
DANTE

DIEVIŠĶĀ

KOMĒDIJA

VALTERAUNRAPASa/s













Dante

Dievišķā komēdija
Tulkojis J. VI asens

Prof. K. Strauberga redakcija

Revidēts otrs iespiedums

Ar G. Dore un N. Struņķa iliustracijam

Rīga, i ģ 3 6

Valtera un Rapas akciju sabiedrības apgāds



Valtera un Rapas
Akc. Sab. grāmatspiestuvc

Rīgā, Brīvības'ielā 129/133



Dantepie Palazzo

Vecchio Florencē

Niklāvs Struņķis
1936.





Elle





9

I

levadījums. Mežs. Zvēri. Virģi 1 i j s

1 Kad dzīves ceļš bij pusē nostaigāts,

Tad atrados es tumšā, biezā mežā,

No īsta, taisna ceļa nomaldījies.

4 Mežs bija drūms, pilns briesmu un tik bīstams

Ka grūti man to visu atcerēt.

Par viņu iedomājot vien jau bailes,

7 Pat nāve nevar briesmīgāka būt.

Bet stāstīšu, kā gadījās man glābējs,

Kas mani atkal ceļā vadīja.

10 Pats nezinu, kā nomaldījies! tiku,

Jo biju tā kā miegā aizmidzies

Tai brīdī, kad man īstais ceļš bij zudis.

13 Tad nācu es līdz kādam kalniņam,

Kur bija robeža tai tumšai lejai,

Un briesmās sirds man bij kā sažņaugta;

16 Es skatot redzēju tur kalna virsu,

Ka tas bij gaišs no saules, kura mums

Ar savu gaismu visur rāda ceļu.

19 Nu manas bailes, bēdas sāka zust,

Kas pagājušā lielo briesmu naktī

Man sirdij lika trīcēt šaušalās.

22 Kā jūrnieki, kas slīkstot izglābušies,

Viscaurēm slapji, vēl no bailēm trīc,

No krasta atskatot uz nikniem viļņiem:

25 Tā atskatījos bīdamies; es ar

Uz izbristajo tumšo briesmu mežu,

No kura netiek ārā it neviens.

28 Tad atspirdzis es sāku iet uz priekšu,

Pa nelīdzeno lauku kāpelēt,

Arvienu visu labi ievērodams.
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31 Bet tikko iesāku uz augšu kāpt

Lūk, priekšā panteris, uz ceļa glūnot

Uz lēkšanu jau gatavs, izstiepies

34 Un skatās, nikni zvērodamām acīm,

Un neļauj man nemaz vairs tālāk iet;

Jau vairāk reizes sāku griezties lejā.

37 Rīts bija jauks, un saule sāka kāpt \

No zvaigžņu bildes, kurā viņa bija,

Kad Dieva Gars šo pasaul' radīja

40 Un viņu skaisti, jauki izpušķoja.
Un tādēļ par to raibo zvēru gan

Daudz lielas bailes nevarētu rasties

43 Tik jaukā brīdī, pašā ziedonī,

Kad nebūtu par iemeslu man bailēm

Nu atkal lauva, ko šeit redzēju;

46 Tas rādījās jau gatavs skriet uz mani,

Jau galvu pacēlis viņš sāka rūkt,

Ka zeme iesāka un gaiss viss trīcēt.

49. Un vilk s, kas likās varen izsalcis —

Un izgandis, un kārīgs rīt it visu;

Šis daudziem grūtas bēdas uzkrāvis.

52 No viņiem visiem bij man atkal bailes;

To naidu redzot sirds man trīcēja,

Un zuda cerība tikt kalnā augšā.

55 Kā tirgotājam, kas tik pelnīt grib,
Ja reizi gadījies, ka jāpazaudē,

Tad izbailes un bēdas virsū nāk;

58 Tā man bij bailes no tā niknā vilka,

Kas mani spieda griezties atpakaļ,

Kur saule vēl nekad nav spīdējusi.

61 Jau sāku bēgdams doties atkal lejā —

Tad redzēju tur priekšā stājam vīru,

Kas ilgi klusot bij kā ēna vien. 7<~

64 To redzot šajā šaušalīgā vietā:

„Kas esi tu!" tā siaucu es uz viņu,

„Vai gars, jeb cilvēks? Žēlo mani tak!"

67 „Kaut tagad ne, bet senāk cilvēks gan;

No Lombardiem priekš simtiem gadu dzimis



Viņš mani drošīnādams sacīja:

„Tev vajaga pa citu ceļu staigāt"...

I. 91. — 92.
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No vecākiem, kas abi mantujieši bij.

70 Kad piedzimu, bij Romā valdnieks Jūlijs,

Un dzīvojām zem lielā Augusta;

Tad elka dievu laiki sāka beigties,

y73 Es dzejnieks tiku apdziedājiss> tos,

Un Troju, kuru grieķi pelnos lika;

Anchīsa dēlu, kas; no viņas izbēdza.

76 Bet tu, vai iesi atpakaļ, tur briesmās?

Kāpēc vairs negribi tu kalnā kāpt,

Kur nedalīta mūža laime valda?"

I 79 Es teicu: „Tad jau esi Virģils tu!

Tev vārdi plūst tik bagāti kā straume."

Man kauns bij liels ar viņu runājot.

„Tu dzejas mākslas gods un slava,

Kā dzeja manim savu spēku dod,

Ko pētīdams es daudz sev iemantojis;

85 Mans mācītājs, mans kungs, tas gods ir tavs

Ka es pie laba stila esmu ticis;

No tevis daudz es smēlies gudrības.

88 Un nu šis zvērs dzīt atpakaļ grib mani.

Mans cienīgs vadon, palīdz glābties man

No nezvēriem, kas mani ļoti biedē!"

91 Viņš mani drošinādams sacīja:

„Tev vajaga pa citu ceļu staigāt,

Ja gribi izbēgt no šiem briesmoņiem.
94 Jo zvērs, kas tagad tevim uzbrukt draudē,

Nevienam neļauj droši ceļu iet,

Tas katram stājas pretim, daudzus aprij,

97 Ir viltīgs, — un pēc dabas plēsoņa;
Nekad viņš izsalkumu nevar remdēt:

Jo rij, jo vairāk bads to moka vēl;

100 Ar daudziem zvēriem redz to kopojamies,

V Līdz reizi nāks tas stiprais lielais suns,

Kas nedzenas pēc naudas, nedz pēc zemēm

103 Kas viņu uzvarēs un nāvei nodos;

To visi cienī, godina un mīļo,

Starp diviem Feltriem stāsies viņš

106 Par Itāliju, kas nu gāžas postā.
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Kaut gan priekš viņas mira Kamilla

Un Euriāls, un Nūs, un Turns un citi,

109 Tas vilku pārspēsi, sitīs kamēr beigts

Un nogrūsts tiks viņš elles bezdibenī,

No kurienes to posts ir uzsūtījis. —

112 Bet tu nāc tagad līdzi man un seko,

Es gribu tevim būt par vadoni

Un tevi vest caur mūžīgajām vietām,

115 Kur dzirdēsi, kā izmisušie kliedz,

Kā ļaunie gari mokās sten un vaida,

Lūdz, otra nāve tos lai pesitītu.

118 Un arī tos, kas uguns liesmās šķīstās,

Jo zin, ka vēlāk paradīzē kļūs

Un tiks, kur mājo svētlaimīgo bari.

121 Kad gribēsi pie viņiem augšā tikt,

Tad cienīgāka dvēsele nāks pretim

Un tevim būs par vadītāju turp.

124 Man ļauts nav turpu vest, caur mani netiek

Pie Dieva goda krēsla debesīs;;
Pie valdnieka, kas visās vietās klātu,

127 Bet kura tronis augšā godībā.

Ir laimīgi, kam tur pie viņa vieta,

V Bet nebiju es viņam paklausīgs.

130 „Ak dzejnieki" saucu es „ak klausi mani!

Šī Dieva dēļ, ko nepazini tu,

Es ciešu visu, kad tik tiek pie viņa!

133 Ved mani caur tām vietām, ko tu teic,

Lai drīzumā pie debess durvīm tieku;

Liec skatīt tos, kas ellesi mokas cieš."

136 Viņš gāja, un es arī viņam līdz.

II

levadījums. Beatrīče. Lūcija.

1 Jau diena beidzās, vakars tuvojās

Un nesa mieru visiem radījumiem;

Tik viens es pošos tālo ceļu iet,

4 Ciest grūtības un pārspēt, kas stāv pretim.
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Un nu lai vistu spētu atminēt,

Ko esmu redzējis un dzejā izteikt,

7 Jel nāciet, Mūzas, jūs man palīgā,

Lai varētu es izteikt to pa godam,

Lai redzams top, ko jūsu māksla spēj!

10 Es teicu: „Dzejniek, pirms mēs sākam ceļot

Ņem pārbaudi, vai derīgs esmu es

Tik lielu gaitu izstaigāt un pildīt?

13 Gan teikts, ka Silvijs savā laikā jau

Priekš nāves, būdams dzīvs, ar visu miesu

Starp nemirstīgiem esot iekļuvis,

16 Un arī tas, ko Dievs bij izredzējis

Uz svētas Romas dibināšanu

Un iesākumu dot tai lielai valstij,

19 Kas valdīja pār citām valstībām.

Kad savā laikā Romai bija jātop

Par Pēter' pēcnācēju sēdekli —

22 Kam vajadzēja vairāk saprašanas,

Lai spētu pildīt, uz ko aicināts:

Tas, kā no tavas dzejas ir man zināms,

25 Ir tapis ielaists garu valstībā.

Un viņš, tas izredzētais rīks, kas gājis

Un pasaulei to ziņu atnesis,

28 Ka pestīšana visiem sagādāta,

Priekš tam ir aiznests trešā debesī,

Kur skatījis, ko cilvēks nespēj izteikt.

31 Kas esmu es? vai man to darīt brīv?

Es neesmu vis Ainējs un ne Pāvils,

Es šķietos visai necienīgs un vājš;

34 Un ja ar savu prātu vien turp ietu,

Tad bīstos es, ka būtu aplamnieks;

Tu gudrs, tu zini labāk, teic nu manira"

37 Kā daždien tāds, kas grib un atkal ne,

Kas stomās šā un tā un paliek šaubīgs

Un nemāk darīt tālāk vairs ne ko,

40 Tā es —
ko tikko biju droši sācis,

To tagad atkal visu atmetu,

Jo baidījos, ka neizdosies labi.
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43 Tad Virģils atbildēja: „Man gan šķiet,

Ka tu no jauna atkal sāksi bīties!

Tik gļēvums tevi kavē tālāk iet;

46 Tādēļ jau dažs ir rūgti nožēlojis,

Ka baidījies ko krietnu pastrādāt,

Kā zvērs, no savas paša ēnas bēgdams;

49 Vai nieku dēļ tu atmet to, kas sākts?

Nu paklausies, ko teikšu tev par labu,

Jo tagad man ir tevis tiešām žēl:

52 Es esmu gars, kam vieta ēnu valstī,

Ko skaista daiļa sieva uzsauca;

Tā bij tik lēna, mīlīga un skaista,

55 Ka viņai paklausīt man bija prieks.

Tās acis spīdēja kā zvaigžņu gaišums,

Kad eņģeļbalsī viņa runāja:

58 Tu gars, kas Mantujai par godu dzimis,

Tev slava visos laikos pastāvēs

Tik ilgi, kamēr pasaule un zvaigznes, —

61 Mans draugs ir tagad lielā neziņā

Un maldās mežā, tumsībā un briesmās

Un apstulbis pats savā postā skrien.

64 Viņš atpakaļ grib atkal griezties tagad,

Un bīstos es, ka viņš vairs glābjams nav,

Ka nekrīt pazušanā gluži iekšā.

67 Ej tu pie viņa, tava gudrība
To atkal uzvedīs uz īsta ceļa;

Tad viņš tiks atkal glābts, un man būs miers

70 Es tevi sūtu, esmu Beatrīče,

Jo mani mīlība uz viņu dzen;
Man jāiet atpakaļ uz gaismas mājām;

73 Kad stāvēšu priekš sava valdnieka,

Tad viņam sacīšu par tevi arī."

To teikusi, tā klusa palika. —

76 Es sacīju: „Tu tikumības kundze,^

Kas cilvēcības godu pacēli,

Kas mīti viņas saules gaismas pilī,

79 Ar prieku tev es gribu pakalpot;
Un kaut jau būtu es to izdarījis! —



N. Struņķis.

„Vai nieku dēļ tu atmet to, kas sākts?"

11. 49.
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Par vēlu būs! Tak tomēr gribu to.

82 Bet tagad pastāsti par to vēl vairāk,

Kādēļ tu šurpu nāc no augšienes

Un tūliņ gribi steigties atkal turpu?"

85 Tad viņa teica: „Kad tu jautā vēl,

Tad stāstīšu par to tev arī vairāk:

Ne jūsu tumsas dēļ es steidzos prom —

88 Man tumsa nevar kaitēt, nedz ar biedēt,
Nekādas mokas mani neaiztiek

Nedz ellē, nedz ar kādā citā vietā;

91 Tik nāku darīt to, kas pavēlēts,

Lai Dieva prāts vien notiek visās vietās,

Tam pretim darīt vien ir jābīstas.

94 Tur debesīs viscienīgākai sievai

Tā vīra žēl, pie kura tevi sūtu,

Jo grozīts tika lēmums pārāk bargs;
97 Šī sieva nāca, teica Lūcijai:

Šis uzticīgais vīrs, kas lielās bēdās,

Tiek tagad tavā ziņā atvēlēts.

100 Tad Lūcija ar līdzcietību steidzās

Pie manis, kad es mierā sēdēju

Pie sāniem Raelei, un manim teica:

103 Ak, Beatrīče, Dieva žēlastība,

Kam nepalīdzi tam, kas tevi mīlot

Bij atrāvies no ļaunām biedrībām?

106 Vai nedzirdi tu viņa bēdu vaidus?

Vai neredzi — kā viņu vajā, nīd?

Kā viņš top it kā vētrā, viļņos mētāts?

109 Kad es no Lūcijas to dzirdēju,

Tad tāds, kas laimi ķer, jeb bēg no briesmām,

Ar nespēs skriet tad tā, kā skrēju es

112 Pie tevis šurp no debess goda vietām:

Jo uzticējos tavai gudrībai,

Kas tev ir gods un tiem, kas viņu klausa.

115 Tā Beatrīče runāt nobeidza,

It gaužām asarām no acīm birstot,

Un es tad arī steidzos ātri šurp.

118 Redz, esmu šeit pēc viņas vēlēšanās,
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Lai zvērus aizdzenu no tevis prom,

Kas nelaida tev kāpt uz kalna augšā.
121 Nu, ko gan vēl? Ko baidies, kavējies?

Vai vēl arvien būs gļēvums tavā sirdī!

Kad triju debess sievu svētība

124 Par tevi gādā, un es tev to saku,

Ka viņas bēdās tevi neatstās;

Nu vari droši iet tu slavas gaitā."

127 Kā pavasarī siltais saules stars

No atkusušās zemes moda puķi,

Kas drīzi galvu ceļ un izplēšas,

130 Tā uzplauka nu mani gurdie spēki,

Un radās sirdī drošums darbu veikt.

Es atkal jutos brīvs un viņam teicu:

133 „„Cik ļoti žēlīgas ir viņas gan,

Par mani tā tik gauži rūpēdamās,

Cik laipns tu draugs, kas nāci mani glābt!

136 Man' tavi vārdi dara drošu, stipru;

To gaitu, kas ir sākta, staigāšu.

Mans gars un prāts pie viņas vēlas būt,

139 Mans vadon, gribu lielā gaitā iet!""

Tā sacīdams, es gāju viņam līdzi,

Pār biezi apaugušu kallnu ceļu prom.

111

Vārti. Priekšelle. Gļēvie.
Cēlestīns V. Charons.

1 „Caur mani ieiet mūžu moku vietā,

Caur mani ieiet briesmu atvarā,

Caur mani ieiet pazušanas sodā;

4 Man vajag būt, to prasa taisnība.

Ir mani radījusi augsta vara

Ar savu gudrību un pirmo mīlību.

7 Pirms manis bija tikai tas, kas mūžīgs,

Es arī pastāvēšu mūžīgi.

Tu, kas šeit ieej, atsitāj cerīb' ārā."

10 Tāds uzraksts melniem burtiem uzrakstīts
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Bij redzams augšā, kādu vārtu virsū;

Es tādēļ sacīju: „„Mans vadcn, raugi,

13 Tāds uzraksts bargs, vai attiecas uz mani?""

Viņš, vārtus pazīdamsi, man sacīja:

„Še nevajag ne šaubīties, nedz bīties,

16 Šī ir tā vieta, par ko stāstīju.

Tu redzēsi nu šeit tos nelaimīgos,

Kas atstumti no gaismas mūžīgās."

19 To teicis, vadons ņēma man' pie rokas,

Es viņam uzticēdams tapu drošs.

Viņš veda slēptā baiļu vietā iekšā,

22 Kur vaidi, nopūtas un troksnis dzirdams bij;

Bez zvaigznēmi krēslā tā tas atskanēja,

Ka ari man vai raudas bija klāt.

25 Tad svešas balsis, grūtas stenēšanas

Un dusmu lāsti, sāpju vaimanas,

Ar raudāšanu, zobu trīcēšana —

28 Tas viss tur jaucās, griezās, trakoja

Pa tumsību, kā smiltis, ko triec viesuls,

Kas riņķodams tās rauj un putina.

31 Es neziņā un šausmu pārņemts teicu:

„„Mans vadon, teic, kas tā par kliegšanu?

Kas ir tie, ko šeit tādas mokas spaida?""

34 Viņš sacīja: „Tas troksnis, ko šeit dzird,

Tas nāk no tiem, kas likti kauna sodā;

Kam dzīvē nebij vērtē gods, nei kauns,

37 Tie kopā visi šeit ar gļēvo pulku;

Tie eņģeļi, kas reizi; bij par sevi,

Nav cīnīj'šies par labu, nedz par ļaunu;

40 No debesīm tie kaunam izstumti,

Tos ļaunie ellē negrib pieņemt arī,

Un godā tie nevienā vietā nav."

43 Es teicu: „„Kādēļ viņi sāpēs gauži vaida?

Kas tās par sāpēm, kādēļ viņi cieš?""

Viņš sacīja: „Tad klausies, teikšu.

46 Tiem nav ko cerēt, ka tie kādreiz mirs,

Nedz kādureiz tiks no šīs vietas ārā;

Tiem žēl ir katra cita stāvokļa.
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49 No visa velti paši atteikušies —

Nav žēlastības tiem nedz taisnības.

Nu, skati tos un eji klusi garām." —

52 Es redzēju tur mazu karogu,

Kas pacelts notāļ kustējās 1 un griezās
Un likās mierā nestāvēj's nekad;

55 Tam gāja līdzi, garās rindās dzīti,

Tik daudzi, ka bij ļoti jābrīnās,

Kur tikdaudz vienā kopā nomirušo!

58 Tai pulkā dažs bij arī pazīstams.

Tur redzēju, kas bija dzīvē bailīgs

Un atteicās no augsta stāvokļa.

61 Nu zināju un dzirdēju, ka viņi

Ir šeit par visiem gļēviem vājākie,

Kas neder ienaidniekam, neder dievam.

64 Šiem nelgām, kas nav dzīvoj'ši nekad,

Bij plikiem spāres, dunduri visapkārt,

Tos dzēla, koda, visur vajāja,
67 Un asaras un asinis tiem plūda,

No acīm, vātīm zemē līdamas,

Kur nemīlīgi tārpi riebīgie tās sūca.

70 Pēc tam, tur tālāku, es redzēju

Pie vienas upes malas lielu pulku;

Tad jautāju: „„Teic, vadon, saki man,

73 Kas tie, no kurienes, kas šurpu dodas,

Pa drūmu krēslu projām steigdamies,
Un sastājas tik daudz tur upes malā?""

76 Viņš atteica: „Pie Acheronta tur

Kad stāvēsim, pie viņa bēdu krasta,

Par tiem tad visu zināt dabūsi,"
79 Es paliku tad tāds kā apkaunējies,

Jo šķitu, ka es jautāju par daudz;

Līdz upei kamēr gājām, cietu klusu —

82 Un rau, tur vīrs sēd laivā, airē šurp:
Vecs sirmgalvis ar sniega baltu bārdu.

„Vai jums, jūs ļaunie!" tā viņš uzkliedza

85 „Nav cerību jums debesīs tikt iekšā,

Kad pārcelšu es pāri visus turp,



Un rau, tur vīrs stāv laivā, airē šurp:

Vecs sirmgalvis ar baltu bārdu.

Īli. 82. — 84.
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Kur tumsā mūžam jācieš aukstums, karstums:

88 Un tu, tu dzīvajs, kas tu nāci šurp,
Tev jāatkāpjas no šiem nomirušiem!"

Bet redzēdams, ka neatkāpjos vis,

91 Viņš teica: „Citi ceļi, citi vārti

Tev meklējami, cits lai pāri ceļ,

Kam laiva vieglāka, kas tevi nest var."

94 Tad Virģils teica: „Charon, neskaities;

Visvarenais tam atvēlējis ceļot;
To saku tev, un nejautā man vairs."

97 Tad vecim, kam bij bārda izpūrusi

Un ugunīgi niknis acu skats,

Uzreiz! bija jātop gluži mēmam;

100 Bet dvēs'les, kas tur kailas stāvēja,

Viņš bardzībā tā bija sabiedējis,

Ka tām no bailēm zobi trīcēja.

103 Tās lādēja tos, kas šās dzemdējuši,

Un zemi, laiku, visus cilvēkus;

Tās krūtis, kas bij viņas zīdījušas,

106 Un Dievu, kas tās gluži atmetis.

Tās kaukdamas pie krasta spiedās klātu

Tikt pāri, ātrāk iekšā sodībā.

109 Bet Charons, nikni zvērodamām acīm,

Tās grūda un ar airi dauzīja,

Tās, kas vēl bija kūtras, dzīdams laivā.

112 Kā rudenī, kad auksti vēji pūš,

No kokiem lapas birst un zemē kaisās,

Kamēr tās izšķīzdamas visas zūd,

115 Tā steidzas nelaimīgais Ādamdzimums

Tai laivā iekšā, it kā vētras triekts;

Kā vilti putni, kas skrien slazdā iekšā,

118 Lai aire tos pār melniem viļņiem ved.

Un pirms kā šie vēl nāca otrā malā,

Jau spiedāsi atkal jauni pulki klāt.
—

121 „Mans dēls!" tā vadons runāja uz mani,

„Šie visi, bezdievībā nomiruši,

Top šeit no visām zemes malām dzīti.

124 Tev šķiet, ka viņi ātri pāri steidz,



26

Bet Dieva taisnība tā dzen šos visus

Un pārvērš viņu bailes kārībā.

127 Tik ļaunām dvēselēm šis ceļš ir nolemts;

Ja Charons dusmojas, ka tu šeit ar,

Tad vari prast, ko tas tev nozīmēja."

130 Še varen sagrīļojās tumšais lauks,

Ka tagad, kad par to vēl iedomājos,

Man pāriet šaušalas un sviedri plūst:

133 No raudu lejas gāzās vētras grūdiens,

Un atspīdēja briesmīgs sarkanums;

Es lielās bailēs biju kā bez jēgas

136 Un it kā dziļā miegā pakritis.

I riņķis. Nekristītie. Pagānu senči;

varoņi, dzejnieki.

1 Liels rībiens mani uztrauca no miega,

Tik varens, ka es stipri iizbijos

Un spēji cītos saraut miega saites.

4 Tad sāku atkal apkārt skatīties,

Lai zinātu un saprastu, kur esmu.

Un drīzi vien jau skaidri atjēdzu,

7 Ka stāvu moku bezdibeņa malā,

No kura kāpa sāpju vaimanas

Tik lieliski, ka apkārt gaisam jātrīc.

10 Tas bija dziļš un tumšs un miglas pilns,

Ka tur visapkārt iekšā skatoties

Neko drīz nevarēju saredzēt.

13 „Nu kāpsim zemē, tumšā valstī iekšā,

Es iešu pirmais, nāc tu otris līdz!"

Tā teikdams, dzejnieks tapa bāls un kluss.

16 Ka vadons trīc, to redzot, sacīju:

„„Ja tev ir pašam bail, kas būs ar mani,

Jo tik caur tevi tiku drošināts?""

'19 Viņš sacīja: „Šā bezdibeņa mokas

Man līdzcietīgo sirdi aizgrāba,
Un ne, kā tev tas šķiet, kāds šaubīgs gļēvums.
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22 Prom, ceļš ir garš, mums nav ko kavēties!"

Viņš gāja, sauca mani ar, lai iemu

Tam līdzi, iekšā pirmā apriņķī.

25 Man izlikās, ka troksnis, kas tur dzirdams,

Kas kāpj uz augšu no šīs tumsības.',

Nav vaimanas, bet grūtas nopūšanās;

28 Tās nāca tur no cietējiem bez moku,

No daudziem bērniem, vīriem un no sievām,

Kas bija šeitan lielā vairumā.

31 Mans vadons teica: „Vai tev netīk zināt,

Pie kādiem gariem tagad esam mēs?

Pirms tālāk iesim, tev to pastāstīšu:
34 Šis pulks nav taisnie, nedz ar grēcnieki,

Bet visi palikuši nekristīti,

Nav tikuši pie tavas ticības;

37 Pirms Kristus dzīvojuši, tādēļ arī

Pareizi Dievu godājuši nav.

Es esmu arī pats no tādiem gariem.

40' Mēs esam šeitan tādēļ ielikti,
Lai bezcerības ilgošanā stāvam;

Mums, pazudušiem, nospriests šāds tas sods."

43 To dzirdot, sirds man sāpēja it gauži,

Jo godinātus ļaudis redzēju,

Par kuriem dzīvē ļaunu nedomāju.

46 Lai stiprāks taptu tanī ticībā,

Kas izvada no visām maldīšanām,

Es jautāju: „„Mans kungs un vadon, teic,

49 Vai šie neviens caur pašu labiem darbiem,
Jeb cita nopelnu nav ticis svēts?""

Viņš likās esam sapratis šos vārdus

52 Un sacīja: „Es biju šeit vēl jauns,

Kad lejā reizi nonāca viens Varons,
Ar godu kronēts, spēcīgs varētājs,

55 Tas izveda no elles Ādamgaru;
Tad Ābels, Noas, Ābrams, Mozus ar

Un tici cienīgākie ņemti līdzi;
58 Ar' Jēkabs un viss viņa dēlu pulks

Ar Raeli, par kuru daudz bij kalpots,
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Un Dāvids un vēl citi daudz no tiem

61 Tad tika augšā uzvesti pie sivētiem.

Tu zini jau, ka agrāki, priekš šā,

Nevienam garam riebij pestīšanas.

64 Tā runādami gājām tāļāku,

Līdz bijām jau tam lielam pulkam cauri,

Kas bija biezi sastājies, kā mežs.

67 Mēs tuvojāmies kādam pakalniņam,

Kur ieraudzījām gaišu spīdekli

Kā puslodi, kas tumsā deva gaismu.

70 Vēl nebijām mēs gluži tuvu klāt,

Kad pazinu jau daudzus goda ļaudis,

Kas tanī vietā kopā sēdēja.

73 „„Tu, vadon, godā zinības un mākslu,

Ak esi labs, man stāsti, kas tie ir,

Un kādēļ tie par citiem vairāk vērtē?""

76 Tā teicu es, tad viņš: „Tās slavas dēļ,

Kas šiem tiek dota augšā tavā dzīvē,

Tos debess arī šeitan apžēlo."

79 Tad dzirdēju, ka viena balss tur sauca:

„Lūk, lielais dzejnieks godam saņemams,

Viņš bij neilgi prom, nu atkal pārnāk!"

82 Un līdz kā bija izslaukti šie vārdi,

Tad redzēj' četrus lielus garus nākam,

Bez prieka un bez skumjām, nopietnus.

85 Mans labais vadons, man pie sāniem, teica:

„Redz, tas; kas priekšā iet, ar zobenu,
Lai varētu kā vadons citus vadīt,

88 Ir Homērs, ķēnišķīgais dzejnieks tas, —

Tad Ovids trešais, pēdīgais nāk Lukānsi,

Un otrais Horācijs, šis satiriķis.

91 Gods, kuru teica balss, kas mani sauca.

Tas pieder visiem līdz, tāpat kā man.

Tie godā mani ar, tas ir pareizi."
94 Še kopā bij tie labie dzejnieki,

Kas sekojuši augstam priekšgājējam,

Kas lidoja kā ērglis pāri tiem.

97 Tie sarunājās kopā kādu brīdi,
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Tad sāka ari mani sveicināt,

Un Virģils par to priecīgs pasmaidīja.

100 Bet es nu tiku augsti uzgādāts,

Jo tiku arī pieņemts viņu pulkā,

Kā sestais lielo garu biedrībā.

103 Nu gājām uz to gaismu, runādamies

Par pašu lietām, kas mums vairāk rūp,

Ko pieklājība liedz man visiem izpaust.

106 Mēs nonācām pie vienas stipras-^pilsr-

Kam apkārt augsts un septiņkārtīgs mūris-

Un skaista upe apkārt ārpusē.

109 Mēs gājām pār to upi sausām kājām,

Un tad caur septiņ' vārtiem tālāk prom,

Un nācām beidzot skaistā zaļā pļavā;
112 Tur staigāja daudz ļaudis nopietni,

Daudz rādījās būt augsti cienījami,

Tie sarunājās lēniņām un maz.

115 Tam pulkam tuvumā bij paaugsts kalniņš

Ar brīvu, apgaismotu virsotni;

No turienes mums viss bij skaidri redzams

118 Tad priekšā, tur uz zaļa klajuma,

Es redzēju tos mūžam godājamos,

Kas prātā stāv un atmiņā man zied.

121 Tur bija Elektra ar daudziem biedriem,

Tur pazīstams ar Hektoru bij Ainējs,

Un Cēsars, kuram bij vēl ērgļa skatiens;

124 Tad Kamilla un Pentesileja,
Un otrā pusē arī ķēniņš Latīns

Un meita Lavinija viuam līdz,

127 Tur bija Brūts, kas triecis Tarkviniju,

Ar citām Lukrēcija, Jūlija,

Bet Saladins bij nosēdies par sevi.

130 Un augstāk skatu esi kad pacēlu,

Lūk, Aristotels tur ar daudziem biedriem,

Kas allaž viņam klātu palika,

133 Par meistaru un kungu godināja.
Tiem tuvu Platons līdz ar Sokrātu:

Šiem bija vietas allaž citiem priekšā.
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136 Tad Tāles, Anaksagors, Diogens,

Tad Empedokls un Hēraklits, un Zēnons,

Un Dēmokrits, kam viss ir gadījums.
139 Tur bija Dioskorids, stādu vācējs,

Un Tullijs, Līns bij līdz ar Orfeju,

Un Seneka, kas smej par sāpēm, priekiem.

142 Tur ģeometri, Euklids, Ptolemajs,

Hipokrats, Galliēns un Avičenna

Un lielais iztulkotājs Averrois.

145 Še iespējams nav minēt visu vārdus,

Jo pārāk ilgs tas manim būtu darbs,

Un vārdi nespēj lieliem darbiem sekot.

148 No sešu pulka divi šķīrāmies!;

Mans vadons veda mani citā vietā,

Kur nebij gaismas vairs, tik tumsa vien,

151 No miera vietas nemitīgā.

V

II riņķis. Mīlestības grēki. Mīnojs,

Semiramida, Parids; Frančeska un

Pa o 1 o.

1 No pirmā riņķa iegājām nu otrā,

Kur mazāk telpas, vairāk vaimanu,

Kur grēciniekus spaida grūtāks liktens;

4 Tur briesmīgs soģis, 'Mīnojs, zobus griež

Un katram visus grēkus skaidri atklāj

Un sodu spriež, kā katris pelnījis.

7 Tam katra dvēsele, kas ļauna bija,

Ir spiesta priekšā stāt un atzīties.

Viņš pazīst visas cilvēcīgas kļūdas

10 Un zin, kur katris ellē jāieliek,

Tik reizes vijoties ar asti apkārt,

Ar kādām mokām katris vārdzināms.

13 Liels pulks arvien pie viņa šurpu spiežas,

Un viņš pēc kārtas katru priekšā ņem,

To izklausa, dod spriedumu un sodu.

16 „Tu dzīvs šai vietā esi ienācis!"



Tur viesuls triec un mētā grēcniekus,
Tos riņķī griež un svaida augšā, zemē.

V. 32. — 33.
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Tā Mīnojs kliedza, mani ieraudzījis

Un tiesāšanu drusku atlikdams.

19 „Nu, zini to, ka še var viegli ieiet,

Ja vārtus atvērs, bet vai iziesi?!"

Tam vadons atteica: „Ko kliedz un baidi?

22 Mēs iesim tur, kur ved mūs likteņcelš,

To vēlas tas, kas dara to, ko vēlas;

Un tagad nejautā mums vairs neko." —

25 Drīz dzirdēju jau atkal vaidu troksni,

Jo bijām nokāpuši klajumā,

Kur nelaimīgie vaimanāja, kauca;

28 Nav gaismas tur, tik tumša telpa krāc,

Tāpat kā jūra bargas vētras laikā,

Kad viļņi trako, gāžas veldamies:

31 Ar ellē plosās vētras nemitoši,

Tur viesuls triec un mētā grēcniekus,

Tos riņķī griež un svaida augšā, zemē.

34 Tur dzird, kā ļaunie kauc un vaimanā;

Kad tuvojas pie bezdibeņa krasta,
Tik zaimošanas tad un lāsti skan.

37 Ka tos, kas nešķīstnieki, šeitan soda,

To pratu, kad tur dažus pazinu,

Kas citkārt kārībām bij padevušies.

40 Kā ziemā, aukstā laikā, putnu bars,

Pa saltu gaisu skriedams, brēc un kaisās,

Tā še bij redzams nosodīto pulks,

43 No elles vētrām plosīts, triekts un vajāts.

Tiem nav ko cerēt kādreiz atpūsties, 0

Un mieru viņi nebaudīs nemūžam.

46 Kā dzērves, garās rindās skriedamas,

Pa gaisu riņķodamās jūk un klaigā,

Tā šeit no vētras triektais viņu pulks

49 Bez mitēšanās kliedza, griezās, brēca.

Es sacīju: „Teic, vadon, kas tie ir,

Kas melnā virpulī top notaļ triekti?"

52 Tā es, tad viņš: „Šā pulka vadone,

Par kuru tu še vēlies dabūt zināt,

Bij citkārt lielas tautas valdniece,
;/
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55 Kas lāvās sevi kārībām tā mānīt,

Ka izdomāja tādu likumu,

Kas viņas kauna grēku attaisnotu,

58 Semiramida, visiem zināma;

Pēc sava vīra Nīna valdiniece kļuva
Tai zemē, kurā sultāns valdinieks.

61 Tā, Sichajam kas nebij uzticīga
Un tad uz sārta sevi nobeidza;

Tā nogurusi tur, ir Kleopatra."

64 Tur bija Hēlena, dēļ kuras karots,

Tur Achilrs varonīgais tālāk bij,

Daudz pārspējis, bet lauzts no kārības;

67 Tur Parids, Tristans; tūkstoši vēl daudzi

Man tika rādīti un vārdā minēti,

Ķo mīlestība prom no dzīves veda.

70 Es ilgi klausījos uz vadoni,

Kas stāstīja ar lielu līdzcietību

Par daudziem tādiem seniem varoņiem,

73 Līdz beidzot teicu: „„Lūk, tur ar tiem diviem,

Mans dzejniek, es gan labprāt runātos;

Tie kopā skrien un rādās esam viegli.""

76 Viņš sacīja: „Tad ievēro vien tos:

Kad vējš tos atdzen šurp, tad lūdz, lai runā,

Tie mīlestības vārdā paklausīs.

79 Un tikko bij tie atpūsti mums tuvāk,

Es saucu: „Moku gari, piestājiet!

Ja varat, stāstait, kamdēļ jumsi tā jācieš."

82 Kā baložpāris skriedams gaisu šķeļ,

Kad tas ar spārniem plivinādams dodas,

Uz savu mīļo ligzdu steigdamies,

85 Tā traucās no Didonas bara ārā,

Caur vētru skriedami, mums viņi klāt,
Jo bija dzirdējuši, kad tos saucu.

88 „Tu, kas tik līdzcietīgs un ļoti labs,

Kas nācis apmeklēt mūs šādās mokās,

Mūs, kuru asins zemi krāsoja,
91 Mēs labprāt izlūgtos priekš tevis mieru,

Ja radītājs vēl klausītos uz mums;
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Jo tevim žēl, ka mums ir sods šeit jācieš.

94 Ja gribi sarunāties še ar mums,

Mēs runāsim un klausīsimies arī,

Kamēr vēl vētras negaiss mums to ļauj.

97 Man dzimtene ir pilsēta pie jūras,

Kur viņā ietek, gaitu beidzot, Po

Ar pietekām un mierā viļņos nozūd;

100 Tā mīlestība, kura sirdīs plaukst,

Ar viņu saistīja, un manējs skaistums

Tai miesā, kuru kāva, kas vēl sāp;

103 Tā mīlestība, kura mīļotājus māna,

Tā uzliesmoja man tik vareni,

Ka it nekas to dzēst pat tagad nevar,

106 Un ta mūs abus veda vienā nāvē —

Bet slepkavu Kains dziļā ellē gaida."

Šie vārdi bij no viņiem dzirdami;

109 Es, dzirdēdams par tādām siržu mokām,

Tad stāvēju tik dziļi salauzts, mēms.

„Ko domā tu?" tā uzsauca man dzejnieks.

112 Es sacīju: „„Ai, kādas jušanas,

Cik saldas jūsmas, karsta mīlestība

Šos abus mokās šajās gāzušas!""

115 Un tūliņ atgriezies pie viņiem teicu:

„„Ai, Frančeska, šīs tavas ciešanas

Man arī izspiež līdzcietības as'ras;

118 Tad saki man, kā lielā laimībā

Jūs mīlestībaSi saprašanu guvāt

Un kā jums bija ēnu valstī grimt?""

121. Tad viņa sacīja: „Nav tādas sāpes,

Kā atminēt par laikiem laimīgiem.
Šeit nelaimē to var tev sacīt arī:

124 Tavs mācītājs, viņš arī zin par to.

Kad jautā, kā mēs sākām mīlēties,
Tad stāstīšu, kaut sauc tas asaras:

127 Reiz lasījām mēs, laiku kavēdami,

Kā Lancelots bij karsti mīļojies;

Mēs vieni bijām, neredzēti šķitām.

130 Ne reizi vien jau dega mūsu skats.
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Te skumām mēs un bieži nobālējām,

Tak viena vieta uzvarēja mūs:

133 Kur lasījām par mīļiem, saldiem smaidiem,

Par skūpstu, kuru deva mīļākais,

Tad viņš, — kas šeitan nu arvien man klāt, —

136 Viņš trīcot noskūpstīja mani ar. —

Tā grāmata bij mūsu nodevēja,

Mēs tāļāk viņu nelasījām vairs."

139 Tā viens no gariem runāja, bet otris

Ar viņu kopā gauži raudāja.

No līdzcietības biju tuvu nāvei:

142 Es nobālu, kā miris pakrizdams.

VI

111 riņķis. Negauši. Cerbers. Cak o.

1 Kad atmodosl no grūta ģīboņa,

Kas bija uzkritis man dzirdot stāstu,

Kas dziļas skumjas manā sirdī moda,

4 Tad ieraudzīju jaunas mocīšanas.

Visapkārt, kur tik griezos, skatījos,

Bij visur priekšā cietēji un mokas.

7 Mēs bijām trešā riņķī nākuši,

Zem mūžam auksta, nolādēta lietus,

Kas agr' un vēli līst arvien tāds pats,

10 Kur naktīs plūdi, aukstums, krusa, sniegi,

Un auksta migla gaisā visu sedz,

Un zeme visur dubļaina un staigna.

13 Un nejauks,, milzīgs briesmons Cerbers tur,

Liels, zvērīgs suns, ar trijām galvām, riedams

Ik katru plēš, kas viņam garām iet;

16 Tam acis zvēro, vimbas līst no žoklēm,

Liels vēders, asi nagi ar ko krampt,
Un tas tos grēciniekus rej un plosa.

19 Un nosodītie tā kā suņi kauc;

Kad lietus tiem- un krusa virsū gāžas,

Tie grozās, gribot otru'Si sānus glābt.
22 Tas elles zvērs mūs arī riet jau sāka
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Un platas žokles, zobus rādīdams,

Jau skriedams tuvojās mums tūiliņ uzbrukt;

25 Bet Verģils aši dubļus paķēra

Un piesvieda tam visu rīkli pilnu,

Ka zvērs uzreizu tūliņ apstājās

28 Un, rīkli tīrot, guldzījās un vēma.

Kā niknis suns, kam gadījies ko rīt,

Tad paliek klusu, nerej vairs un neplēš,
31 Tā nu, kad dubļi rīklē, Cerbers ar

Bij mierā, neplēsa vairs nelaimīgos,

Un viņi tad par to mums pateicās.

34 Tie moku gari gulēja tur zemē,

Mēs gājāml pāri, nejuzdami tos.

Un kājas mums pat aukstos dubļos grima.

37 Tie gulēja vispār, kā līdums tur,

Tik viens no viņiem pacēlās tad sēdus,

Kad redzēja, ka ejam tālāk mēs.

40 Viņš sacīja: „Tu, kas še ellē nācis,

Ja vari pazīt, saki, kas es tāds;

Tu paliki vēl dzīvs, kad man bij jāmirst."

43 Es atbildēju: „„Tavas mocības

Ir laikam tevi pārvērtušas tādu,

Ka nevar pazīt vairs, kas esi tu;

46 Teic pats, kas esi tāds, kādēļ tev jācieš

Tik lielos dubļos, lietū, aukstumā,

Par ko nekas būt nevar riebīgāks?""

49 Viņš sacīja: „Tur jūsu pilsētā,

Kas pilna tik ar skaudību un naidu,

JEs citkārt jautru dzīvi baudīju.

52 Es esmu tas, ko jūs par Čako saucāt;

Man jācieš nesātības dēļ šāds_sads,

Kā redzi, aukstā lietū, krusā mūžam;
55 Un nevis mani vien še krusa per,

Bet visiem jācieš tādas pašas mokas,

Jo visi esam tādi paši grēc'nieki."

58 Es teicu: „„Cako, man par tavām mokām

No līdzcietības birst; vai asaras,

Bet, ja tu zini, tad tak vari stāstīt,
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60 Kas notiks vēl ar mūsu pilsētu,

Kur partijas gan novedīs vēl viņu,

Kam taisnība, un kurš to naidu ceļ?""

64 Viņš sacīja: „Pēc strīdiem viņi kausies:

Kā zvēri izdzīs baltie pretniekus;

Pēc trijiem gadiem gals būs atkal baltiem,

67 Jo otriem laime vairāk uzsmaida

Caur kāda vīra samaņu un varu;

Tie celsies spēkā, stāvēs ilgāki

70 Un valdot spaidīs savus ienaidniekus;

Šie atkal nebūs mierā, pretosies,
Līdz pēdīgi tak padosies ar kaunu.

73 Ir divi taisni, bet tos neklausa;

Jo skopums, lepnums, skaudība tas posts ir

Kas sirdīs deg un viņus samaitā." —

76 Kad ēna negribēja tālāk runāt,
Tad teicu tai: „„Tad esi tu tik labs

Un pastāsti vēl vairāk, ko tu zini,

79 Kur Tegiaijo ir un Farināts,

Kur Arrigo, kur Rustikuči, Moska,

Kur tagad daudzi citi tādi vēl,
82 Kas bija dedzīgi uz goda darbiem;

Teic, kā tiem klājas, kur tie tagad mīt,

Vai debesslaimē tie, jeb elles mokās?""

85 Viņš teica: „Grēki viņus iegrūda

Vēl dziļāk iekšā ellē, kā mūs šeitan;

Kad nokāpsi tur, viņus redzēsi.

88 Bet jaukā pasaulē kad iesi augšā,
Tad atjauno tur manu piemiņu.
Nu vairāk nestāstu un neatbildu."

91 Vēl acis greizi pametis uz mani,

Viņš griezās prom un gulās dubļos iekšā

Un tapa līdzīgs citiem aklajiem.

94 (Mans vadons teica: „Nu viņš tur tā gulēs.

Līdz pastardienas bazūne to trauks;

Tad visi labie, visi ļaunie gari

97 les turp, kur viņu miesas trūd,

ļ No kapiem piecelses ar jaunām miesām,



Tie nāca kaukdami no abām pusēm,

Ar rokām, krūtīm nastas veldami.

VII. 26. - 27.
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Un katram tiks, ko dzīvē pelnījis."

100 Tā runājot par dzīvi viņā mūžā,

Mēs lēniņām uz priekšu soļojām,
Pār ēnām un pa dubļiem brienot.

103 Es jautāju: „„Vai pastartiesa liks

Tās mokas ellē mazināt jeb vairot,

Jeb ļaus, lai paliek kādas bijušas?""
106 Viņš sacīja: „Liec vērā, ko teic gudrie:

Jo pilnīgāks kāds ir, jo vairāk tāds

Jūt laimē prieku, nelaimībā sāpes.

109 Kas grēkodams nemaz nav iespējis

Pēc labuma un pilnības vēl dzīties,
Tas viņā mūžā tur tiks izlabots." —

112 Un tā arvienu tālāk riņķī ejot,

Mēs aizkļuvām pie kādām kāpenem,
Pa kurām bija jākāpj atkal zemāk,

115 Kur bija Plūtons, lielais ienaidnieks.

VII

IV riņķis. Skopie un šķērdētāji.

V riņķis. Ātrsirdīgie.

1 Ēj, sātān papa, sātān papa, ēj!
Tā Plūtons šeit ar rupju balsi sauca.

Mans vadons tad uz mani sacīja:

4 „Nāc droši, nebīsties no viņa dusmām,

Viņš nevar mums ar savu spēku liegt,

Šeit pa šām klinšu trepēm nokāpt zemē,"

7 Un tad tam niknam garam uzkliedza:

„Stāv klusu, vilks, tu nolādētais sātāns!

Tu visu sodu sakrāsi pats sev.

10 Mums debess atļauj šeitan zemē nokāpt,

Tā grib to augšā tur, kur Miķēlis
Pret jums kā atriebējs ir pretim stājis.

13 Kā kuģa mastam lūstot, zēģeles

Pirms izplatās un tad uz reižu sašļūk,

Tā zemē krita nezvērs saniknots.

16 Nu nogājām mēs ceturtajā riņķī,
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Tai moku alā, kurā atrodas

Viss ļaunums, kas tik pasaulē ir dzirdams,

19 Ak, Dieva taisnība, kas garus spiež

Tik grūti mocīties un sodu saņemt;

Ak aklais grēks, cik grūts ir sods par to! —

22 Kā Charibda no visām pusēm veļas

Un gāžas viļņi, bangās šķīzdami,

Tā šeitan grēcinieki triecās riņķī

25 Tik lielā vairumā, kā vēl nekur.

Tie nāca kaukdami no abām pusēm,

Ar rokām, krūtīm nastas veldami

28 Uz augšu, kur ar tām cits citu atsit,

Tad nokrīt atkal lejā, juceklī

Un kliedz: kādēļ tu skops! kādēļ tu izšķērd?

31 Tā viņi visi mokās, veļ un kliedz

Bez mitēšanās tanī tumšā riņķī.

Kad lejā šļūk, tad kliedz un lādējās

34 Un sāk tad atkal velt uz augšu velti.

Tā viņi mūžam velti nomokās.

Man bija žēl to, kas tā velti pūlas,

37 Es sacīju: „„Mans vadon, stāsti man,

Kas ir tie tādi? Vaj nav daži mūki?

Tur tādus redz, kam galvas vidus pliks.""
40 Viņš teica: „Tie ir visi garā kūtrie,

Kas dzīvē skopi, skauģi bijuši,

Un tie, kas dzīvē mantas izšķērdēj'ši.

43 Tos pazīt var no tā, ko katris kliedz,

Kad nošļūcis ar savu nastu lejā

Un juceklī tad savu pretinieku lād.

46 Kam galvas plikas, tie ir garīdznieki;

Tur ir dažs pāvests, kardināli ar,

Kas dzīvošanā bija pārāk skopi."

49 Es sacīju: „„Mans vadon, saki man,

Vai ir tur arī kāds, ko varu pazīt,

Kas arī pelnījs šādu sodu ciest?"

52 Viņš atbildēja: „Tos tev velti meklēt,

q ļ Tos dara svešus nopelnītais sods

|Un tumša prāta slēpšanās no gaismas.
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55 Tā plikgalvji, kā tie, kasi dūri kniebj,

Arvienu sitīsies viens otram pretim,

Līdz pastaros no kapiem celties tiem.

58 Par skopumu un izšķērdību viņi ~~ļ
Ir šajā smagā sodā krituši,

Oik grūts viņš — to tu pats nu vari redzēt.

61 Tu redzi, dēls, cik nelietīgi ir

Pēc pasaul'is mantas iekārot un dzīties;

Tas ļaudis spiež tik citus skaust un nīst.

64 Ja kādam šķērdētājam jeb ar skopam

Gan tiktu rokā visa nauda, zelts,

Tam tomēr nebūs miera diezgan."

67 Es jautāju: „„Mans vadon, stāsti man,

Kas ir tā Fortūna jeb laimes dieve,

Kas visiem zemes mantas glabājot?""

70 Viņš sacīja: „Cik ļaudis apmānīti!

Tie neatjēdz, ka maldu ceļus iet.

Kaut tu no maniem vārdiem tiktu gudrāks!

73 Dievs, kas par visiem gudrāks, varenāks,
Ir visu radījis un visu valda.

Viņš liek, lai saules apspīd pasaules

76 Un vienlīdzīgi gaismu visur sūta;

Tāpat viņš arī zemes mantu liek,

To nolicis ir vienā valdīšanā,

79 Lai dala tā pēc sava padoma.

No cilts uz cilti, tautām pārceldama,

Tā neievēro, ko grib cilvēki.

82 Caur laimi cēlies dažs par valdinieku,

Bet daudziem viņa grūti kalpot liek;

Kā viltus čūska viņa slepen glūnē,

85 Pret viņu nespēj ļaužu gudrība.

Tā dod un ņem pēc savas patikšanas,

Tā savā valstī kungs, kā katris dievs.

88 Tā rada pārmaiņas it negaidītas
Un čakli seko likteņmājieniem ■

Un neļauj mainīgajiem laikiem piestāt;

91 Ir dzīvē, liktenis kā katram lēmis.

Šī ir, ko cilvēks dusmās sistu krustā,
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Ko daudzreiz velti zaimo runādams.

94 Bet viņa neievēro ļaužu dusmas

Un dara vien ar savu ziņu; to,

Ko visi pēcgalā par labu atzīs. — •

97 Bet tagad steigsimies uz priekšu mēs,

Jo lielākas ir mokas tur vēl priekšā.

Laiks aiziet ātri, ceļš vēl priekšā garš." —

100 Mēs tālāk ejot nācām piektā riņķī

Pie avota, kas, karsti vārīdamies,

Pa grāvi devās prom ar karstiem viļņiem

103 Kā darva melniem, ļoti smirdošiem.

Tam sekojot pa grūtu ceļu tālāk,

Mēs tikām lejā kādā klajumā,

106 Kur kūpošs elles slīksnis — Stigs bij priekšā,

No viņa cēlās melni garaiņi;

Tur ieplūda tā karstā avot'strāva.

109 Es stāvēju tur malā, skatījos

Tai silksnī: dubļos bij daudz ļaužu iekšā,

Kas .niknumā un sāpēs trīcēja.

112 Tie paši sitās dūrēm, cirtās., dūrās,

Cits citam nikni virsū skriedami

Kā zvēri, pat ar zobiem kodās, plēsās.

115 Mans vadons teica: „Redz, cik briesmīgi
Ir tādiem, kas nav dusmas valdījuši.

Tur apakšā vēl dubļos to ir daudz;

118 Un kad no viņiem kāds sāk sāpēs vaidēt,

Tad virsū dzird: tik ūdensi burbuļo,

Un tādēļ redz, ka ūdens notuļ riņķo.
121 Un dūņās grimdami, tie kliedz arvien:

Mums dzīvē nebija nekas pa prātām,

Līdz nāvei sirdīgi bij jāturas,

124 Nu nepalaidīsimies ar' še dubļos!

Šo dziesmu tie tur allaž bļurkstina,
Jo rīklēs dubļi, nespēj skaidri izteikt. —

127 Mēs gājām tad starp staigumiem pa cietu,

Ar lielu līkumu tam slīksnim apkārt,

Arvien uz tiem tur dūņās skatoties,
130 Kāmēr pie kāda torņa bijām klātu.



Un laivai bij tik smagi jāpeld,
Kā ne ar kādu nasta vēl līdz šim.

VIII. 29. - 30.
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VIII

Pārcelšanās. Ardžents. Uz VI riņķi.

Cīņa ap Dita pili.

1 Jau sen pirms mēs — tā tagad saku tālāk, —

Pirms mēs šim tornim bijām tuvumā,

Jau mūsu acis skatījās uz viņa virsu,

4 Kur redzamas bij divas liesmiņas;

Tām atbildēja cita, kas tik tālu,

Ka maz vien viņu redzēt varējām.

7 Es griezos nu pie vadoņa, tam jautāt:

„„Ko nozīmē šās un ko trešā tur,

Un kas var būt tie, kas tās liesmas taisa?""

10 Viņš sacīja: „Skat' tur, tu redzēsi,

Kas uz tiem dūņu viļņiem mūs jau gaida;
Ja melna migla vien tev redzēt ļauj."

13 Un it kā bulta šauta skrien caur gaisu,
Tā devās šurp pār slīksni laiviņa

Un bija drīzi vien jau klāt pie krasta,

16 Kaut airētājs tai bija tikai viens.

Tas kliedza: „Nolādamais gars, vai klāt jau?"

Bet kungs mans droši viņam uzsauca:

19 „Klus' Ffetij! Ko tu kliedz tik varen, velti?

Še nelīdz tava bļaušana neko.

Mēs būsim tavi, kamēr brauksim pāri."

22 Tad Fļeģijs, it kā vīlies, atjēdzās,

Ka šeitan viņam izdevies tik aplam,

Un nu par sevi pašu dusmojās.

25 Mans vadons iekāpa no krasta laivā

Un aicināja mani arī tur;

Man iekāpušam, laiva grima dziļāk.

28 Mēs apsēdāmies, tūliņ sākām braukt,

Un laivai bij tik smagi jāpeld,

Kā ne ar kādu nastu vēl līdz šim.

31 Un tā mums airējot pa melno slīksni,

Viens dubļainais brien klāt, uz mani kliedz: X

„Kas vēlēja tev triekties šurp priekš laika?"

34 Es sacīju: „„Kā nācis es, tā iešu.
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Bet tu, kas esi tāds, tik dubļains, riebīgs?""

„Viens elles kaucējs, redzu, tā tev šķiet."

37 Es atteicu: „„Ar kaucējiem man netīk. —

Ej, nolādētais, savā vietā prom!
Es pazīstu gan tevi, dubļu lāci."" —

40 Viņš traki nikni ķērās laivai klāt,

Bet Virģils to ar varu dzina tālāk,

Tam teikdams: „Ej pie citiem suņiem prom!"

43 Tad steigšusi apņēma ar savām rokām

Un, mani skūpstīdams, viņš runāja:

„Tu dusmīgais! gods tiem, no kā tu dzimis

46 Kas dubļos tur, tas dzīvē bijis augsts,

Bet labu par to neviens nerunāja:

Viņš tagad dusmās trako tādēļ vēl.

49 Šai zaņķī silīkst daudz augsti valdinieki

Dēļ niknuma, kā cūkas vārtās tur,

Un kausies, vārtīsies tur dubļos mūžam."

52 Es sacīju: „„Man tiktos skatīties,

Kā nu to nikno gremdēs netīrumos,

Pirms mēs šo briesmu vietu atstājam.""

55 Viņš sacīja: „Mēs nebūsim vēl malā,

Kad redzēsi to prieku tu jau ar,

Kas tavu ziņkārību apmierinās,"

58 Un drīz vien redzēju, cik briesmīgi

Nu citi dubļainie to apstrādāja;

Par to es pateikdamies priecājos.
61 „Nu, Filip Ardžent, turies!" kliedza citi.

Tad redzēju, kā niknais florentiets,

Pats sevi kozdams, plēsdams, slīka dubļos —

64 Un vairāk es par viņu nestāstu.

To atstājot, tik stenēšanu dzirdot,
Es skatījos uz priekšu vērīgi.

67 Mans vadons sacīja; „Nu drīz būs jāredz
Tā elles pils, ko Dita vārdā sauc;

Tur iekšā ir daudz nosodītu garu."

70 Es teicu: „„Jau no lejas redzēju

Tās mošejas ar kupoliem kā liesmām,

Kas visiem jumtiem pāri pacēlās.""
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73 Viņš sacīja: „Tur viņās visās iekšā

Deg uguns, mūžam augšup liesmodams,

Un sarkans spīd, kā redzams visā ellē." —

76 Nu ieairējām dziļā kanālī,

Kas bij tai šaušalīgai pilij priekšā;

Man rādījās, tai mūri būs no dzelzs.

79 Un kad gar tiem jau ilgāk bija airēts,

Tad Fleģijs mums jo bargi uzsauca:

„Kurp brauksit vēl? Še vārti, kāpiet ārā!" —

82 Kāds tūkstots, kas no debess nosviesti,

Pie vārtiem nostājušies bij par sargiem,

Mums uzkliedza: „Kurš dzīvais drīkst še nākt

85 Un spiesties iekšā nomirušo valstī?"

Bet vadons, viņus gudri mānīdams,
Tiem slepen klusām kaut ko iestāstīja,

88 Un viņu dusmas tapa mazākas ;

Tie teica: „Nāc tu viens. Tas muļķis atstumts!

Viņš pārgalvīgi šeitan iespiedies;

91 Lai iet nu atpakaļ viens pats, kur nācis,
Lai rauga, kur bez tevis tumsā tiks,

Vai atradīs vairs ceļu, vai tiks cauri!" —

94 Nu apdomā, ak lasītāj, cik grūt',

Cik izbaiļu šo ļauno dēļ nu cietu;

Bij bail, ka netikšu vairs atpakaļ.

97 Es saucu: „Ak, mans vadon, neej projām!

Caur tevi glābies es jau septiņreiz,

Nu neatstājies arī šinīs bēdās.

100 Ja tālāk ceļot manim vairs nav ļauts,

Tad nāc, ved atpakaļ caur tumšām vietām,

Lai varu atkal augšām, gaismā tikt!""

103 Un viņš, kam vēlēts mani šeitan vadīt,

Viņš teica: „Nebīsties, jo Viņš pats mums

Šo ceļu vēlējis, tie nespēs aizliegt.

106 Tu vari stāvēt še un pagaidīt:

Nav jābīstas, tev izdosies, tik cerē;

Es neatstāšu tevi nelaimē."

109 Viņš gāja tad. Es paliku viens stāvat;

No sava mīļā vadoņa nu šķirts,
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Es jutos ļoti nelaimīgs un bēdīgs; ļ ļ
112 Es nedzirdēju ar, ko runā tur —

Bet viņš pie tiem vis ilgi nepalika,
Jo visi velli pilī ieskrēja,

115 Tam priekšā vārtus aizgrūda ar troksni,

To vienu pašu ārā atstājot.

Viņš domīgs nāca atkal tad pie manis,

118 Bij noskumis un apskaišanās pilns
Un nopūzdamies runāja pie sevis:

„Kas tas? Kādēļ še mani neielaiž?"

121 Tad teica man: „Tev nav ko bīties tādēļ,

Ka es pie sevis tiku dusmojies:
Lai turas tie kā grib, es uzvarēšu.

124 Reiz agrāk ar tie pretojās tāpat

Pie citiem vārtiem, kas nav dziļi ellē

Un kuri neaizslēgti šodien vēl;

127 Tie bij tie paši, kam tik draudošs uzraksts. —

Bet raug', tur nāk pār melniem viļņiem kāds

Uz šo pusi, bez vadoņa; būs palīgs

130 Tāds, kuram visi vārti atvērsies,

IX

leiešana Dita pilī. VI riņķis. Ķeceri

uguns zārkos.

1 Kad es aiz bailēm nobālu par to,

Kad redzēju, ka vadons še vairs nespēj,

Tad viņš, no manis bailes paslēpdams,

4 Nu stāvēja kā cilvēks klausīdamies,

Un skatot melnā miglā, tumsībā,

Kur gaisā nevarēja tālu redzēt,

7 Viņš teica: „Šoreiz uzvarēsim mēs,

Vai ne? — Ja nebūšu tik pārklausījies —

Viņš tiešām gan par ilgi kavējas."

10 Man izlikās, ka savu izteikumu

Jau gribēja viņš ņemt pats atpakaļ

Un nemācēja noteikt, kas še notiks1
.

13 Es tāpēc rūpīgs klusi klausījos,
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Jo turēju to lietu vairāk ļaunu,

Kā patiesībā viņa tagad bij.

16 „„Teic, vai no pirmā riņķa gariem arī

Neviens nekad tik dziļi neienāk,

Ka visa cerība mums būtu beigta?""

19 Tā jautāju, un viņš tad sacīja:

„Tasi lēti nenotiek, ka šādā oelā,

Kā mēs, cits pirmā riņķa gars še tiek.

22 Es gan jau agrāk ar še esmu bijis,

Jo tesāliešu burve Erichto,

Kas prata uzsaukt nomirušo garus, —

25 Tiklīdz mans gars bij miesu atstājis,

Tā mani tūliņ šeitan ievadīja,

Lai vienu garu augšām uzvedu

28 No Džudekas, visdziļās elles vietas,

Kas tumšākā, par visām briesmīgā.

To ceļu zinu, tāpēc vari drošs būt.

31 Šis silksnis ir visapkārt pilij šai,

Kas pilna velnu, kuri caur šiem vārtiem

Nekad nevienu labprāt neielaiž."

34 Un tā viņš runāja vēl daudz un vairāk,

Bet man tik torni skatīt gribējās,

Un uz to uguni, kas tornim galā.

37 Tur redzēju trīs elles Fūrijas.

Tās stāvēja it taisni asiņainas

Un līdzinājās gluži sievietēm;

40 Tām jostas vietā tītas zaļas čūskas,

Un matu vietā odzes karājās,

Kas locījās ap galvu šaušalīgi.

43 Mans vadons, kam jau bija pazīstams

To briesmīgajo mūžam ļaunais skatiens,

Man sacīja: „Lūk, tur tās trīs, kas stāv,

46 Ir niknas, ļaunas atriebšanās dieves,

Kas vidū stāv, to Tisifoni sauc, q
Tai Alekta un Megera pie sāniem.

49 Klau, kā tās kauc un plosa krūtis sev."

Tās trakoja tik neganti ar troksni,

Ka man bij jāspiežas klāt vadonim.
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52 Tad viņas visas trīs uzreizu kliedza:

Šurp Medusu! Mēs viņam rādīsim!

Tāpat kā Tēsējam to parādījām. —■

55 „Nu griezies nost un taisi acis ciet!

Ja skatīsi tu tādu briesmu skatu,

Tad neredzēsi gaismas vairs nekad."

58 Tā Virģils teikdams steidzās mani apgriezt,

Tam bija bail', ka varbūt kavēšos,

Un aizlika pats rokas man priekš acīm. —

61 Jūs, kuriem skaidra gara gaisma spīd,

To mācību jūs taču sapratīsit,

Kas šinī tumšā dzejā paslēpta. —

64 Jau nāca pār tiem tumšiem viļņiem šurpmāk

Kā pērkons, drūmi dimdinādams, klāt,

Un visus krastus dziļi tricinādams,

67 Tāpat kā vētra, kas nāk krākdama,

Triec mākoņus un putekļus pa gaisiem,

No kokiem zarus lauž un projām sviež,
70 Tiem lapas, ziedus rauj un tālu kaisa

Un riņķos dzīdama tik lepni triec,

Ka ganam jābēg pavēnī ar avīm. —

73 Man acis atklādams!, viņš sacīja:

„Nu skaties augšām, kur tie biezie dūmi

Un apakšā pa slīksni bangas šķīst!"

76 Un nu, tāpat kā vardes, kas lien gļotās,
No niknas ūdens čūskas bēgdamas,

Tad dodas malās atkal kopā pulkos,

79 Tā redzēju, kā tur pār Stigsu pār'

Kāds sausām kājām nākdams šurpu steidzās;

No vārtiem visi ļaunie gari bēg.

82 Es redzēju, kā nācējs tumsu trieca

No priekšas sev, ar roku vēdīdams,

Jo tumsa vien to kavējusi ceļā.

85 No debesīm viņš bija sūtīts šeit.

Es griezos klāt pie vadoņa, to rādot,

Un klusi skatījos uz nācēju.

88 Man likās, ka viņš it kā dusmīgs bija;

Ar zizli tūliņ vārtus atslēdza:



Man likās, ka viņš it kā dusmīgs bija;

Ar zizli tūliņ vārtus atslēdza.

IX. 89. — 90.
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Tie viņa priekšā viegli atdarījās,

91 Tad, vaļā vērdams, gariem uzsauca:

„No debess aizdzītie un atraidītie,

Kā drīkstējāt jūs liegt šiem iekšā nākt?

94 Kāpēc jūs Viņa prātam pretojāties,

Kas mūžam visu izdara ko grib?

Vai gribat, lai jūs vēl jo vairāk soda?

97 Kam velti karojat pret likteni?

Jūs zināt gan, kā Kerberam jau klājies,

Kas tikko tika kādreiz izbēdzis." —

100 Tad redzēju, ka viņš jau projām virzās

Un aizgāja mūs neievērodams,

Kā steigdamies par vairāk lietām gādāt,

103 Ko mūsu dēļ vis nevar nokavēt.

No viņa vārdiem palikuši droši,
Mēs nu pa vārtiem iekšā steidzāmies;

106 Neviens tur mums vairs pretim neturējās.

Nu es, to visu redzēt gribēdams,

Kas šinī pilsētā tik savāds, slēpjams,

109 Ar tūliņ visur apkārt skatījos;

Un redzēju es laukumu tur lielu,

Kas mocībām un vaimanām vien pilns. —

112 Kā tur, kur Ronas upe galā dalās

Pie Aries un pie Poles jūrmalā,

Kur Itālijas robežas sāk beigties,

115 Visapkārt tikai kapu kalnus redz,

Zem kuriem nomirušo miesas trūdē,

Tā arī šeit bij ļoti briesmīgi.
118 Šeit kapu starpās visur uguns liesmas,

Un kapi kaist tik lielā karstumā,

Kā virszemē neviens to nemāk taisīt,

121 Un visi kapi vaļā stāv ikbrīd';

No kapiem dzirdamas tad vaidu balsis,

No kurām pazīt var, kas iekšā cieš.

124 Es jautāju: „„Teic, vadon, kas tie tādi
r

Kas kapos likti nedus, cieš un vaid?

Tiem kādu grēku dēļ šāds sods ir uzlikts?""

127 Viņš sacīja: „Tie ļaunie ķeceri
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Un Dieva zaimotāji, neticīgie :

To šeit daudz vairāk, kā tu domājis.

130 Tie līdzīgi ar līdzīgiem šeit rakti,

Un visi kaist bez gala karstumā."

Pēc tam mēs griezāmies pa labo roku,

133 Starp augstiem mūriem,, kur daudz cietēju.

X

VI riņķis; turpinājums. —darināts.

Kavalkants, Fridr i ķ i s 11.

1 Mans gudrais vadons sāka tālāk iet,

Es klusi viņam līdz pa šauru taku.

Šeit bija mūri, un tur mocības.

4 Es sacīju: „„Tu, kas šeit mani vadi

Caur tumsību un moku cietējiem,

Ak esi labs, arvienu mani mācīt!

7 Teic, vai drīkst paskatīt, kas kapos guļ?
Tie ir jau pusvaļā!, neviens še neliedz,

Nav ar neviens, kas viņusi sargātu.""

10 Viņš sacīja: „Šos kapus tiem tad aizslēgs,

Kad dabūs pastartiesas spriedumu,

Pēc kā tad nāks ar miesām viņi kapā.

13 Lūk, šinī kapā guldīts Epikūrs

Ar viņa biedriem, kas ir mācījuši,

Ka cilvēkam nav nemirstamais gars.

16 Nāc apskati tosi visus, cik. tev tīkas;

Tiem vari visu jautāt, pastāstīt."

Es sacīju: „„Es sacīšu tiem visu,

19 Cik iespējams, tik īsos teikumos,

Kā agrāki tu man jau pavēlējis."" —

„Ak, toskāniet, kas būdams pats vēl dzīvs,

22 Šeit nācis iekšā, tumšā moku vietā!

Es lūdzu, esi tagad man tik labs

Un pakavējies drusciņ šinī vietā.

25 No tavas valodas es pazīstu,

Tu esi ar no manas tēvu zemes,

Kam es par nastu biju piedzimis!"
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28 Tā nejauši no kāda kapa sauca;

To dzirdot iztrūcies, es piespiedos

Pie vadoņa, cik spēdams, ātri klātu.

31 Viņš sauca atkal: „Kāpēc bēdz? Nāc šurp!
Es esmu Farināts, kas cēlies sēdu;

Nāc apskati, tu mani pazīsi!"

34 Uz viņu paskatot, es ieraudzīju,

Ka bij viņš, kā par spīti mocībām,

It labi augstu izcēlies no kapa.
37 Mans vadons, man pie rokas turēdams,

Tad aizveda caur kapiem klāt pie viņa

Un teica: „Stāsti viņam, ko viņš grib."

40 Kad biju klāt, viņš maz vien paskatījies

Un it kā dusmīgs mani jautāja:

„Kas bij tavs tēvs, kas tava māte? Saki!"

43 Es, paklausīdams savam vadonim,

Tam arī tūliņ visu izstāstīju.

Tad viņš uz mani acis pacēla

46 Un teica: „Tie bij nikni ienaidnieki

Man, maniem tēviem, manai partijai;

Es tādēļ viņu pulku divreiz triecu."

49 Es sacīju: „„Lai gan tos izdzina,

Tak viņi atkal atgriezās ik reizes;

Pēc pazaudēja jūsu partija."" —

52 Še pacēlās nu citas ēnas galva

No sava karstā kapa — nejauši

Līdz ceļiem no tā ārā izraūdamies,

55 Un skatījās uz mani, — apkārtni, —■

Vai nebūtu man līdzi vēl kāds biedris;

Un kad nu atskārta, ka nav neviens,

58 Tad raudādams uz mani sacīja:

„Tu esi gudris, zinādams še atnākt.

Kur ir mans dēls? Kādēļ viņš nav pie tevis?"

61 „„Nevis caur savu gudrību es še;

Kas stāv aiz manis, tas ir mānim vadons;

Tavs Gvido nebūs viņu cienījis.""

64 Tā teicu es, jo pazinu es tagad

No vārdiem un no gaudām, kas viņš ir,
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Un varēju to visu droši sacīt.

67 Viņš, ātri uzceldamies, sauca tad:

„Vai viņš jau — ko tu teic? — Vai viņš jau miris?

Vai viņš jau saules gaismu neredz vairs?!"

70 Es atbildēt tik ātri nepatraucu;

Tad iekrita viņš kapā atpakaļ

Uz gulēšanu visā laiku laikā.

73 Bet pirmējais, tas drošais lielmanis,

Kas mani saucis, sēdēja vēl droši,

Tāpat vēl nelokāms, kā spītēdams,

76 Un turpināja savu runu tālāk:

„Vai tiešām manējiem bij jāzaudē?

Tas moka mani vairāk kā šis karstums;

79 Tak pirms būs mēness piecdesmitreiz pilns.

Būs viņi stipri, uzvarēs no jauna

Un nepalaidīsies vis ienaidniekiem.

82 Bet kādēļ gan tik manai ciltij vienai

Ir jācieš grūtais atriebšanās sods?"

Es sacīju: „„Daudz slepkavību labad,

85 Kad asinīm pat straumēm tecēt bij;

Nu jūsu cilti netaupa, bet soda,

Kad citus visus likums attaisno.""

88 Viņš pakratīja galvu nopūzdamies:

„Es nebiju viens vien tāds slepkava,

Mums katram sava taisnība tur bija.

91 Es viens tik pretojos tam padomam,

Ka F/lorenci būs izpostīt pavisam,
Es viņu sargāju, cik iespēdams."

94 Tā teica viņš, un es tad atbildēju:

„„Jā, esmu mājās vedis dažus tavējos.""

Es lūdzu: „„Saki man šo noslēpumu,

97 Kas manas domas saista — kādēļ gan

To varat stāstīt, kas būs nākamībā,

Bet to, kas notiek, to jūs nezināt?""

100 Tad viņš: „Kā tie, kam acu gaišums zūd,

Redz tālas lietas labāk ne kā tuvas,

Tā arī mums ir atļauts paredzēt

103 Tik to, kas notiks nākamības laikā;
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Bet to, kas pasaulē vēl tagad notiek,

Tad vien mēs zinām, kad mums stāsta kāds.

106 Tad zini ar, ka beidzot pastardienā

Tiks nākamības skats uz mūžu slēgts,
Būs beigta visa mūsu zināšana."

109 Tad es: „„Ak, kā es pirmīt kļūdījies!

Nu pasakait tam, kas šeit sāpīgs krita,

Ka viņa dēls virs zemes ir vēl dzīvs;

112 Es pirmīt nokavējos tam to sacīt,

Jo domāju, ka viņš to pats ar zin,

Bet nu no jums es atskārstu, viņš nezin.""

115 Mans vadons mani aicināja iet;

Tad lūdzu garam, lai viņš pasaka,
Kas ir tie citi, kas še kapos gul?

118 Viņš sacīja: „Daudz tūkstoši šeit liesmās:

Še kardināls, tur otrais Fridriķis,
Un citi, ko nav vērts pat minēt vārdā."

121 Un nu viņš atkrita; es steidzos prom

Pie sava vadoņa un pārdomāju,

Ko no tā nelaimīgā dzirdējis.

124 Bet ejot viņš uz mani griezies teica:

„Še uzmanies, ka netopi tu vilts;

Kad tiksi augšām gaišībā pie viņas,

127 Kas tagad skaidrībā un visu zin,

Tā izstāstīs tev tavu dzīves ceļu."

Nu sākām mēs uz kreiso pusi iet,

130 No melniem mūriem ārā, kur ir klajāks;

Ceļš veda mūs uz kādu ieleju,

No kuras nejauks, smirdošs tvaiks jau cēlās.

XI

Pāvests Anastasijs. Tālāko riņķu

iedalījums.

1 Mēs, iekļuvuši šaušalīgā vietā,

Pie dziļas bedres malas tuvu klāt,

Kur klinšu, drupu bezgalīgs ir daudzums,

4 Aiz kapa pieminekļa stāvējām,
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Tur slēpdamies no nejaukajās smakas,

Kas varen kāpa no tā dziļuma.

7 Uz pieminekļa lasījām šos vārdus:

Šai kapā pāvests Anastasijs likts,

Ko novīlis uz ļauniem ceļiem.
10 Viņš teica: „Nu mums jākāpj lēnāki;

Tad ļauno smaku pamaz apradīsim,

Kas sākumā ir neizturama."

13 Es sacīju: „„Mums jādara kaut kas ar,

Lai laiku velti nekavējam šeit.""

Viņš sacīja: „To es jau domāj's esmu;

16 Mans dēls, tu šinīs klintīs redzēsi

Trīs riņķus vēl, kas mazāki par pirmiem

Un cits par citu allaž zemāki;

19 Bet tā tos redzot vari nojēgt arī,

Ka grēks kad grūtāks, — arī grūtāks sods

Kā katris grēkojis, tā viņš tiek sodīts,

22 Jo katris varmāks, viltnieks — netaisnis.

Bet tīšos grēciniekus' soda grūtāk,

Un viltniekus met ellē dziļāki,

25 Kur viņiem jācieš grūtāks sods kā citiem.

Še septītajā riņķī soda varmākas,

Bet tomēr trijos pakāpienos šķirtus:

28 Kam grūtāks grēks, tie riņķos zemākos.

Pret tuvāku, pret sevi un pret Dievu

Tiek grēkots, postot miesu, mantību, —

31 Kā? — To tev tagad skaidrāk pastāstīšu:
Pie tuvākajā- miesas notiek varas^iarbs,

Kad viņu sit, kad ievaino, jeb nokauj;

34 Pie mantas, kad to laupa, dedzina.

Par to tad slepkavas un postītāji
Cieš savu sodu pirmā iekšriņķī.

37 Pie sevis paša varas darbrjLilara

Ar savām rokām un ar mantību;

Kad tie, kas paši sevim galu darās,

40 Mirst savus grēkus nenožēlojot, —

Tad tiem ir otrā iekšriņķī tā vieta;

Turpat tie ar, kas, kārtis spēlējot,



61

43 Ir visu savu mantu izšķērduši,

Nu raud un kauc par savu dzīvību.

Pret Dievību tad cilvēks dara varu,

46 Kad Dievu liedz, kad viņam netic vairs,

Kad viņu nelūdz, viņam nepateicas

Par visu, ko no viņa dabūjis. —

49 Tad mazākajos iekšas riņķos skatot,

Var redzēt niknos augļu plēsējus,

Kas nonicina Dieva dotu mantu;

52 Tur nedabīgie sodomieši ar.

Tad viltība ir grēks, ko cilvēks dara,

Kad citus viļ, pats arī neuztic

55 Ne draugam un nevienam citam biedram.

Tad ļaunumi, kas tālāk vēl še nāk,

Tie sarauj visas saites, ar ko daba

58 Sien cilvēkus un satur biedrībā.

Še vieta liekuļiem un viltotājiem.

Tad burvjiem, sliņķiem, zagļiem, krāpējiem
61 Un pavedējiem, kam nav kauna, goda, —

Tie visi šinīs riņķos salikti.

Bet viltīgie un ļaunie nodevēji,

64 Kas nodod savus labdarītājus,

Kas nodod draugus, radus, tēviju,

Cieš visu lielās mokas dziļā ellē."

67 Es sacīju: „„Nu esi izstāstījis,

Nu zinu, kāda ellē kārtība

Un kādi grēcnieki cieš katrā vietā.

70 Bet lūdzu, saki, kāpēc tiem tur silksnī

Un tiem, ko vētra triec, ko krusa per,

Un tiem, kas nastas velti veļ un sitas,

73 Kā ar, kas cietoksnī iekš svelmēm cieš,

Kāpēc tiem tā un šiem ir šādi jācieš?""

Viņš sacīja: „Tu atkal neproti,

76 Tu runā atkal citādi pavisam;

Tu laikam neievēro vairs nemaz,

Ko mācība par tiklību tev saka,

79 Ka cilvēks, īpaši ar niknumu \

Un ļauna prāta nesavaldīšanu \
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Uz sevis sakrāj bargu sodību.

82 Par pēdējo gan sods ir drusciņ vieglāks,
Jo dažkārt pārsteidzas ar netīši.

Ja tu šo mācību nu ievērojis

85 Un apskatījis tos tur cietoksnī,

Kas sodīti ir kapos uguns liesmās

Un tos, kas augšas riņķos sodu cieš,

88 Ka grūtāks grēks ir vieniem, nekā otriem,

Tu sapratīsi, kādēļ sodības

Ir vieniem grūtākas un vieglāk otriem."

91 Tad es: „„Mans mācītājs, tev pateicos;

Man prieks, ka mācīdams man gaismu rādi.

. Bet izskaidro vēl to, ko sacīji,
94 Ka augļu plēsējs nicinot, ko ņēmis

Priekš sevis no tām dabas dāvanām,

Ko Dievs ir radījis un visiem dodot?""

97 Viņš teica: „Filozofi māca tā,

Ka Dievs ir visai gudri radīj's dabu,

Ar visām viņas mantām, dārgumiem.

100 Kad dabas zinības tu pārdomāsi,

Tad drīz vien ar to saprast varēsi,

Ka māksla līdz ar visu, ko tā ražo,

103 Tik seko dabaikā kāds māceklis,

Kas labi ievēro, ko meistars rāda,

Un tādēļ pati ar no Dieva nāk.

106 Kad mākslu nu ar dabu salīdzina,

Ar Dieva likumu, kas nosaka:

Ar vaiga sviedriem tev būs maizi pelnīt,

109 Tad augļu plēsējs turas citādi:

Grib uzturēties tik no citu sviedriem

Un tiešām pārkāpj Dieva likumu. —

112 Bet nāc nu līdz, mums vajag iet uz priekšu

Jo zivju zvaigžņu bilde augšup kāpj,
Un lielais lācis griežas greizi lejā,

115 Un mums vēl daudz ko iet līdz dziļumam.
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XII

VII riņķis. I iecirknis. Varas darītāji.
Kentauri v. c.

1 No krasta nokāpšana bija grūta

Un bail' no visa, kas še atrastos;

Tādēļ šī vieta katram nepatiksies.
4 Šis krasts bij līdzīgs Tremta gāzumam,

Kas krizdams triecies iekšā Ečas upē

Un upi ceļā sāņis aizgriezis.
7 Nu krasts, no kā tā klints ir nogāzusies,

Tik stāvs, ka tik pa trepēm tur var kāpt.
Tāds pats bij šeit tas gājiens tālāk ellē;

10 Tur starp tiem klinšu bluķiem, gāzumiem

Bij redzams tas, kas Krētai ir par kaunu,

Ko Pasifaei vērsis iedevis; \A\jvQ&Wb
13 Mūs redzēdams, tas sevi pašu koda,

Kā nespēdams sev dusmas savaldīt.

Mans mācītājs nu droši viņam sauca:

16 „Vai esi palicis jau gluži traks?

Vai domā, ka tu Teseju šeit redzi,

Kas tevi ellē šeitan iegrūdis?
19 Prom, kustons tu! To ceļu, ko mēs ejam,

Nav rādījusi tava māsa mums;

Mēs paši nākam skatīt jūsu mokas."

22 Kā vērsis, kad no miesnieka tiek kauts,

Vairs neprot skriet, tik streipuļo un raustās

Un, drusciņ palecies, krīt zemē jau,

25 Tā mocījās ar lēkdams Minotaurs.

Bet Virģils teica: „Lab', lai trako viņš,
Mēs tikmēr steigsimies uz leju projām."

28 Nu kāpām mēs no klints uz klinti lejā

Ar uzmaņu, lai neiekristum dzelmē.

Ceļš bija notul akmeņains un grūts,

31 Es iedams domāju par to, kas redzēts;

Mans vadons tad uz mani sacīja:

„Tu domā par to nogāzušos klinti,

34 Par zvēru, kas tās drupas sargā tur;
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Bet klausies, kad es pirmo reiz še nācu,

Tā klints tad nebija vēl nogāzta.

37 Bet īsi gan priekš Tā, kas šurp no gaismas,

Ar spēku nokāpa šai tumsībā,

Daudz dvēseles lai līdz uz augšu vestu.

40 Viss elles cietums varen trīcēja.

Mēs domājām, ka visa radīb's ēka

Drīz sajuks, sakritīs un bojā ies,

43 Un pasaulei par putekļiem būs jātop;
Tā klints, kas šeitan stipri stāvēja,

Tad nogāzās un sašķīdusi drupās. —

46 Bet skaties lejā, asins plūdi nāk,

Un tajos verd ik katris, kas tur augšā

Ar varas darbiem mocīj's tuvāku."

49 Ak, aklais mantas kārums, trakais niknums,

Kas zemes dzīvē viņus trakot dzen

Un dara, ka šeit jāverd asins strāvā!

52 Še redzams grāvis, ļoti plats uin dziļš,

Kas aptek apkārt lielam līdzenumam,

Kā man mans gudrais vadons stāstīja.

55 Še Kentauri ar bultām rokās skraida

Gar upi un pa klinšu brukumiem,

Kā mednieki, kas glūn uz pīlēm niedrās;

58 Mūs redzēdami, viņi apstājās.

No viņiem trīs jau nostājās mums pretim

Un, stopus celdami, jau mērķēja,

61 Mums uzsaucot: „Ne soli tālāk! stāviet!

Un sakait, kas jūs sūta? Kāds jums sods?

Ja ne, tad tūliņ dabūsit just bultu!"

64 „Nu nepārsteidzies:, Cheiron, paklausies,"

Tam kungs mans sacīja, „tev klāsies slikti —■

Tā daudzreiz notiek pašam nelaime."

67 Tad manim klāt un teica: „Lūk ar Nesturs,

Kas Dejaneiru laupot nomira,

Sev atriebdams par savu nāvi arī.

70 Kas viņiem vidū, galvu paliecis,
Ir Cheirons, Achillu kas audzinājis,

Un Fols, kas vēl arvienu dusmās šņāc.



Gar grāvi staigā tūkstoš šāvēju,

Kas šauj uz tiem, kam asinīs tur jāverd.

XII. 73.-74.
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73 Gar grāvi staigā tūkstoš šāvēju,

Kas šauj uz tiem, kam asinīs tur jāverd,
Tik līdz kā kāds grib augstāk izcelties."

76 Mēs gājām klāt tiem skarbiem šāvējiem,

Un Cheirons atkal, savas bultas ņemdams

Un garo bārdu labi atglaudījis
79 No savas lielās mutes, taisot vaļā,

Tad sacīja: „Tas otrais, kas nāk līdz,

Ir dzīvs, jo tam zem kājām oļi kustas:

82 Kur gari iet, tur nekustas nekas."

Mans gudrais vadons gāja tad tam tuvāk

Un droši runāja uz viņu tā:

85 „Mans biedrs, kas līdzi man caur elli ceļo,

Ir gan patiesi dzīvs, ar miesu vēl;

Ne ziņkārība to, bet liktens vada;

88 No debess bija sūtīts vēstnesis,

Man pavēlēja viņu šeitan vadīt.

Viņš nav kāds laupītājs, nedz ar ļauns gars

91 Bet lai mums šeitan tiktu vairāk drosmes

Šai moku vietā ceļot tālāku,

Tad pavēli, lai viens no tiem, kas medī,

94 Nāk aizved mūs, kur upe seklāka

Un pārnes šo uz otru malu pāri,

Jo viņš nav gars, kas straumē negrimtu." -

97 „Ēj, Ness! nu ej tu šiem par vadītāju!"

Tā Cheirons uzsauca: „ej sargā šos,

Lai mūsu neuzkrīt un nedar' vainas," —

100 Nu drošība un vadons mums bij dots;

Mēs gājām lejā pie tās upes malas,

Kur iekšā brēca tie, ko vārīja;

103 Daudz bija līdz pat acīm zaņķī iekšā.

„Tie varmākas, kas citus mocīt grib,"

Es dzirdēju, tā kentauri tur sauca,

106 „Nu šeit par savu nežēlību kauc:

Lūk Aleksanders verd un Dionīsijs,

Kas sicīliešus varen spaidīja,

109 Un viņiem līdzās tur, ar melniem matiem,

Ir Adzolīns — un tas ar baltiem tur
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Ir Obidzs d'Este, kuru, kā ir zināms,
112 Ir nonāvējis viņa paša dēls.

Es skatījos uz dzejnieku, viņš teica:

„Tev tagad Nesu jautāt pienākums." —

115 Un Ness tad aizvadīja mūs vēl tālāk,

Kur tādi, kam pēc soģa sprieduma

Bij jāverd asinīs līdz zobiem iekšā,
118 Un parādīja, kur viens bija tāds,

Kas baznīcā bij darīj's slepkavību,

To kaudams, ko pie Temzas godā vēl.

121 Daudz galvas bija izcēlušās zaņķī,

Un daži pacēlās līdz krūtīm ar;

Starp viņiem daži man bij pazīstami. —

124 Tad upe tapa allaž seklāka,

Līdz beidzot kājas vien vēl slapināja,

Un tur tā pārietamā vieta bij.

127 Tad kentaurs teica: „Še nu labi redzat,

Ka strāva gluži sekla tapusi;

Bet jāzin, ka uz priekšu tecēdama,

130 Tā top arvienu atkal dziļāka

Un tālāk tad ir visur tik pat dziļa,

Kā tur, kur vārās iekšā varmākas.

133 Tur Dieva taisnais sods ir licis iekšā

Ar Atilam un Pirrum, Sekstam ciest.

Un abiem Rinjejiem, tiem laupītājiem,

136 Tiem, karstā asins strāvā vārītiem,

Tek asaras no acīm, sāpes ciešot

Par to, ka abi citus mocīja."

139 To teicis, Ness tad brida atpakaļu.

XIII

VII riņķis, 2. iecirknis. Pašslepkavas

kā vaidēdami koki.

1 Un Ness vēl nebij ticis viņā malā,

Kad iegājām jau mežā šausmīgā.

Tur ceļu nebija, nedz kāds kad gājis;

4 Neviena zaļuma, viss melni brūns,



Es nekavējos, kā man teikts ar darīt,
Un kādam ēršķim zaru nolauzu.

XIII. 31.-32.
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Un kokiem tikai krebuļaini zari.

Nevienas lapiņas;, nedz kāda augļa,

7 Neviena zvēra, dzīva putniņa,

Kas zaros pakustētos, pačīkstētu,

Ko allaž citos mežos atrodam.

10 Tik harpijas še perinās, še dēj,

Kas, trojiešus no salām baidīdamas,

Tiem pareģoja priekšā nelaimi.

13 Šiem putniem plati spārni, spalvains vēders

Un nagi, ģīmis tāds kā cilvēkam;

Tie vaid šā baigā meža biezos kokos. —

16 „Mēs tagad esam otrā iecirknī,"

Tā vadons teica, „apskaties nu labi

Pēc tā, ko nelaimīgie šeitan cieš,
19 Līdz aizkļūsim pie karsto smilšu jūras.

Bet esi nu tik labi uzmanīgs,

Jo viss ir citāds še, kā acis rāda." —

22 Jau dzirdēju es visur vaimanas,
Tak vaidētājus pašus neredzēju;

Tas bij tik šausmīgi, ka dzirdot to

25 Man bij gandrīz no kājām zemē jākrīt,

Bij jātic, ka še paslēptuvē vaid

Tie, kurus tumsas dēļ šai mežā neredz.

28 Tad vadons teica: „Nolauz zariņu

No kāda koka, tad tu atradīsi,

Ka tas, ko neredzi, bij sapnis vien."

31 Es nekavējos, kā man teikts ar darīt,

Un kādam ērkšķim zaru nolauzu;

Bet lauzums mani ļoti izbiedēja.

34 „Ak nelauz!" as'nīm plūstot kliedza koks

Un, sāpēs vaidēdams, tad sāka runāt:

„Ai, kādēļ nežēlīgi mokāt mūs,

37 Mūs, cilvēkus, kas pārvērsti par kokiem?

Jums vaj'dzēja gan vairāk taupīt mūs,

Pat ar ja čūsku dvēseles mums būtu."

40 Kā zaļam kokam, kad tam viens gals deg.

Tad otrā galā čūkst un činkst, nāk tvaiki.

Kāpj gaisā, kur tos vēji izkafsa.
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43 Tā šim nu plūda asinis un vaidi,

Un lauztais zariņš zemē nokrita;

Un izmisis es stāvēju tam klātu.

46 Tad gudrais teica: „Gars, nu tev ko ciest.

Ja lauzējs ticētu, kas manā dzejā,

Tas neliktu nemaz tev roku klāt,

49 Nevienu zariņu tad nenolauztu;
Man žēl, ka šķizdams viņš to nedarīs,

Es tiku viņu uz to kārdinājis.

52 Bet stāsti nu, kas biji dzīvē tu;

Tad viņš par to, ko tu no viņa cietis,

Lai augšā atjauno tev piemiņu."

55 Krūms teica: „Mani vilina šie vārdi,

Un runāšu, ja patīk dzirdēt jums;

Es stāstīšu, kas biju dzīvošanā:

58 Es esmu tas, kasi otram Fridriķim,

Tā sirdi ciet', kā vaļā tiku slēdzis —■

Tik viegli un tik lēnītēm, ka tam

61 Tik es, un cits neviens, tik tuvu tiku,

Ka augsto pienākumu izpildot,

Tam atdots bij mans miegs un mana asins

64 Bet pilī ļaudis sāka mani skaust,

Bez gala apmelot un beidzot sūdzēt,

Uz mani visas vainas virsū kraut,

67 Līdz ķeizars palika uz mani dusmīgs

Un lika ieslēgt tumšā cietumā.

Par uzticību nu bij jāsmok kaunā,

70 Es dusmās paliku kā ārprātīgs.

Un, negribēdams ciest to netaisnību,
Pats cietumā sev galu darīju.

73 Nu zvēru es pie saknes un pie mizas,

Ka uzticībā viņam pastāvīgs

Arvienu biju klausīj's padevīgi.

76 Ja kāds no jums iet dzīvē atpakaļ,

Lai izteic tur tad taisnību par mani,

Ko mani skauģi tagad slēpj un liedz."

79 Viņš nobeidza; es trīcot cietu klusu.

Bet dzejnieks teica: „Jautā vēl tam ko,
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Viņš tagad atbildes tev dos uz visu."

82 Bet es: „„Ak, jautā pats, tu zini jau,

Kas man no viņa vēl ir derīgs zināt;

Es nespēju, jo sirds man ļoti sāp.""

85 Tad viņš: „Tas, ko tu vēlējies, tiks pildīts:

Bet esi labs mums pastāstīdams vēl,

Kā šādā kokā dvēsele var dzīvot,

88 Vai mizai atplīstot tā neiziet?"

Koks sāka atkal drebēt, stenēt, vaidēt,

Tad, grūti nopūzdamies, runāja:

91 „To varu izteikt jums es īsiem vārdiem:

Kad pašslepkavam viņa dvēsele

No miesas atstājas un iekļūst ellē,

94 Tad Minojs viņu šinī riņķī dzen;

Še viņa kā no vētras sviesta iekrīt,

Kā kurā vietā katrai iegadās

97 Šaī baigā mežā koku starpā iekrist,

Kur kritusi, tā aug par koku tad;

Un tā šis mežs ir izcēlies šai lejā.

100 No koku lapām pārtiek harpijas,

Kas kokiem nemitoši dara sāpes,

Un tādēļ šeit tos grūtos vaidus, dzird.

108 Reiz iesim atapkaļ pēc savām miesām,

Bet viņas mūs vairs neģērbs tā kā sen.

Jo ko kāds sevim noziedzīgi atņem,

106 To Dievs vairs negrib atdot atpakaļ;

Mēs bēdīgi tās vilksim līdz sev mežā

Un kārsim koku zaros sevim klāt." ■—

109 Mums ziņkārīgi klausoties šo stāstu,

Uzreiz netāl liels troksnis dzirdams bij

It kā no mediniekiem, zvēriem, suņiem,

112 Kas skrien un rejot trenkā bēdzējus

Pa mežu, krūmiem zarus laužot, liecot:

Tie brikšķēja, un zeme dimdēja.

115 Un rau, gar kreiso mums, skrien divi pliki,

It kā no ļauna plēsti, vajāti.

Viens sauca: „Nāve, nāc un izglāb mani!"

118 Bet otris, gribēdams, lai ātrāk skrien,
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Tik sauca: „Lān, pie Topas grūtā brīdī

Ar tavas kājas tevi neglāba!"

121 Tas piekusis un aizrāvies, bez elpas,

Kā rats, tad kādā krūmā iekrita.

Un lūk, nu melni suņi lēca klātu,

124 Kā zvēri, kas no sprosta sprukuši;

Tie apstrādāja krūmā iekritušo;

Tam asos zobus ādā cirzdami,

127 Jo nikni plosīdami rāva ārā,

Un tad tos asiņainos locekļus

Pa gabaliem vien projām aiznēsāja.

130 Mans vadons ņēma man pie rokas tad

Un veda klāt pie salauzītā krūma,

Kas as'nīm plūstot ļoti vaidēja:

133 „Kāpēc tu, Džakob, ātri šurpu skriedams,

Še manā krūmā slēpties meklēji?

Vai man par taviem grēkiem vajag ciest to?"

136 Mans vadons viņam tuvāk piegāja

Un jautāja: „Kas esi tu? ko vaidi?

Un kāpēc tev tik ļoti asins plūst?"

139 Tas atbildēja: „Jūs ja gribat zināt,

Kāds kauns un kādas mokas jācieš man,

Tad redziet, kā ir noplēstas man lapas,

142 Ak, uzlasait nu viņas augšām gan.

Es esmu no tās pilsētas, kas tagad

Sauc Kristītāju sev par aizsargu.
145 Pret ienaidniekiem tai vairs nebūs laimes;

Caur senākajo drošsirdību vien

Tās pilsoņi ir spējuši to uzcelt

148 No pelniem un no drupu gruvešiem,

Kad Atila to postīdams bij gāzis, - •

Bet tagadējie vairs to nespētu,

151 Jo palikuši mīkstuļi un gļēvi."
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XIV

VII riņķis. 3. iecirknis. Dieva zaimo-

tāji; augļu plēsēji kvēlodamās smil-

tīs. Kapanējs. Krētas vecis.

1 Par tēviju jo skumīgs klausīdamies,

Es lasīju tās lapas rūpīgi

Un nesu klāt tam vaidu pilnam kokam.

4 Tad drīz vien nācām mēs pie robežas,

No kurienes jau redzams trešais riņķis,

Kur taisnība liek ļaunam sodu ciest.

7 Mums priekšā gulēja liels līdzens klajums,

Kā smiltīs nevar pat ne zāle augt;

Un kā tam mežam apkārt bija grāvis,

10 Tā ap šo klajumu tas sāpju mežs.

Pie robežas mēs brīdi kavējāmies.

Tai klajumā vispār bij sausa smilts,

13 Kas līdzīga tai, kurā Katons bridis,
Par ko var vecās ziņās palasīt.

Ak Dieva sods! lai katris no tā bīstas;
16 Kas lasīs to, ko dzeja vēstīs nu,

Tas drīzi vien lai atgriežas no grēkiem.

Tur redzams bij liels vairums dvēseļu.

19 Kas, visas plikas, grūti vaimanāja.

Tak visām nebij vienāds soda mērs;

Še viens pulks bija zemē augšpēdus,

22 Tur citi līki salīkuši sēd,

Un citi staigā allaž šurpu turpu.

Bet lielais vairums stāvu, iedams cieš;

25 Kam guļot jācieš, to bij mazāks pulks,

Bet šie visgrūtāk arī vaimanāja,

Jo uguns dzirksteles uz visiem birst

28 No gaisa, lielas, platas, lēni krītot,

Kā mīkstais sniegs, bez vēja laizdamies,

Kā citkārt Aleksanderam bij jāredz,

31 Ka kareivjiem birst virsū dzirksteles

No gaisa karsitā Indijā, tur tālu,

Un kareivji, to nespēdami ciest,
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34 No tādām briesmām izbēgt gribēdami,
Tad draudējuši viņu nonāvēt,

Ja negrieztos tas atpakaļ uz mājām:;

37 Kā deglis, kad tam iešķil dzirksteli,

Tā gruzd un kvēlo šeitan arī smiltis,
Un ļauniem mokas divkārt ciešamas.

40 No dzirkstelēm, kas krīt un ļoti kvēlo,
Tie gribēdami glābties, atgaiņāties,

Arvienu vien ar rokām vēdina

43 Un pūlas nokratīt tās karstās pārslas.

Es sacīju: „„Tev viss še paklausa,
Tik izņemot tos niknos vārtu sargus,

46 Kas stāvēja pie viņas tumšās pils
Un negribēja ļaut mums tajā ieiet.

Teic man, kas ir tas lielais, kas tur guļ,

49 Pret liesmām spītēdams tik droši skatās?

To laikam nav vēl uguns ķērusi?""

Bet laikam' gulētājs bij sadzirdējis,

52 Ka par to jautā; dzedri apgriezās

Un sauca viņš: „Es še tas pats, kas dzīvē.

Lai Jupitera kalējs svīzdams kaļ:

55 Gan bultu bija izkalis viņš asu,

Kas beidzot manu krūti trāpīja,

Bet nu lai palīgā tas paņem visus,

58 Kas apakš Etnas dien un nakti kaļ,

Lai dusmās sauc viņš: palīgā nāc, Vulkān!

Tāpat kā kad pie Flegras karoja —

61 Tak viņa zibeņi man velti baida,

Pie manis nespēj viņš vis atriebties!"

Mans vadons tad, tik stipri kā nekad vēl,

64 Ar bargu balsi viņam uzsauca:

„Na, Kapanej! Kas tā par lielīšanos?

Tā spītēdams tu vairo mokas sev,

67 Un lepnums tevi nogāž dziļi ellē.

Nekādas mokas nebūs lielākas

Par tām, ko spītēdamies pats sev krājis:

70 Tās tevi mocīs ellē mūžīgi."

To sacījis, mans meistars tapa lēnīgs
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Un teica man: „Šis no tiem, septiņiem

73 Ir viens, kas citkārt karoja pie Tēbām;
Vēl šeitan arī mēdī dievības,
Ar augstprātību vairo sevim sodu.

76 Lai paliek nu, mēs iesim tālāku.

Tu sargi kājas no tām karstām smiltīm

Un iedams turies tuvāk mežmalai."

79 Es klusi iedams skatos; šaipus meža

Bij kāda upe ļoti sarkana

Un vira tā, kā Bulikāmes avots,

82 Kur negodīgas sievas mazgājas;

Tā izcēlās no karsta smilšu lauka,
Tai krasts un dibens bij no akmeņa.

85 Mums vajadzēja tikt šai upei pāri,

Kas ceļā kūpēja tik briesmu pilna.

Mans vadons sacīja: „Viss, ko tu skatījis —

88 No pils vārtiem līdz šejien, šurpu nākdams, —

Nekas no tā nav vairāk ievērojams,

Kā šeit tā upe, kas nu redzama

91 Un kurai mēs pa dambi iesim pāri:
Virs viņas nodziest visas dzirksteles."

Es teicu tad: „„Man izsalkuma diezgan,
94 Un tādēļ vajadzīga barība;

Dod barību, kā devi izsalkumu!""

Un viņš: „Tāl' jūrā tukša sala ir,

97 To Krētu sauc; tur viņos zelta laikos.

Kad brīvība un laime ziedēja,

Tad valdīja sirds šķīstība un tikums.

100 Tad Jdas kalns vēl bija zaļš un skaists,
Ar kokiem dabas tērpts un puķēm, strautiem,

Bet tagad izkaltis un kails kā klints.

103 Tur citkārt Reja slēpa savu dēlu.

Tā kalna galā stāv vecs sirmgalvis,

Kas muguru pret Damiatu griezis

106 Un skatās it kā spogulī uz Romu;

Tam galva ir no tīra zelta vien,

No sudraba tam rokas, krūtis, rumpis,

'109 No vara vēders, gurni taisīti,
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Cits viss no stipras dzelzes, drīz līdz 'zemei;

Un labā kāja tikai podniek' māls,

112 Tak lielais smagums gul uz šo visvairāk.

Tam zelta galva vien vēl līdzena,
Cits viss ar plaisām, kurām iztek as'ras,

115 Kas plūst no alas un par upi top,

Kas, tecēdama lejā, šeitan dalās

Kā Acheronts un Stigs un Flegetons.
118 Kad šās, kas pirms pa šauriem grāvjiem laistās

Tiek tālāk lejā, ellē dziļāki,

Tad visas savienojas Koķit' upē;

121 Drīz iesim tur, tad pats to redzēsi."

Es sacīju: „„Kad šādas upes sākums

Uz virszemes no Ida kalnāja,
124 Kādēļ tad viņu redzu tikai šeitan?""

Viņš sacīja: „Šī vieta apaļa,

Un lai gan mēs jau labi tālu lejā,

127 Arvien pa kreiso roku griezdamies,

Tak neesam vēl pašā viņā galā;

Kad tu šeit redzi ar ko savādu,
130 Tad šinī vietā tas nav nekāds brīnums."

Tad es: „„Bet saki, kur tās divas vēl,

Ko sauc par Flegetonu un par Lētu?""

133 Viņš sacīja: „Šī ir pats Flegetons,
Pār kuru tagad jāiet šeitan pāri,

Tā nosaukta dēļ uguns sārtuma.

136 Bet Lētes upes ellē nemaz nebūs,

Tā redzama, kur gari šķīstīsies

Un dzers no viņas aizmirst pagājību. —

139 Nu jāiet mums no meža taisni turp;

Nāc līdzi pa to ceļu, kur es iešu,

Gar upmalu nav karsta smilts, tur ceļš,

142 Un augstāk krastos nav tik karsti tvaiki."
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XV

VII riņķis 111 iecirknis. Scdom i c š i

Brūnēto, Dantes skolotājs.

1 Mēs gājām nu pa cietu upes malu,

Kur mitrais tvaiks, no upes celdamies,
Tai apkārt nodzēš karstās dzirksteles.

4 Kā flandrieši ar dambjiem attur jūru,

Lai neplūst virsū zemiem tīrumiem;

Kā padujieši, mājas sargādami,

7 Pirms Alpos sniegs sāk kust un plūdi nāk,

Gar Brentu cieši nostiprina krastus,
Lai plūdu ūdens pāri netiktu,

10 Tā šeitan tādi dambji redzami,

Lai gan tie nav tik augsti, nedz tik biezi

No būvētājiem visur uzcelti.

13 Jau bijām labi tāl no meža projām.

Ka tikko vairs to manīt varējām,

Kad mums gar upmalu, pa dambi ejot,

16 No smilšu lauka devās pretim bars.

Kā vakarā, pie jauna mēness krēslas,

Kad ko grib pazīt, cieši jāskatās,
19 Tā lūkojās uz mums tie arī augšā:

Kā īsredzīgs vērt diegu adatā,

Tā nopūlējās tie mūs skatīdami.

22 Uzreiz es jūtu, viens ir klātu man,

Tas mani pazinis un velk pie drēbēm

Un uzsauc: „Ēj, nu brīnums, kā tu še!"

25 Kad tas man arī roku pretī sniedza,
Tad griezos, skatīdamies vaigā tam:

Tas bija gluži brūns, kā apsvilināts,

28 Tak drīz vien tomēr viņu pazinu

Un tādēļ apstādamies pretim saucu:

„„Bruneto kungs, vai jums ir jābūt še?""

31 Viņš teica: „Dēls, nāc tuvāku pie manis,

Es vēlējos ar tevi runāties;

Lai mani biedri šoreiz paiet tālāk."

34 Es sacīju: „„Es ar to vēlētos.
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Un tādēļ labprāt nosēstos ar tevi,

Kad tik mans vadons ar to mierā būs.""

37 Viņš sacīja: „Ak dēls, kas še sāk stāvēt,

Tam simtu gadu jāguļ tad par to,

Bez kustēšanās jācieš uguns liesmas.

40 Ej lēnāki, es iešu tevim līdz,

Gan tikšu atkal klāt pie pulka,

Kas skrien un raud par savu negodu."

43 Es nokāptu no dambja, ietu līdzās.

Bet baidījos, ka smiltīs kājas degs.
Un gāju tādēļ zemu pieliekdamies.

46 Viņš sacīja: „Tu dzīvs jau nācis še!

Kāds liktenis to tev ir novēlējis,

Un kas ir tas, kas ceļu rāda tev?"

49 Es sacīju: „„Tur augšā, dzīves cīņā

Jau ne vairs jauns, un tak bez padoma

Es biju nomaldījies tumšā mežā,
52 No kura vakarrīt kā izkļuvu;

Jau griezos atpakaļ, tad nāca vadons

Un šādā ceļā šurpu vadīja.""

55 Viņš teica tad: „Kad iesi, kā tev rāda, —

Es tavas laimes zvaigznēs lasu tā —

Tad izdosies tev laimīgi, ko sācis.

58 Ja būtu es vēl dzīvs pie cilvēkiem,

Tad es pie šāda tava slavas darba

Ar visiem spēkiem palīdzētu tev. --

61 Bet ak, šie nepateicīgajie ļaudis,

Kas vilkušies no iFjēzoles ir lejā,

Tie vēl gandrīz tik cieti, kā tur klintis;

64 Tie tevi par to nīd, ka labāks tu,

Kā ērkšķi starp sev' necieš vīģes koku.

Un kā jau sen par viņiem daudzināts,

67 Tie visi ir patiešām akli ļaudis,

Cits citu skaužas, sliņķi, lepnīgi;
No viņu netiklībām cieši sargājies,

70 Tad būsi tu arvienu goda vīrs;

Tad abas partijas pēc tevis karos,

Bet gardo augli nesasniegs nekad.



„„Bruneto kungs, vai jums ir jābūt še?""

XV. 30.
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73 Tie lopi, lai tie kaujas, rijas paši,

Tu palieci no viņiem tālu nost.

Tie mēsli nespēj audzēt šādu augli,

76 lekš kura redzams vecromiešu gars,

Kas atrodams tik pagājušos laikos,

Kas cēluši šo ļauno perēkli."

79 Es sacīju: „„Kad Dievs man paklausītu,

Ko toreiz lūdz, tad jūs nebūtu

No cilvēcīgas dabas izraidīti.

82 Man jūsu dārgais, labais tēva vaigs

Vēl allaž gara acīm priekšā stādās;

Vēl atminu, kā mani jaunībā

85 Jūs mācījāt uz goda darbiem censties;

Tas man arvien ir augstā vērtībā;
To neaizmirsīšu es visā mūžā,

88 Ko manim labu mācījuši jūs;

To pildīšu, līdz tikšu Dieva priekšā,

Tur atklāsies viss, kas vēl tika slēpts.

91 Un allaž palikšu pie tā es droši:

Ka, ja man sirdsapziņa tīra ir,

Tad liktenis nekāds man nevar baidīt.

94 Ko jūs man teicāt, bij jau zināms man.

Lai gan nu viņi trakojas un kaujas,

Tie labumu nevieni nepanāks.""

97 Tā ejot, Verģils pagriezās pret mani

Un, mani uzlūkodams, sacīja:

„Ko dzirdi, ievēro un pildi arī."

'100 Es nemitējos runāt tālāk vēl,

Jo gribēju tos slavenajos zināt,

Kas tam par biedriem šinī ciešanā.

103 Brūnēto teica: „Dažus minēt varu,

Par citiem labāki, ja klusu cieš;

Un mums jau drīz vien vajadzēs ar šķirties

106 Še mūki ir un augsti mācītie,

Kas nešķīstības grēkus darījuši,

Nu sodu ciezdami še raud un kauc.

109 No Akorsias Frančesko šajā pulkā

Un Prisciāns; ja gribi kādus vēl
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No netiklības darītājiem zināt,

112 Tad dzirdi, tas ir ar, ko kalpu kalps
No Arno uz Vičencu projām dzina,

Kur tas, no netiklības sirdzis, mira!

115 Vēl teiktu vairāk, bet nu vajag' šķirties.

Netālu lūk, pa smilšu klajumu

No jauna veļas tvaiks un dūmi šurpu;
118 Tur nāks cits bars, kam neesmu piedalīts. —

Mans dārgums paliek atdots tavā ziņā,

To vien es lūdzu tagad šķirdamies."

121 Viņš gāja, steidzās atkal citiem klātu,

Un skrēja, kā vislielais censonis,

Lai pirmais citu pulkā tiek pie mērķa

124 Un neļaujas no citiem pārspēts tapt.

XVI

111 iecirkņa turpinājums. Gerra,

Rustikuči. Uz VIII riņķi.

1 Jau tālumā bij dzirdams viļņu troksnis,

Kur upe gāzās lejā vareni,

Kā vaļā laistās dzirnu slūžās.

4 Pa smilšu lauku gāja garu pulks, —

Trīs atšķīrušies skrien uz mums un sauc:

„Ej, gājēji, jel pagaidiet mūs arī!

7 No jūsu apģērba mēs skaidri redzam,

Ka jūs no mūsu posta tēvijas."

Es redzēju, ka daudz tiem bija vāšu,

10 Kas iedegušas bij no dzirkstelēm;

Pat tagad, kad par to es iedomāju,

No žēluma man sirds vēl gauži sāp.

13 Mans vadons, ievērodams viņu mokas,

Uz mani teica: „Gaidīsim tos še!

Vaj'g' ievērot, ko godprātība prasa.

16 Ja nebūtu šis lielais uguns lietus,

!Tad sacītu es, jāiet viņiem pretim

Vēl žiglāk, nekā viņi nāk, pie mums."

19 Es stāvot atkal dzirdēju to vaidus;
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Mums pienākuši, neapstājās tie,

Bet visi trīs tie sāka griezties riņķī.

22 Kā iesvaidīti, pliki cīkstoņi

Pirms cīņas apiet laukumu un visu

It labi apskata un pārbauda,

25 Tā šie mums priekšā gāja riņķī.

Viens otram taisni pakaļ sekojot

Un seju, acis allaž uz mums griežot.

28 Viens sacīja: „Kaut mūs šī karstā smilts

Un uguns mokas dara nevērtīgus,

Un mūsu izskats nejauks, apdedzis,

31 Tad taču, mūsu lūguma dēļ, klausait:

Teic, kas tu esi, kas var dzīvs še atnākt,

Un kas ir tas, kas tevi šeitan vada?

34 Kas manim tagad še pa priekšu iet —

Kaut gan tam jāskrien apcirptam un plikam

Bij dzīvē augstāks, nekā tagad šķiet:

37 Viņš Gvalderādas krustdēls, Gvido Gerra,

Tas labais, kura zobens, padoms, gars

Bij allaž krietni visiem pazīstami.

40 Un tas, kas pakaļ mums pa smilti brien,

Ir Tegaijs, kas bij dzīvē arī gudris;

Nu viņu teic, kaut toreiz atmeta.

43 Es esmu biedrs šais moku liesmās,

Es esmu Rustikuči, florentietis,

JS[o sievas atstāts, kritis grēkos, sodā."

46 Es tūliņ lēktu zemē klāt pie viņiem,

Mans vadons gribēja jau ar tāpat,

Bet bija jāsargās, ka nesadegtum,

49 Un mūsu gribēšana jāuzvar

Tos nelaimīgos sveicinājot apkampt.

Es sacīju: „„Mēs ļoti cienām jūs,

52 Bet nevaram pie jums tur liesmās nokāpt;

Mums gauži žēl par jūsu mocībām.

Jau vadons sacīja man tādus vārdus,

55 No kuriem tūliņ noprast varēju,

Ka, nācēji, reiz bijāt goda vīri.

Es esmu ar no jūsu pilsētas
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58 Un jūsu slavu allaž godināšu,

Tā būs man dārga, paliks piemiņā.

Es atstāju tur politiskas jukas,

61 Lai krātos gara darba augļus sev;

Man jātiek vēl papriekš līdz zemes vidum.'"*

Viens teica tad: „Tavs gara darbs, tavs vārds

64 Uz laiku laikiem tiks ar godu minēts.

Bet saki mums, vai mūsu pilsētā

67 Vēl piemīt spēks un goda prāts kā senāk,

Jeb vai tie jau pavisam zuduši?

Jo Borsjērs, kas šeit šurp nesen kā nāca

701 Un tur pie citiem jau pa liesmām skrien,

Mums stāstīja, par ko bij jāvaimanā."

„„Daudz pienācēju, mantas kārība

73 Un lepnība ar negausību dara,

Ka Florencē nav spējams dzīvot vairs!""

Tā man tad bij ar sāpēm jāizsaucas.

76 Tie trīs tad skatījās, kā traucēti,

Un brīnījās, ka viss ir patiesība,

Un sacīja: „Ja tev tā izdodas

79 Ik katram, tā kā mums, tik gaiši izteikt,

Ka tūliņ patiesību saprast var,

Tu laimīgs tad, tev valoda ir brīva.

82 Kad tu šo tumšo vietu atstāsi

Un būsi atkal augšā, saules gaismā,

Tur priecīgs stāstīsi, ko šeitan redz,

85 Tad sveicini no mums kas vēl ir dzīvi."

To teikuši, tie devās prom no mums,

It kā ar vēja spārniem aizlaizdamies,

88 Un, iekams spētum „Amen" izsacīt,

Tie bija mums no acīm izzuduši.

Mans vadons tādēļ sāka tālāk iet,

91 Es steidzos līdzi redzēt, kas būs priekšā;

Jau upes krāces troksnis bij tik liels,

Ka drīz vairs nedzirdējām, kas tiek runāts.

94 Kā upe, kas no Apenīniem tek,

Un, savā ceļā viena palikdama,

Gar Vezo kalna rītiem strauji drāž,
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97 No sākuma tiek saukta: Klusais ūdens —

Tad lejāku, pie Forli pilsētas

To sauc par Montānu, līdz pašai jūrai —

100 No viņas gāšanās dzird krākšanu

Pat augstā Benedikta mūku pilī,

Kur tūkstošiem var vieta, uzturs būt,

103 Tāpat še krītot krāca Flegetona,
No klints uz klinti traki gāzdamies,

Ka trokšņa dēļ vai ausīm jākrīt cieti.

106 Man- bija vidu^pkār^4aztsy^-
Jo dažreiz domāju, ka ar šo valgu

Es spēšu saistīt raibo panteri;

109 Bet tagad, kad to vadons prasīja,

Es to no gurniem steidzos atjozt nost

Un kamolā to satinis tam sniedzu.

112 Viņš saņēma to labā rokā ciet

Un paceldams to svieda dzelmē iekšā;

Tā tūliņ, acumirklī pazuda.

115 Nu šķitu jau, ka tāpēc, ka mans vadons,

Man mādams, cieši dzelmē lūkojas,

No tās kas jauns un savāds ārā celsies. —

118 Ai cik tad uzmanīgam vajag būt,

Kad šķietam, spēsim otra domas izprast,

No darbiem vien kad pazīt nepietiek!

121 Mans vadons teica: „Skatīsim, kā uzkāps

Tas, ko es gaidu, tev vēl neredzēts,

Kā tagad uzkāps, stāvēs mums priekš acīm!" —

124 Kad patiesību nezin īsteni,

Tad jāsargās, ka neizrunā melus,

Nākt kuru dēļ var apsmieklis un kauns;

127 Tak šeitan gan es nevaru ciest klusu,

Un pie šās dzejas goda tiesībām,

Ak lasītāj, es apzvēru to tevim,

130 Ka tiešām tvaikos spoku redzēju,

Kas it kā peldēdams uz augšu kāpa,

No kura būtu bail pat drošākam! —

133 Kā tāds, kas bija dziļi apakš ūdens,

Kur enkuru no klintīm izrāvis,
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Ta centas steigties tas no tumšas dzelmes,
136 No dziļuma uz augšu spiezdamies.

XVII

Gerions. 111 iecirkņa pēdīgie;

augļu plēsēji. Aizbrauciens.

1 „Lūk, lūk, kāds briesmons tur ar asu asti,

Kas kalnus šķeļ un mūrus, vārtus lauž,
Ar kādu smaku tas še gaisu pilda!"

4 Mans vadons stiprā balsī sauca tā

Un māja zvēram, lai tas nāktu malā

Pie ceļa, kur mēs gājām, tuvāk klāt.

7 Tad nāca negantīgais spoks pie krasta,
Pirms galvu un tad rumpi bāzdams augšā.

No sejas gan tas godīgs rādījās

10 Un likās būt pavisam labs un lēnīgs;

Tak stāvs un viss tam bij kā pūķim tāds,

Tam ķetnu spalvās asi, līki nagi

13 Un ādai plaisas un daudz kreveļu,

Kā tīģeris, vispārini ļoti lāsains,

Ar raibumiem, kam krāsas dažādas

16 Un spilgtākas, kā visu raibai drēbei,

Ko turks jeb tatārs kādreiz auduši

Un tak tā izraibot nav sapratuši.

19 Kā laivu redz pus' ūdenī, pus' augšā,

Kad pievilkta tā malā, izkāpjot,

Un kā uz cīņu krūtis izcēlušu,

22 Redz bebru rīļu-zemē Vācijā,

Tā tagad bija redzams ar tas briesmons:

Uz mūsu dambja malu pacēlies,

25 Tas zvērīgi ar asti vicināja,

Kam galā skarpijona dzelonis.

Mans vadons sacīja: „Uz priekšu ejot

28 Mums jāpagriežas sānis, ceļam nost,

Ar līkumu lai varam aizkļūt garām

Tam briesmonim, kas priekšā upmalā."

31 Mans labais vadons ņēma manu roku,
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Mēs gājām tad no upes drusciņ prom

Un tā, kā neķer liesmas, nedz ar kvēle.

34 Tad zemāk nokāpis, es redzēju

Netāl uz krasta smiltīs daudz to ļaužu,

Kas tumsas dzelmes malā sēdēja.

37 Mans meistars teica: „Šodien vēl tev jāredz

Viss iecirknis ar viņa mocībām:

Ej tādēļ paskaties, kas tie par ļaudīm,

40 Bet neielaidies garās sarunās;

Es tikām iešu runāt ar to zvēru,

Lai viņš mūs nestu pār šo upi pār." —

43 Nu vajadzēja iet man vienam pašam

Līdz septītajā riņķa beigumam.

Es gāju gariem klāt, kas tur bij sasēdušies

46 Un skumuši ar sāpēm pūlējās
Ar rokām gan pret karsto smilti zemē,

Gan ar pret dzirkstēm gaisā gaiņoties,

49 Tāpat kā vas'ras laikā suņi dara,

Kad blusas, mušas, dunduri tiem kož,

Tos gan ar ķepu, gan ar zobiem ķerstot.

52 Es apskatīju dažus tuvāki,

Kas sēdēja tur karstās smiltīs, liesmās:

Tie nebija neviens man pazīstams.

55 Tiem katram bija soma kaklā kārta

Ar krāsām, zīmēm katram savādām,

Ko katris kārīgs allaž aplūkoja.

58 Uz viena maka, krāsā dzeltenā,

It kā uz vairoga, ar zilu krāsu

Bij zīmēts zvērs, kas likās lauva būt.

61 Tad tālāk skatoties uz citu atkal,

Redz, maks tam sarkans, it kā asinis,

Un sviesta krāsā zoss uz tā par zīmi,

64 Un kādam citam atkal maisiņš balts —

Uz kura uzzīmēta zila cūka;

Tā nesējs sauca: „Ah, tu dzīvs jau še i

67 Prom, tūliņ prom! Vai proti? dzīvs še neder!

Mans kaimiņš Vitaljāns būs drīz še klāt;

Tas varēs sēdēt šeitan manim līdzās.
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70 Še florentīeši daudzreiz uzkliedz man

Kā padujiešiem, ar to biedēdami,

Ka laiks tam nelgām reiz ar būt še klāt;

73 Kur gan tas triju knābju maks vēl slēpjas?"

To teicis — savieba viņš degunu,

Kā vērsis, grūzdams mēli abās nāsīs.

76 Man metās bail', ka ilgi nokavēšos,

Un vadonsi bija licis ātri steigties,

Es tādēļ tūliņ devos atpakaļ

79 Un atradu jau viņu uzsēdušos

Tam nezvēram uz krustiem mugurā.

Viņš teica man: „Nu turies drošs un manīgs!

82 Šis būs par laipu, kas mūs vedīs lejā;

Kāp virsū ar un sēdies manim priekšā,

Es sargāšu no tevis asti nost." —

95 Kā tāds, ko drudža aukstums kratīt sācis,

Vairs nezina ko darīt un kas der,
Bet bāls un trīcēdams uz vietas paliek,

88 Tāds tapu es, kad viņš tā runāja.

Bet it kā kalps par gļēvumu top kaunīgs,

Kad viņa kungs to tādēļ iesāk rāt,

91 Tā es, — un kāpu, sēdos zvēram virsū.

Gan gribēju es lūgt — bet nebij balss, —

Lai viņš ar rokām tur jel mani cieti;

94 Tak viņš, kas mani tikdaudz reizes jau

No briesmām glābis, manim palīdzējis,

Nu arī mani rokām aptvēra

97 Un sauca: „Gerion, nu dodies projām!
Bet apdomā, ko nes uz muguras,

Kāp godīgi un lēni lejā, riņķī!" —

100 Kā laiva, stumta, sāk no krasta iet,

Tā šis no dambja — bet tik līdz kā svabads.

Viņš brīvā vietā tūliņ apgriezās;
103 Kur krūtis bijušas, tur nu bij aste,

Nu tā kā zutis gari izstaipījās,

Un gaisā peldot ķetnas airējās,

106 Pat Faetons tā nebūs bailēs kritis,

Kad groži viņam vaļā paspruka
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Un debess dega, ko var pazīt vēl;

109 Nedz Ikars, kad tam skrienot vaska spārni

Jau sāka kust, un Daidals sauca tam:

Tavs nodoms slikts, tev lidot neizdosies!

112 Tā es, kad skatījos uz zvēru vien

Visapkārt gluži tukša gaisa telpā,

Kur gaisma spīdējusi nav nekad.

115 Ka mēs ar riņķi lēni slīdam lejā,

To sāku prast pēc gaisa plūšanas

No apakšas pret vaigiem un pret pieri.

118 Pa labo dzirdējām jau krākšanu,

Kur upe krītot lielu troksni cēla.

Es liecos paskatīties apakšā,

121 Bet bīdamies no tumšā bezdibeņa,

No svelmēm, mokām, ko tur manīju,

Es atrāvos un trīcēju no bailēm.

124 Ko pirmāk ne, to tagad redzēju:

Ka ejam mēs ar lielu riņķi zemāk,

Un lielo moku cietēji nav tāT.

127 Kā vanags, kad tas ilgi lidinādams

Ne ko sev labu ieraudzījis, nav,

Un viņa kungs tad sauc to sevim klātu,

130 Cik ātri kāpis, tik nu lēni slīd

Un dusmīgs bēg no kunga projām citur,

Tur aizskrējis tad kokā nosēžas,

133 Tā nolaidās ar Gerions uz krasta,

Un tikko mēs tam nokāpuši, viņš

Kā bulta aizskrēja tad prom, kur bijis.

XVIII

VIII riņķis. 1. un 2. mulda. Savedēji

un lišķi.

1 Tās vietas ellē, kas par muldām jāsauc,

Ir celtas tik no akmeņiem un dzelzs;

Tāpat tie dambji ar, kas viņām apkārt.

4 Tās moku vietas pašā viducī

Stāv vaļā liela, drūma, dziļa aka,
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Par kuru citā vietā runāsim.

7 Visapkārt tām, no klintssienas uz aku,
Ir šķērsām desmit dambju taisīti,

Kas visu riņķi desmit daļās dala.

10 Kā pilij apkārt grāvji izrakti,
Aiz kuriem viņas mūri, vaļņi ceļas
Un ienaidniekiem droši pretim stāv,

13 Tāpat ir apjozta šī moku vieta;
Un kā pie piļu vārtiem ārpusē

Mēdz grāvieni pāri tiltus likt, kur pāriet,

16 Tā šeit no klintssienas ar dambji iet

Vispirms caur vaļņiem, grāviem un tad tālāk

Kā ratam spieķi, līdz pat akai prom.

19 Tiklīdz mēs Gerionam nokāpuši,

Mans vadons steidzās iet pa kreiso prom

Un pavēlēja manim ar iet līdzi.

22 Un drīz pa labi pirmo ieleju, —

Kurp vaidus dzirdēdams es acis griezu —

Ar nosodītiem pilnu redzēju.

25 Bij divi pulki pliku grēcinieku,

No kuriem viens pulks tika pretim dzīts,

Un otrs no muguras mums gāja garām,

28 Tāpat kā Romā svētku gājienā,

Pār lielo tiltu ļaužu pulkiem ejot,

Ir gājējiem pa labo jāturas

31 Un pretim nācējiem tik kreisā jābūt;

Tad vieniem redzama tiek Eņģ'ļa pils
Un otriem Montē Džanikolo pretim.

34 Cits pulks še lēkāja pa akmeņiem;

Tos ragainie un niknie velli trieca,

Ar pātagām un rīkstēm šauzdami:

37 Kad sit, uz reiz tad tūliņ vajag rikšot

Un negaidīt vairs otra cirtiena,

Ar lielu lēcienu ir jālec projām.

40 Viens, ko ar pātagu tā kapāja,
Man likās būt jau kādu reizi redzēts

Un dzīvojot ar bijis pazīstams.

43 Es sāku ciešāk skatīties uz viņu —
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Mans vadons ari drusciņ apstājās,

Lai paeju tam tuvāk, kurā skatos;

46 Tas gribēja gan būt pret mani svešs,
Nemaz uz mani acis nepacēla,

Bet kad nu viņu vairāk pazinu,

49 Tam uzsaucu: „„Ja nemaldos, kā redzu,

Tu tiešām esi Venediko gan;

Bet kādēļ gan tu šādā pirtī peries?""

52 Tas sacīja: „Man netīk runāties,

Bet tavas jaukās balss dēļ nāksies runāt

Un pagājušās dienas pieminēt.

55 Es esmu tas., kas spieda skaisto Gizolu,
Lai Marķizam pa prātam; padodas,

Lai nebēdā par negodu ne nieka.

58 Pa tādu ceļu nu no Boloņas

Šai moku vietā nonākuši vairāk,
Ne kā tur tagad būtu pilsoņu;

61 Un ja tu negribi šiem vārdiem ticēt,

Tad vari ticēt, apdomādams to,

Cik mantas kārīgi ir boloņieši."

64 To izteikušam tūliņ velns bij klāt,

Ar pātagu tam nikni cirzdams sauca:

„Prom, savedēj! šai vietā mauku nav!"

67 Es steidzos klātu vadonim ar bailēm,

Un tūliņ citā vietā aizgājām,

Kur bij no klinšu sienas dambis šķērsām

70 Pār grāvjiem pāri stiepdamies kā tilts;

Tur abi viegli uzkāpām un gājām

No sienas nost, uz labo pusi prom,

73 Līdz tikām tur, kur apakšā bij velve,

Caur kuru triekti bari cauri skrien.

Viņš sacīja: „Kad ietum tā arvienu,

76 Tad otriem pulkiem priekšu neredzam,

Jo mēs tad ietu viņiem allaž līdzi,

Bet nu tiem varam vaigā skatīties."

79 Nu palikām uz tilta malas stāvot

Un skatījām, kā barus šurpu triec,

Kā pātagas tiem taisa žiglas kājas.
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82 Mans vadons teica: „Lūk, tas lielais tur,

Kas stalts vēl iet, nemaz vēl negurst, nevaid

Par sāpēm, nenoraud ne asaru

85 Un izturas kā karalis arvienu,
Ir Jasons, kas ar gudru drošību

To zelta ādu Kolchidā ir laupījs;

88 Ar biedriem ieceļojis Lemnosā,

Kur vienā naktī sievas kaislās dusmās

Bij nokāvušas visus vīriešus,

91 Viņš glaudiem, vārdiem gludi vilinādams

Bij piedabūjis Hipsipili sev,

To citu sievu gudro mānītāju, —

94 Un apsmietu to raudot atstājis.

Par to, un otrkārt Mēdejas dēļ arī,

Ko piesmējis, tam šeitan jācieš sods.

97 Un tie, ko triec, ir visi tādi paši.
Bet atstāsim nu pirmo paleju

Un tos, kas tur tik neganti tiek sisti." —

100 Nu dambim šķērsām pāri pārkāpām

Un soļojām pa klinšu teku tālāk,

Līdz tikām otra dambja velvei klāt,

103 Kur dzirdējām no otras muldas: troksni,

No ļaudīm, kasi bij tumšā dziļumā

Un aizelsušies plītējās ar rokām;

106 Un dambja sāni bija apšķiesti

No apakšas ar bieziem netīrumiem,

Kas acīm, nāsīm ļoti riebīgi.

109 Kaut gribēju gan kaut ko tuvāk redzēt,

Tak, melnas tumsības dēļ dziļumā,

Neko tur saredzēt es nevarēju.

112 Tad, uzkāpjot uz dambja augstāki,

Es redzēju daudz ļaudis sūdos iekšā,

Kā kādā varen lielā atejā.

115 Un rau, tur pacēlusies viena galva,

Tik netīra, ka nebij noprotamsi,

Vai garīdznieks, jeb citas kārtas bijis;

118 No turienes man tā tad uzsauca:

„Ko tu tik cieši mani sūdos skati?"
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Es sacīju: „„Lai tevi pazītu!
121 Es šķietu tevi redzēj's tīriem matiem;

Alesijs Intermineo — no Lūkas,

Tu esi; tādēļ es uz tevi skatos.""

124 Viņš, pieri saraukdams, tad sacīja:

„Man lišķēšanas dēļ bij jākrīt ellē,

Es vienmēr lišķis biju dzīvojot."

127 Mans labais vadons tad uz mani teica:

„Nāc, mazliet paiesim uz priekšu vēl

Tur redzēt netīrumos kādu sievu,

130 Kas vaļā matiem, kasās, skrāpējas
Ar netīrumiem apkaltušām rokām,

Krīt allaž sūdos, pūlas ārā tikt; —

133 Šī ir, tik riebīga, Taida, mauka,

Kas dzīvē spēja daudzus kārdināt

Un daudziem bijusi par slazda valgu. —

136 Bet neskatīsimies še tālāk vairs."

r

XIX

VIII riņķis. 3. mulda. Sīmon i s t i.

Pāvests Niko 1 ā j s 111 v n citi.

1 Ak, burvi Sīmon un jūs gļēvie vīri,

Kas Dieva gara apdāvinātiem

Un tikumīgiem pienācīgas vietas

4 Par naudu pārdodat un pērkat sev!

Par jums še skanēs tagad mana dzeja,
Un trešā mulda rādīs, kāds jums sods. —

7 Mēs uzkāpjam pa klinšu teku augšā,
No kurienes nu varam skatīties

Uz leju, trešai muldai pašā vidū.

10 Visgudrais Dievs, cik liels tu mākslinieks

Kā debesīs, tā virszemes un ellē!

Cik taisnīgi tu sodi grēcniekus!

13 Es redzēju tur dibenā un sānos,

Tumšzilos akmeņos daudz caurumu,

Kas apaļi un visi vienā mērā,

16 Tāpat kā svētā Jāņa baznīcā,
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Kur kristīšanas garīdznieka vieta

Ir iedobota marmorakmenī.

19 Reiz bērns bij tajā iekritis un jāglābj,
Es steigdamies to vietu sasitu —

Tas tiešām patiesība, ko še teicu! —

22 Bij redzams, ka ikkatrā caurumā

Ir iekšā lāsts un cieš viens mocījamais,

Kam kājas ārā vēl līdz ceļgaliem,

25 Un uguns svelme pēdas sacepina;

Tā mocītie tās gauži raustīja,

Ka pat visstiprām ķēdēm būtu jātrūkst.

28 Kā eļļā mērktu dakti dedzinot,

Ar varu liesmas ātri dodas augšām,

Tā šiem gar pēdām uguns liesmoja.
31 Es teicu: „„Vadoni, man tiktos zināt,

Kas tas tur tāds, kas tiek visvairāk cepts,

Kam tur par visiem sarkanākas kājas?""

34 Tad viņš: „Ja tīk, es tevi nesīšu;

Viņš pastāstīs, kas viņš ir dzīvē bijis

Un kādēļ iebāzts šinī caurumā."

37 Un es: „„Tu esi valdinieks par mani,

Es tavam prātam labprāt paklausu,

Tu zini, kas man vajadzīgs, pirms lūdzu.

40 Mums nācās tad pa trešo dambi iet,

Un vadons nonesa tad mani lejā,

Tās muldas caurumainā dibenā

43 Un palika pats allaž manim tuvu.

Es piegāju tam gluži tuvumā,

Kas liesmās raustījās par citiem vairāk.

46 Tad es: „„Tu ačgārniski iedzītais,

Ja vari tu, tad stāsti man, kas esi?""

Un stāvēju tam klātu pats kā mūks,

49 Kam slepkava sāk sūdzēt savus grēkus,

Kas slepkavu vēl pašā kapā ar

Sauc atgriezties un lūgties žēlastību.

52 Tad sauca tas: „Vai Bonifācij nāc?

Vai nāc jau tagad mani projām raidīt?

Vai nebij tev vēl vairāk gadus laiks?
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55 Vai pieēdies jau netaisnīgās mantas,

Ko laupīji no skaistās jaunavas,

Lai varētu to kaunā gāzt un gānīt?"

58 Es stāvēju kā iztraucēts un mēms,

Pats lāgā neprazdams, ko dzirdēj's biju

Un nokaunējies it kā apmulsu;

61 Tad Virģils sauca: „Ko tu stāvi, stomies?

Teic žigli tam, ka tu tais neesi,

Par ko viņš'tevi šķiet!" — Es paklausīju.
64 Tad gars pārlieku kājas raustīja

Un smagi pūzdamies un vaidot teica:

„Kas tas tāds ir, kas liek tev jautāt man?

67 Tak nedrīksti nākt raudzīt mani pazīt!
Lai ar —

tad teikšu pats, kas biju es:

Es citkārt biju augstā goda vietā,

70 Bet biju īstens lāču mātes dēls

Un karsts par savu familiju gādāt;

Papriekš es bāzu naudu maisā, tad —

73 Nu šinī caurumā ar sevi pašu.

Zem galvas man daudz šādu paslēpti,

Šaī klinšu alā cieši iekšā dzīti,

76 Kas arī sīmonisti bijuši.

Tur iedzīs mani ar, tiklīdz kā atnāks

Šeit tas, par kuru tevi turēju;

79 Tas tiks tad iebāzts šeitan manā vietā.

Bet nebūs tam tik ilgi tā kā man

Būt iebāztam ar svilinātām kājām,

82 Jo drīz nāks cits, vēl ļaunāks grēcinieks,

Viens nelikumīgs gans no vakarpuses,

Kas to un mani dziļāk iekšā dzīs.

85 Tas būs jauns Jasons, par ko rakstos lasām,

Tam tagad kārais Filips būs tas pats,

Kas senējam ir Antiochs reiz bijis." —

88 Es šaubos pats, vai būs pareizi tas,

Ko tam uz tādu runu atbildēju:

„„Bet saki man, vai mūsu Kungs un gans

91 No Pētera ar izprasīja naudu,

Tam dodams debess valstīb's atslēgas?
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Tik sacīja: Nes krustu, nāc man līdzi.

94 Kāds labums Pēterim jeb citiem tiek,

Kad Matīsu tie vienpadsmit ar lozi

Par divpadsmito Jūdas vietā ceļ?

97 Jums ar nav atļauts citādi to darīt.

T No netaisnības naudas jāsargās,

Tā saveda tev ienaidā ar Kārli.

100 Tik godbijība valda mēli man,

Jo dzīvojot tu esi bijis pāvests,

Kam bija debess valstīb's atslēgas,

103 Un tādēļ sargos sliktāku ko sacīt.

Bet jūsu naudas kārums ļaunums liels:

Tas labos gāž un ļaunajos ceļ spēkā.

106 Uz jums būs Evaņģēlists domājs to:

Jūs, gani, kas uz ūdens viļņiem sēžat,

Jūs dzenaties būt pāri karaļiem;

109 Tai, kas tur zīmēta ar septiņ' galvām,

Ir viņas desmit ragos spēks tik vien,

Cik ilgi tikumībai pie tās vieta.

112 Jums dievs ir sudrabs, zelts un kārumi,

Un tādēļ elku kalps par jums daudz labāks;

Viņš lūdz tik vienu, bet jūs simtiem daudz.

115 Kāds ļaunums, Konstantīn, caur tevi cēlies,

Kad pirmais pāvests tavu dāvanu,

Pats bagāts būdams, saņēmis no tevis! —""

118 Tā man ar drošu prātu runājot,

Viņš laikam žēlumos jeb arī dusmās

Bij sevim abas kājas izlauzis.

121 Bet vadonim būs bijis patīkami,

Jo klausoties tas mierīgs stāvēja,
k Kad es tik skarbu patiesību teicu;

124 Tad mani savās rokās pacēla
Un spieda sev pie krūtīm cieti klātu

Un kāpa atpakaļ, kur nācis bij.

127 Tā mani uznesa viņš viegli augšā

Pa stāvo klinti, velves virsotnē,

Kas bij starp ceturto un piekto dambi;

130 Tur mani lēni zemē nolika,
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It lēni, kaut gan klints, kur kāpt, bij stāva,

Ka tikko kalna kaza tur var kāpt;

133 No tās bij redzama nu cita vieta.

XX

VIII riņķis. 4. mulda. Burvji:

Tirezijs; Manto etc.

1 Tās mokas, kas nu skatāmais no jauna,

Tās stāstīs divdesmitais dziedājums

Par elli, kurā soda grēciniekus. —

4 Es stāvēju uz stāva klintsgala
Un cieši skatījos uz leju muldā,

Kur plūdin plūda klusu asaras.

7 Pulks sodāmo tur lēni gāja riņķos,

Tā noguruši, ka tik tikko spēj
Ar asarām tikt projām bezdibenī.

10 Kad skatījos es lejā ciešāki,

Tad redzēju — ko šķitis neticamu —

Tiem galvas apgrieztas bij otrādi,

13 It visiem bija vaigi mugur's pusē;

Tiem tādēļ bija jāiet otrādi,

Tie nevarēja vairs uz priekšu redzēt.

16 Varbūt gan krampji var tā sakropļot

Un dažureiz tā pasakās top stāstīts,

Tak neticētu, bet nu redzu pats.

19 Ja, lasītāj, tev sirds nav gluži cieta,

Tad jutīsi pie sevis, kā bij man —

Vai nebija nu jānoskumst un jāraud,

22 Kad redzēju, kā cilvēcības tēls

Tik sakropļots, un asaras no acīm

Tam tek un līst visgarām mugurai.

25 Ir tiesa, apstājos pie klinšu stūra

Un atspiedies es rūgti raudāju.

Mans kungs tad teica: „Vai tu topi ģeķis?

28 Tas vien ir labsi, kas še nav līdzcietīgs!

Vislielāks aplamības grēks ir tas,

Kas raud un kurn pret Dieva taisnu prātu.
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31 Cel galvu augšā, skaties, redzēsi

To, ko pie Tēbām zeme aprijusi,

Par kuru sauca: Kas še noticis,

34 Vai Amfiarajam nav karš pa prātam?

Viņš krizdams krita dziļāki arvienu,

Līdz Minojs viņu šeitan ielika;

37 Lūk, kā tam mugura nu ir par krūtīm,

Kā otrādi viņš iet un skatās nu:

Bij gribējis par daudz uz priekšu redzēt,

40 Lūk, Teiresijs nāk šurpu pretī mums;

Viņš bijis vīrs, bet tad ar burvja mākslu

Bij isevi pārvērtis par sievieti,

43 Pēc septiņ gadiem tad, ar savu zizli

Uzreiz pa divām čūskām sizdams, tas ■

No sievas atkal pārvērtās par vīru.

46 Tam tūliņ pakaļ seko atkal cits,

Tas ir tas toskāniešu zīlnieks Aronts,

Kas citkārt Karārā, kur Līmi klints,

49 Tur baltā marmor' alā bija mitis,

Ko izraudzījies tā, ka skatīt var

Uz zvaigznēm un uz jūrmalu arvienu.

52 Tā, kas ar gariem vaļā-matiem iet,

Ar ko grib aizsegt pakaļā sev krūtis —

Jo galva apgriezta un jāiet otrādi —

55 Ir Manto, kas pār jūrām, zemēm klīstot,

Bij nonākusi manā dzimtenē;

Par šo es negribu tev vairāk stāstīt.

58 Pēc tam, kad viņai tēvs bij nomiris,

Un Bakcha pilsēts kritis vergošanā.
Tā vairāk gadus apkārt klejoja. —

61 Pie skaistās Itālijas zemes ežām,

Kur tiroliešu staltie Alpi kāpj.

Tur jaukā lejā ir Benako ezers.

64 Starp Komo ieleju un Gardu, kur

Tek simtām upītes no Apenīniem,

Kas visas ieplūst teiktā ezerā,

67 Bet viņu starpā plaši līdzenumi

Un triju ganu lauki satiekas;
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Tur arī Peskjēra, tā stiprā vieta,

70 Kas atšķir Bergamu no Brešijas;

Un tālāk apgabals top vairāk lēzens.

Nu ūdens, kam trūkst vietas ezerā,

73 No tā še šķiras, tek pa upi projām

Caur zaļām pļavām, laukiem, ganībām,

Tās veldzēdams dar' auglīgas un treknas.

76 Šo upi viņas gaitas sākumā

Par Minčo sauc, un viņas daļas tālāk

Līdz Governai, kur ietek Po upē.

79 Šīs upes sākumā ir līdzens klajums,

Kas tālāk stiepdamies par purvu top,

No kura vasarāsi kāpj sērgu tvaiki.

82 Kad Manto tur to zemi redzēja

Tik klaju, līdzenu un purvus apkārt.

Bez cilvēkiem un neapstrādātu,

85 Tad, gribēdama vientulībā mājot,

Tā tur ar saviem biedriem apmetās

Un darbojās ar buršanu līdz galam —

88 Pēc sāka nākt ar citi cilvēki.

Tie, redzēdami tur it drošu vietu,

Visapkārt to no purviem ieslēgtu,

91 Uz Manto kapa sāka būvēt pili,

Un to pēc viņas vārda nosauca

Par Mantuju vēl līdz šo pašu dienu;

94 Šai pilsētai bij vairāk pilsoņu,

Bet Pinamonts ar niknu viltus prātu

Tur daudzus postījis un nokāvis.

97 Liec ziņā šo — ja kādsi tev kādreiz stāsta,

Ka Mantūja ir celta citādi.

Tad neļauj patiesību jaukt ar meliem."

100 Es teicu tad: „„Mans vadon, mācītājs,
Man tava mācība ir augstā cieņā,

Cits viss tik tukšs, bez kāda labuma.

103 Nu stāsti vēl par tiem, kas nāk tev tuvāk,

Varbūt vēl būs kāds, ko der ievērot;

Par tādiem šeitan manim patīk zināt.""

106 Tad viņš: „Tas, ar to bruņo bardu tur,
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Tas zīlējis no putnu balss un gaitas;

Kad visi grieķi devās Trojai pret,

109 Tik mazos bērnus šūpļos atstādami,

Un jūrmalā jau kuģos kāpuši, —

Tad šis un Kalchants zīlēja tiem laimi.

112 Tu manu dzeju labi pazīsti,

No viņas tu gan arī atminēsi,

Ka tas ir seno grieķu Euripils.

115 Lūk, skotu Miķēls, tievs un noliesējis;

Tas, burdams visādi, bij pratis vilt,

Ar blēņām citus cilvēkus krāpt, laupīt.

118 Lūk Bonatijs un Ardents; tiem nu žēl,

Ka citus krāpjot, paši pievīlušies,

Bet pelnīts sods ir viņiem jācieš vien.

121 Lūk raganas, tām derīgs darbs nav ticies,

Tās lasījušas zāles, saknītes,

Lai no tām izvārītu burvju pile®.

124 Nu iesim tālāk vien, jo ejot mums

Jau pilnais mēness zemu noslīdējis

Un drīzi vien jau jūrā laidīsies;

127 To vakar redzēji vēl pilnu topam,

Un redzēji, kā tumšā mežā tev

Viņš dažas reizes gaiši paspīdēja."

130 Tā runādami gājām tālāku.

XXI

VIII riņķis. 5. mulda. Dāvanu ņēmēji.

1 Mēs iedami šo to vēl runājām,

Ko visu šeitan atstāstīt nav vajadzīgs.

Kad bijām klinšu velvei virsotnē

4 Pie kādas jaunas plaisas apstājušies,
Tad dzirdējām jau atkal vaimanas

No apakšas, kur dziļa tumsa bija. —

7 Kā Venēcijas arsenālā redz,

Kā vārīdamies darva kūp un kvēlo,
Ar kuru kuģiem plaisas aizdara,

10 Kas gadījušās, vētrai viņus svaidot;
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Cits steidzas šķirbās bakstīt pakulas,
Cits dauza šinī — otrisi viņā galā,

13 Cits skubinājas lāpīt zēģeles,

Cits nopūlējas izlabodams stūri,

Un citi strādā driepes griezdami;
16 Tā šeit bij redzams piķa zaņķis,

Kas vārījās ar Dieva ziņu vien;

Tā zaņķa tvaiks bij biezs un arī lipīgs.
19 Pirms neredzēju iekšā tur neko,

Kā tikai bangas veļamies un grimstam.

Kas cēlušās no piķa viršanas;

22 Bet kad es liecos ciešāk ieskatīties,
Uz reiz man saukdams: „Sargies! sargies tak!"

Mans vadons mani atrauj nost, sev klātu; —

25 Es šķitos beigts, bet ātri apgriezos,

Vēl redzēt, kāds tas briesmonis iraid pats,

Kas nemanīts bij ticis tuvu klāt,

28 Un izbailēs tak glābties vēl, cik spējams, —

Un lūk, viens velns, tik melns kā krauklis, lec

Pēc mums, no ielejas uz klinti augšām.
31 To redzēdams es ļoti izbijos;

Tas bija traki niknis vainu darīt,

Viņš spārnus plētis, rokas pacēlis

34 Un jāšus grēcinieku kājās kampis,

Kā ērglis devās šurpu, uzsaukdams:

„No Lūkas jau viens varens tika atnests.

37 Šurp, saņem to, un tūliņ zaņķī svied!

Es steigšos atkal atpakaļ pēc citiem:

Tai pilsētā ir tagad tādu daudz;

40 Tur visi blēži, viltnieki un zagļi,

Tik Bonturs viens par viņiem labākais;
Par naudu viņi itin visu dara."

43 Tad grēcinieku zemē nosviedis,

Viņš tūliņ devās atpakaļ tik ātri,

Kā sakaitināts suns skrien zaķi ķert. —

46 Tad grēcnieks iegrima un reizums cēlās,

Bet velli kliedza: „Projām dibenā!

Še nelīdz tevim liekulīgais svētums,
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49 Še jāpeld citādi kā Serkijā.

Ja negribi tu baudīt mūsu ķekšus,
Tad turies dibenā; ja ne, tad ķers!

52 Un atkal to ar asiem ķekšiem grūžot,

Tie uzkliedza: „Dej tur pa dibenu!

Ej meklē apakšā, ko kādam paņemt!"

55 Tāpat kā pavārs, kad viņš uzskata,

Ka katlā gaļa sanākusi virsū,

To tūliņ spiež ar kausu dibenā. —

58 Man vadons teica: „Ej, pirms tevi mana,

Un mazliet aizslēpies aiz klints stūra:

Tur viņi tevi neredzēs no lejas.

61 Es viņu dabu labi pazīstu —

Tu nebīsties, tie mani aizkārt nevar —

Reiz agrāk arī man tie pretojās."

64 Viņš gāja klintij tad gar otru pusi,

Un kad bij aizgājis, kur sestais krasrts,

Tad viņam bija jāsajemas drošam,

67 Jo velni bij kā vētras uztraukti.

Kā nikni suņi krīt uz diedelnieku,

Kas maizi lūdzas, stāvot pagalmā,

70 Tā tie no tumšām alām devās ārā,

Tam savus ķekšus pretim stiepdami.

Bet dzejnieks sauca: „Prom no manis visi!

73 Ar ķekšiem mani aiztikt jumis nav brīv!

Lai nāk viens vien, mums vajag sarunāties,

Tad dzirdēs, vai jums mani aiztikt ļauts."

76 „Ej, Dzeloņaste, tu papriekš!" «tie brēca.

Viens nāca tad — tie citi stāvēja;

Tas jautāja: „Kā drīksti tu še ienākt?"

79 Tam dzejnieks sacīja: „Vai šķieti tu,

Ka es še kādreiz pats no sevis nāktu,

Ja Dievs un liktens lēmis nebūtu?

82 Tad nebūtu es drošs jums pretī stāties.

Liec mierā man, Dievs mani sūtījis,

Lai es caur elli vienu izvadāju."

85 To dzirdot vellam ķeksis izkrita

No lielām bailēm, kas bij uznākušas.



Bet dzejnieks sauca: "Prom no manis visi!

Ar ķekšiem mani aiztikt jums nav brīv!"

XXI. 72.-73.





109

„Ēj, biedri!" sauca viņš, „tam jāļauj iet!" —

88 Tad vadons sauca mani: „Nāc nu šurpu!
Mēs varam droši savu gaitu iet,

Jo ienaidnieki visi prom no ceļa!"

91 Es steidzos klātu savam vadonim;

Bet priekšā redzēju ar vellus ejam.

Es atjēdzos, ka velns nav uzticams,

94 Un baidījos tāpat kā kapronieši,

Kam, miera norunai par spīti, vēl

Bij ienaidnieki nāvi draudējuši.

97 Es spiedos klātāk savam vadonim

Un skatījos tam vaigā, ko viņš domā,
Jo labu nemanīju vis ne ko.

100 Es dzirdēju, kā velli sarunājās:

„Vai ķersim tam ar ķeksi? Kā tev šķiet?"

Un otris — „Jā, kad izdodas, tad var jau!"

103iBet tas, ar ko bij vadons runājies,

Tas ātri apgriezās pret tiem un sauca:

„Stāv mierā, Plēsoņa! tos neaiztiec!"

106 Un tad uz mums: „Šai ceļā tālu netiek,

Jo priekšā sestais tilts sen sakritis,

Tā drupās guļ tur dziļi bezdibenī.

109 Ja gribat tikt, gar aizu eja turp,

Tad priekšā, redzēsit, būs paaugsts klintsgals,

No tā tad paši ceļu atradīsit.

112 Un lai jums šeitan viss tiek zināms, saku,

Ka, kamēr zemei trīcot, gāzts šis tilts,
Ir tūkstoš divsimt sešdesmit jau gadi,

115 Kas taisni vakardienā pagāja.

Es sūtīšu jums līdz no maniem kādus,
Lai skata tur no zaņķa bēdzējus;

118 Jums nav ko bīties, neaizkārs tie jūsus.

Ēj biedri, jums nu jāiet uzraudzīt:

Nāc Drebul, Askrampi ar Bultskrējēju,

121 Nāc Sarkanbārdi, Pūķasins un Pikts,

Šurp Asins suns un Kuiļa zobs, jūs abi;

Vēl ari Niknacis un Sikspārnis;

124 Jūs desmit, taisāties, jums visiem jāiet
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Un jāskata, kur kāds no zaņķa kāpj.
Bet šos jūs laidiet abus pilnā mierā!" —

127 Es saucu: „„Vadon, tos pie mums tak ne!

Es nevēlos ne viena no tiem līdzi,

Es esmu gatavs iet ar tevi vien.

130 Ak, paskaties, cik nikni viņi visi,

Kā tie mums draudē, zobus griezdami,

Un skatās zvērīgi ar ļaunām acīm!""

133 Mans vadons teica: „Nebīstie:Si, mans dēls!

Lai viņi griež vien zobus, cik tiem patīk,
Ar to tie draudē tikai sodāmiem."

136 Nu velniem bij pa kreiso iet uz dambi,

Bet pirms tie visi mēles izlaida

Pret virsnieku, no viņa atvadoties,

139 Šis tos ar pakaļu prom bungoja.

XXII

Turpinājums. Vellu riešanās.

1 Gan daudzreiz redzēj's kara jātniekus,

Kas jāj uz manevriem, kad dodast karā,

Kā naidniekus tie triec, kā bēg no tiem;

4 Un reiz, kā pretinieku pulki, jājot

Uz lauku, aretiešus spaidīja;

Gan redzēj's turnierus un kauju cīņas,

7 Gan dzirdēj's taures, bungas, zvanīšan',

Gan redzēj's dūmus, uguņus par zīmēm

No pašu pulkiem un no svešajiem,

'10 Tak tādus trokšņus, skaņas., kādas šeitan,
Nekad nekur nedz dzirdēts, redzēts nav,

Nedz tā kas noticis uz zemes, jūras.

13 Tie desmit velli bija ķeza mums;

Bet zināms jau, ka krogos tikai žūpas

Un lūdzējus vien atron baznīcā.

16 Man domas visu vairāk bij pie zaņķa,

To dabūt redzēt, kāds viņš īsti ir,

Un kādi sodāmie tur iekšā vārās.

19 Kā delfīni, kas vētru, negaisu
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No jūras paceldamies pasludina,

Ko jūrnieki ir ievērojuši,

22 Kad kuģiem tuvu dažreiz tādi rādās,
Tā sodāmie no zaņķa viruma

Ar reizēm pacēlās, tad, ātri zūdot,

25 Tie šāvās apakšā, lai neredz tos;

Un it kā vardēm nārstes laikā iraid

Tik deguni vien augšā redzami,

28 Tā šiem tik galvas reizēm parādījās.
Bet līdz ko Sarkanbārds tos manīja,

Tie tūliņ šāvās apakšā zem piķa,

31 Es redzēju — par ko vēl tagad bail, —

Kā vienam, kas bij, citiem paslēpjoties,

Vēl pakavējies, palicis viens pats,

34 Tam Askrampis, kas bija citiem priekšā,

Ar ķeksi tūliņ matos iecirta

Un uzrāva kā roni viņu augšā.

37 Jau zināju, kāds velliem katram vārds

No tā, kad viņus sūtīja, un tādēļ

Ar pazinu, kurš ir, kas priekšā nāk.

40 „Ej Niknaci! tev asi nagi, steidzies!

Šim nelietim nu vajag ādu plēst!"

Tā visi sātāni nu kliedza, brēca. —

43 Es teicu: „„Vadon, steidzies izjautāt

Tam, kas šiem briesmoņiem tur nagos kritis,

Kas gan tas nelaimīgais tāds tur ir?""

46 Mans vadons tūliņ ar tam jautāt steidza,

Kur dzīvojis un kas ir bijis viņš?

Tas stāstīja: „Es dzimis navarietis,

49 Man' māte kungam kalpot nodeva,

No kura viņa mani dabūjusi,

Kas mantu un pats sevi izpostījis.

52 Pēc tam man dienests bij pie Tebalda,

Tur ļaudis vīlu, krāpu, laupīju,

Tā sevim sodu nopelnīju zaņķī." —

55 Tad Kuiļazobs, kam gari ilkņi bij,

Tam tuvojās, ar žokli sānos cirzdams,

Un lika sajust ilkņa asumu,
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58 Tad turēja, kā kaķis peli zobos;

Bet Sarkanbārds to viņam izrāva

Un sauca: „Tas būs man! jūs citi ejiet!"

61 Un tad viņš sacīja uz vadoni:

„Ja gribi tu no tā kaut ko vēl jautāt,

Tad steidzies, pirms to citi saplosa."

64 Tad dzejnieks: „Saki, kas tie citi biedri?

Vai ir tur arī kādi latīņi?"
Un viņš: „Ir gan, nupat tur apakš piķa

67 Viens latīnis man bija tuvumā,

Ai, labāk būtu es vēl iekšā zaņķī,

Tur nebij vellu ķekšu, plēsekļu!"

70 „Nu tev reiz pļāpāt bijis laika diezgan!"

Tā saukdams Askaplis tam cirta tā,

Ka rokas stilbs vēl palika uz ķekša.

73 Jau Pūķasins uz kāju mērķēja,

Kad virsnieks dusmīgs sāka uz tiem skatīt

Un tūliņ visi mierā palika.

76 Mans vadons griezās pie tā ievainotā,

Kas lūkojās, kur norauts loceklis,, —

Tad atkal ziņkārīgi sāka jautāt:

79 „Teic, kas bij tas, no kura nelaime

Tev šķīrusi, kad uzkavējies virsū?"

„Tas bija Gomīta, mūks Gallūrā,

82 Kas bijis viltībā par visiem pārāks:

Ar ļaundariem, kas slēgti cietumā,

Viņš rīkojies pēc savas patikšanas;

85 Kas viņam slepen naudu devuši,

Tos laidis, lai iet droši projām mājās,

Jo cietums bijis viņam uzticēts.

88 Viņš mācējs lišķēt, likties godīgs, taisns;

Viņš sagājies ar Canka kungu daudz,

It kā vēl būtu abi Sardinijā. —

91 Ai, redz kā velli atkal zobus griež!

Es runātu gan vēl, bet bail' no viņiem,

Tie draudē man par katru vārdu jau." —

94 Bet Sarkanbārdis Sikspārnim it dusmīgs

Un nikni skatīdamies uzkliedza:
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„Prom, nolādētais putns! Kas tev ir daļas?"

97 Tad sodāmais vēl tālāk runāja:

„Ja toskāņus un lombardus tīk redzēt,
Es viņus pagādāšu tev tad še,

100 Kad Niknacis vairs nebūs mums tik tuvu,

No kura dusmām viņiem ļoti bail';
Un es, es palikšu šepat kā bijis.

103 Kad velli projām būs, es svilpšu,
Lai biedri zin, ka vellu vairs nav klātu,
Un viena vietā pienāks astoņi."

106 Tad Asinssuns, jau purnu pretim stiepdams

Un galvu kratot, sauca: «Viltnieks, klau!

Tiklīdz kā nogrieztumies, lēkšot piķī!"

109 Bet grēcinieks, pilns niķu, sacīja:

„Tad tiešām gan es aplamnieks ar būtu,

Kad vairotu sev, biedriem nelaimi." —

112 Tad Bultskrējējs vairs neklausīja biedriem,
Bet savai gudrībai, un sacīja:

„Lai lec vien iekšā, neskriešu vis pakaļ;

115 Kad uznāks augšā, gan tad saķeršu!

Mums jāaizstājas visiem tur aiz dambja,
Tad redzēs, vai viņš viens var pārspēt mūs."

118 Nu redzēs gluži jaunu vellu spēli:

Tie aizstājās. — Tad nu, kas lēnākais,

Tas bija nu par visiem ātrāks skrienot,

121 Bet grēcinieks ar nekavējās vis,

Viņš saņēmās, un lēkdams bij ar joni

Jau apakš piķa, velliem pazudis;

124 Un velli stāvēja kā apstulbuši.

Bet tas, kurš vainīgs pie šā misēkļa,

Tas skrēja pakaļ, saukdams: „Neizbēgsi!"

127 Bet velti, bēgli panākt nespēja,

Jo piķis grēcnieku jau bija slēpis,
Un vellam bija jāskrien atpakaļ,

130 Tāpat kā pīle, vanagu kad nojūt,

Uzreizu apakš ūdens iešaujas,

Un vanagam tad jāskrien atkal augšā. —

133 Kad tas velis bija klāt, tad Drebkalis, ',
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Kā zibens šaudamies caur gaisu, nāca,

Par tādu pievilšanu apskaities;
136 Viņš biedram uzkrita ar asiem nagiem.

Un abi nu, virs piķa turoties,

Kā ērgļi saķērušies, nikni plēsās;

139 Tam pirmais arī nepalaidās vairs,

Līdz abi bija zaņķī iekrituši

Pie pekainajiem, ko bij vaktējuši;

142 Tur karstums viņu cīņu viegli šķīra.

Bet abiem nu bij spārni piķaini,

Vairs nevarēja pacelties, nedz lidot;

145 Tad Sarkanbārdis sāka raizēties,

Tiem ātri piesūtīja četrus biedrus,

Kas tos, ar saviem ķekšiem vilkdami,

148 No karstā piķa izgādāja malā,

Kur visi steidzās apvirušos glābt.

Tos redzējām ar piķi apkaltušus

151 Un atstājām tur viņu nelaimē.

XXIII

VIII riņķis. 6. mulda. Liekuļi svina

mēteļos. Anas; Kaivas.

1 Nu gājām mēs bez pavadoņiem klusi,

Mans vadons man papriekš, es viņam līdz,.

Tā kā jau allaž divi ceļu staigā.

4 Pie negantajo vellu plūkšanās

Es atminējos vecu pasaciņu

Par peli un par vardes viltību;

7 Kad abu lietu sākumu un galu

Mēs apdomīgi salīdzinājām,

Tad abas redzam līdzīgas — uz matu.

10 Un kā par vienu lietu domājot,

Krīt prātā otra domājama lieta,

Tā sāku divkārtīgi bailes just,

13 Kad iedomājos, ka caur mums tie velti

Ir kaitināti, jaukti, traucēti,

Ko atskārstot tie tagad uz mums dusmos;
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16 Var notikt, ka tie gribēs atriebties,

Ka visi saņemsies un skries mums pakaļ,

Kā medinieku suņi zaķus ķert.

19 Man bailēs drīz vai mati cēlās stāvu,

Un klausoties, vai skrien jau, saucu es:

„„Ak meistar, bēgsim, steigsim slēpties klintīs!

22 Tie briesmoņi jau dodas šurp; ak redz,

Viss pulks nu skrien kā traki šurp mums pakaļ;

Tie dzirdami nu pat jau tuvumā.""

25 Viņš sacīja: „Es tavas domas redzu

Tik skaidri, it kā tēlu spogulī;

Tu tagad esi nopratis ar manas domas

28 Un pasteidzies jau pirmais izteikt to,

Ko es jau nodomājis priekš mums abiem:

Mums vajag bēgt, un arī izbēgsim.

31 Ja no šā dambja tiksim labā pusē,

Tad sestā muldā iekšā, droši mēs,

Un visa viņu skriešana būs velta."

34 Līdz tas bij izteikts, tūliņ vellu pulks

Bij tuvumā un sāka visur medīt

Un spārnus plātīdami skriet uz mums.

37 Mans vadons steidzās mani apkampt rokām;

Kā māte, kas no miega uztraucēta,

Redz uguns briesmas tuvu klātu esam,

40 Ķer bērniņu, skrien, viņu glābdama,
Vēl pati kreklā vien, bez kādām drēbēm,

Tik steidzas mazos iznest drošībā;

43 Tā vadons mani glābdams nesa lejā

No stāvās klints, — pats sēdus nošļūkdams,

Un tūliņ bijām sestā muldā iekšā.

46 Nekur nekādā upes krācē ne,

Nedz sudmalās no slūžām krītošs ūdens

Tik ātri nenokrīt, kā mēs no klints,

49 No velliem bēgdami, tad lejā šļūcām,

Kad vadons mani rokās turēja,

Kā bērnu sev pie krūtīm klātu spiezdams.

52 Un tikko bijām lejā tikuši,

Bij viņā pusē veļļu troksnis dzirdams;
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Tie nevarēja vairs tikt klātu mums,

55 Jo piektā muldā vien, tiem vaļa ļauta,
Bet ārpus tās tie nedrīkst rādīties.

—

Nu redzējām šeit nokrāsotus ļaudis,

58 Kas lēniem soļiem riņķī staigāja,

Pavisam slābani un piekusuši

Un vienās asarās vien mirkdami,

61 Sev galvu, ģīmi cieti aizsegusies
Un apģērbušies tādos mēteļos,

Kas redzami tik Ķelnes klostermūkiem.

64 No ārienes tie ļoti spoži mirdz,

Ir smagi it kā svins, bet ir no salmiem,

Kā Fridriķis bij licis šūt šiem meļiem;

67 Tāds mētelis tos spiezdams moka mūžam.

Mēs gājām līdz pa kreiso pusi tiem,

Uz viņu moku vaidiem klausīdamies.

70 Bet viņi grūti spiesti vilkās lēni,

Kā mums uz katru soli, tālāk kāpjot,

Bij redzams allaž cits kāds grēcinieks.

73 Es sacīju: „„Ak skati, vai še ir kāds,

Kā vārds un darbi būtu zināmi,

Un saki man, kad tādam esam klātu!""

76 Tad viens, kas toskāniski runāja,

Mums uzsauca: „Ak apstājieties drusciņ,

Jūs, kas tik ātri ejat pa šo tumsu;

79 Caur mani izpildīsies, ko tu vēlies!"

Tad vadonis man teica: „Pāgaidi,

Un raugi iet tik lēni ar, kā viņi."

82 Es apstājos un tagad redzēju,

Kā divi nopūlējās tikt man līdzi,

No smagas nastas gaitā kavēti;

85 Bet tuvoj'šies mums neteica ne vārda,

Uz mani tikai greizi paskatījās.
Tad pašiem sarunājoties viens teica:

88 „Tas dzīvs, jo dzirdams, ka viņš dvašu velk,

Un kas tam tādu brīvību būs devis,

Ka šeit var iet bez svina mēteļa?"

91 Uz mani: „Tuskiet, tu, kas esi nācis



"Šis pienaglotais, kuru dzirdi vaidam,

Reiz varizējiem devis padomu"
XXIII. 115.-117-
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Še moku cietumā, pie liekuļiem,

Teic labprātīgi mums, kas tu tāds esi?"

94 Tad es: „„Man dzimtene ir pilsēts skaists,
Pie Arno krastiem tēvija un māja,

Kur uzaudzināts, dzīvojis arvienu.

97 Bet kas gan jūs, kas raudat tā tki gauži

Un kādēļ jums ir likts tā šeitan ciest,

Ka asarām arvien kā straumei jāplūst?""

100 Tad viens: „Tie dzeltenajie mēteļi,
Tie ir no svina, smagi, spiež tik ļoti,

Ka viņus nesot jācieš briesmīgi.

103 Mēs bijām abi priekos brāļi, biedri:

Es Katalons, šis otrs Loderings,

No tavas pilsētas reiz ievēlēti

106 Par podestiem, bet abi vienlīdzi,

Kā agrāki tie allaž vienu cēla;
Vēl Gardinga rād', kādi bijām mēs."

109 Es sacīju: „„Šās mokas, ko jūs ciešat —""

Bet apklusu, jo bija jāredz kāds

Pie trijiem stabiem kā pie krusta piesists;

112 Tas mani redzot sāka raustīties

Un stenēt, stipri pūzdamies caur bārdu.

Tad brālis Katalons man sacīja:

115 „Šis pienalgotais, kuru dzirdi vaidam,*

Reiz varizējiem devis padomu,

Ka viens ir jānokauj priekš visas tautas;

118 Nu guļ še pliks un šķērsām ceļā mums,

Tam jācieš, kad mēs minam viņam virsū,

Kad ejam smagiem svina mēteļiem.
121 Tāpat ar viņa tēvocis še sodīts

Un visu varizēju domes pulks,

Kādēļ bij jākrīt visai jūdu tautai."

124 Kā redzēju, pat dzejnieks brīnījās

Par to, kas šeitan krustā staipīts bija

Ar kaunu gulēt elles cietumā. —

127 Un viņš, uz Katalonu griezies, teica:

„Vai zini tu, vai ceļš pa labo brīvs

Un vai tur atrodama kāda aiza,
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130 Pa ko var no šīs muldas ārā tikt?

Lai nebūtu mums jāmeklē starp velliem,

Kas ceļu rādītu kā vadonis."

133 Tas stāstīja: „No šejienes netālu

Jūs lielu, garu klinti redzēsit

Kā laipu, kas iet visām lejām cauri,

136 Tik šinī muldā tā ir sagāzta.

Pa drupām tomēr varēs viegli uzkāpt,

Jo kāpšana uz augšu paslīpi."
139 Es redzēju, mans kungs tad palocījās

Un sacīja: „Tad šeitan arī velns

Ir rādījies par sliktu padomnieku."

142 Un viņš: „Es Boloņā pats sajutu,

Ka velns ir visu nekaunīgāks melis,

Un melu tēvs viņš paliek mūžīgi."

145 Mans meistars gāja prom jo lieliem soliem

Un likās it kā apskaities par to;
Es atstāju tos svina mēteļainos

148 Un steidzos līdzi mīļam vadonim.

XXIV

VIII riņķis. 7. mul d a. Laupītāji kā

čūskas. Fuči j s.

1 Kad kādreiz jaukā pavasara laikā,

Kad saule ūdens vīram tuvojās,
Un nakts ar dienu vienlīdzīgi garas,

4 Un vakaros vēl migla laukus sedz;

Kad redz tad kādā rītā atkal sniegus
Un zemi baltu: visur apsalis,

7 Un gans, kam vajag lopiem jaunas zāles,

Nu piecēlies redz baltus laukus vien,

Tad skatās skumīgi un nāk uz māju

10 Un bēdīgs — nezin vairs kā līdzēties, —

Tak cerība no jauna rādās atkal,

Ka viņa pulkam nebūs ilgi bads,

13 Jo raugi, sniegi zūd, lauks zaļo atkal,

Viņš paņem zizli, dzen tos klajumā
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Un gana jautros jēriņus un govis;
16 Tāds skumīgs tapu es, kad redzēju,

Ka mīļais vadons palicis bij dusmīgs,
Bet skumjas drīz vien tika aizdzītas,

19 Kad aizgājām pie sakritušā tilta.

Viņš tūliņ bija manim labprātīgs,

Tāds pats kā pašā sākumā pie kalna;

22 Viņš apskatījās prātīgi, kā kapt,
Tad sniedza savas rokas manim pretī

Un mani savā klēpī saņēma;

25 Tad it kā vīrs, kas, labi apdomājis,

Nu droši zin, kas darāms un ko spēs,

Viņš mani uzcēla uz klints gabala,
28 Kam bija tuvi atkal otris tāds,

Un teica: «Pieķēries, ja var, pie otra;

Tik ievēro, vai diezgan stipris tas."

31 Ar svina mēteli še kāpt gan nespēs,

Jo tik ar otra palīdzību vien

Es tikko spēju tikt uz klinti augšā.

34 Ja nebūtu šis zemāks, kā tur tas,

Ja nebūtu man arī palīdzības,

Es uz šā dambja augšā netiktu.

37 Uz akas pusi zemākas kļūst muldas,

Un arī dambji visi zemāki,

No ārienes uz iekšu slīdēdami;

40 Tā mēs tad beidzot augšā uzkāpām,

Kur nebija vairs sadrupušu klinšu,

Kur iet un skatīt atkal iespējams.

43 No pūliņa man karsti sviedri plūda;
Un līdz ko biju ticis virsotnē,

Tad elsodams es nosēdos pie zemes.

46 Mans vadons teica: „Vajag izturēt!

Jo slinks un mīkstulis, kas negrib cīsties,

Tas neiemantos slavas ar nekad;

49 Un kas bez kāda goda darba nomirst,

Tam piemiņa no zemes zūd un šķīst,

Kā dūmi gaisā un kā jūrā bangas.

52 Tad saņēmies! Kaut miesai nākas grūt,
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Bet garam vajag stipram būt un pārspēt

Tā miesu, kā ar visus kavēkļus.

55 Vēl vairāk kāpšanas tev stāvēs priekšā,

Un nedomā, ka viss jau uzvarēts.

Liec vērā to, tad ceļā nepagursi!"

58 Es uzcēlos un likos stipris būt

Gan vairāk, nekā patiesi tāds biju,

Un saucu: „„lesim! esmu stiprs un drošs.""

61 Mēs gājām prom. Tā klints bij sašķiebušies

Un ļoti nelīdzena, kupraina,

Un stāvāka kā tās, ko atstājuši.

64 Drošs likdamies es stipri runāju,

Līdz kāda bals'si no lejas atskanēja,

Tik nejauka un grūti protama,

67 Ka nezinu, ko īsti izsacīja,

Kaut gan uz dambja augšā apstājos;

Tā likās, ka bij dusmās murkšķējusi.

70 Es stāvot noskatījos apakšā;

Tur tumsībā nekā ar neredzēju.

Tad sacīju: „„Nāc, meistar, mani ved

73 Pa dambi tālāku, no velves lejā;

Še dzirdu, tomēr izprast nevaru,

Un nevar ar tik dziļi tumsā redzēt.""

76 „Tad iesim tur," viņš manim sacīja,

„Tur varēs gan ar labāk dzirdēt, redzēt.

Tas ir pareizi, ko tu vēlējies."

79 Mēs steidzāmies no tilta nokāpt zemāk

Un astotajā dambī nostāties,

Un še nu isīākām redzēt, kas ir lejā:

82 Tur bija lieli čūsku parēkļi,

Kur čūskas tīstījās un traki šņāca,

Ka man no riebuma vai gals bij klāt.

85 Pat Lībijā to tikdaudz neuziesi,

Lai gan tur čūsku, odžu arī daudz

Un ģiftīgajo skorpju, pūķu vairums;

88 Nedz arī visā Aitiopijā

To tikdaudz redz, nedz dzird tik nikni šņācot,

Gar Sarkanajo jūru arī ne —



Un pa šo neģēlīgo čūsku pūļiem

Bij redzams skraidot pliku ļaužu pulks.

XXIV. 91.-93.
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91 Un pa šo neģēlīgo čūsku pūļiem

Bij redzams skraidot pliku ļaužu pulks

Bez cerības, ka kādreiz no tām izbēgs.

94 Tiem rokas sasietas uz muguru

Ar čūskām, kas tām bija cauri vērtas

Un priekšā mezglos cieši sasietas.

97 Es redzēju, kā no tiem plikiem kādam

Kāds briesmons kaklā cauri izdūra

Zem pakauša, tam mēli ārā raudams,

100 Un, iekam spētum „Amen" izsacīt,

Viņš bij jau liesmā sadedzināts pelnos

Un, pīšļos krizdams, gluži izzuda;

103 Un tikpat ātri, kā bij šķīdis, zudis,

Tas atkal devās kopā, izcēlās

No putekļiem, tāds pats kā bijis tapdams.

106 Kā Foiniks, kas ik piecsimtgadā mirst

(Tā stāsta pasakas), un katrreiz tūliņ

Viņš izskrienot no pelniem jauns un skaists;

109 Tad iztiekot nevis no graudiem, zāles,

Bet tik no vīraka un balzama

Un mirdams guļot nardu, miru gultā. —

112 Kā tāds, kam krītamvainā krampji nāk,

Tad kā bez dzīvības pie zemes nokrīt;

Kad ģībums pārgājis, tad atkal most

115 Un uzceldamies skatās, sten un vaida,

Kā apmulsis un ļoti iztrūcies

No nāves mokām, kas bij uzgājušas,

118 Tāds bij tas grēcinieks, kas uzcēlies, —

Ak, kaut neviens tik grūti nenoziegtos,

Ka jācieš tāda briesmu sodība!

121 Kad lūdzām, lai viņš saka savu vārdu,

Viņš sacīja: „Nav ilgi, kamēr es

No Tuskijas šai muldā esmu iegrūsts,

124 Jo dzīvojis kā necilvēks, kā lops.

Es ārlaulībā dzimis, nosaukts Fučijs,

Mans īstais mājoklis bij Pistoja." —

127 Es griezos tad pie vadoņa un teicu:

„„Viņš mani māna, jautā viņu tu,
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Kādēļ šis slepkava ir šeitan ielikts?""

130 To dzirdot grēcnieks likās godīgāks

Un griezās tad, lai skatītos man acīs,

Tad itkā nokaunējies runāja:

133 „Man vairāk sāp par to, ka tev bij jānāk

Šeit manu moku briesmas skatīties,

Ne kā par sevi, kad vairs nedzīvoju

136 Nu stāstīšu to ar, ko jautāji:

Es uzdrīkstējos apzagt dieva namu,

Un tādēļ esmu šinī muldā grūsts;

139 Tur augšā tādēļ daudziem velti jācieš.

Ja tu kādreiz vēl augšā gaismā tiec,

Tev mazs būs prieks par manis redzēšanu:

142 Lai žēl nav nāciena, tad paklausies:

Papriekšu melnie iztrieks pistojiešus,

Tad locīs Florenci pēc sava padoma.

145 No miglas, kas no Magras lejas kāpjas,

Jau kara dievs krāj melnus mākoņus,

No kuriem negaiss, zibeņi un vētras

148 Uz picēniešu lauka cīnīsies,

Un ātri aiztrieks miglu, tumšos gaisus,

Ka visi baltie izbiedēti bēgs.

151 Šo pastāstu, lai tev tiek arī sāpes."

XXV

VIII riņķis. 7. mulda. Turpinājums.

Pārvēršanās.

1 To izteicis, viņš sāka mēdīties

Un rokas cēlis, īkšķus rādot sauca:

„Tas viss būs labi, tā tiks atriebts — jums!"

4 Nu čūskas neriebās man vairs tik ļoti,

Jo viena tam ap kaklu aptinās,

Kā teikdama: „Tev nebūs vairāk runāt!"

7 Un otra tam ap rokām apmetās,

Tās cieši sasiedama viņam priekšā,

Lai nevarētu vairs ko zagdams ņemt.

10 „Kāpēc tu nelec ugunī pats iekšā,
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Kam nedaries sev galu, Pistojiet?

Tavs dzimums tak ir visi noziedznieki!" --

13 Tik traka spītība nav dzirdēta,
Pat Kapanējs ar savu zaimošanu

Nav sasniedzis šo zagli trakumā.

16 Tas aizbēga, ne vārdu nesacīdams, —

Kāds kentaurs tad kā bulta devās šurp
Un uzkliedza: „Kur palika tas zaglis?"

19 Nav ticams, ka ap Toskas jūrmalu

Var uziet tikdaudz čūsku, kā šim milzim

Bij sakārušās apkārt vēderam;

22 Uz pleca bija pūķis platiem spārniem,

Kas visur visiem garām gājējiem

Ar varu spļāva uguns liesmas acīs.

25 Mans vadons teica: „Sargājies no tā!

Tas Kaķus ir, kas Aventīna laukus

Ir daudzreiz krāsojis ar asinīm;

28 Viņš ienīd tos, kas viņam līdzīgi.

Kā zaglis viņš ar viltu, slepeni

Bij pratis nozagt Herkulam daudz vēršus;

31 Par to tad arī algu dabūjis:

Jo Herkuls viņam simtu reizes sitis;

No tām tik desmit vien viņš sajutis."

34 Jau Kaķus bija steidzies atkal projām,
Un citi trīs tad nāca redzami;

Bet viņu sauciens vien uz mums: „Kas jūs še?"

37 Bij griezis mūsu vērību uz tiem,

Ka palikām no savām runām klusu

Un klausījāmies, ko tie stāstītu.

40 Es nepazinu viņus vēl nevienu,
Bet viens no viņu biedriem runādams

Gan nejauši būs teicis otra vārdu:

43 „Ko kavē, Čanfa," saukdams, „nāc tik šurp!"

Es sev tad uzliku uz lūpām pirkstu,

Par zīmi vadonim, lai klusu stāv. —

46 Ja lasītājam šķiet, ka pasakoju,

Tad nebrīnos, ka netici man še, —

Bet redzēju, kaut šaubījos pats arī,
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49 Kad pagriezos pret to, ka tūliņ tam

Bij seškājīga čūska stāvu klātu,
Ar kājām to no priekšas apķēra;

52 Kā vēderam bij apkārt divas kājas,

Un priekšējās ap rokām, apķertas;

Tad zobus iecirta tam ģīmī, vaigos,

55 Ar pakaļkājām gurnos iekampās
Un asti bāza cauri kāju starpā,

To pakaļā vēl riņķī sameta.

58 Tā efejs nevar aptīties ap koku,

Kā šim tas briesmonis bij piekļāvies

Ap visu stāvu, visur apķerdamies.
61 Šis pāris ātri kopā sakusa,

Kā karsti vaski pārvērš savu krāsu,

Ka vairs no tās nekas nav pazīstams;

64 Kā papīris, kad ugunī tas sadeg,

No balta pārvēršas pirms brūns, tad melns,
Līdz beidzot pelnu krāsā top un pazūd. —-

67 To redzot tad tie divi izsaucās:

„Vai, Aņjel, nu nedz viens, nedz divi esat,

Bet cits kas gluži savāds rādījies!"

70 Jau abu galvas bija kopā vienā,

No abu stāviem izvērtās tik viens

Tik samaisīts, un ne vairs pirmiem līdzīgs,

73 Ka roku vietā četras strīpas vien,
Un krūtis, gurni, vēders līdz ar kājām

Bij tādi, kā nevienam nav nekur,

76 Jo pirmie likās kā pavisam zūdot.

Tāds tas, ne viens nedz divi palikdams,

Nu aizvilkās prom sānis, tālāk tumsā. —

79 Kā daudzreiz naktī, krēslā ķirzakas

Ar zibens ātrumu no krūm' uz krūmu,

No sētas sētā, ceļam pāri skrien,

82 Tā tagad skrēja atkal cita čūska,
No niknuma zilmelna vien, kā zvērs,

Tiem diviem vienam klāt, pie vēder' augšā

85 Un ieurba tam nabā caurumu,

Un nokrita tad zemē, viņam priekšā;
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Viņš stāvēja tad kājas saspiedis

88 Un klusu, cieši skatījās uz čūsku.

Man likās viņš kā miegā sapņojot,

Jeb arī murgoja, kā drudža kaitē;

91 Viņš skatījās uz čūsku, šī uz to,

No rīkles čūskai, šim no nabas dūmi,

No katra otram virsū kūpēja.

94 Lai Lukāns nu še klus' ar savām ziņām

Par Sabellu un ar par Nasidu,

Lai klausās tik uz maniem stāstiem;

97 Par Kadmu, Aretūsu Ovids klus',

Ko dzeja pārvērš avotā un pūķī,

Es viņu dzejas neapskaužu ar.

100 Bet tie nekad nav ziņoj'ši par diviem,

Kas savā būšanā ir mijušies:

Nupat tā pārvēršanās notika,

103 Jo čūskai aste šķēlās divās daļās,

Un urbtam kājas kopā salipa,

Par vienu pašu, taisnu saaugdamas,

106 Ka drīz vien bija visur šķirbas ciet

Un pilnīgi bij viena iznākusi

Un tapa lokana un spicīga;

109 Tad zuda gurni, — otram radās viu'

Šai tapa āda mīksta, —■ viņam raupk

Un vispār melna, raibi riņķota;

112 Šim rokas rāvās iekšā, kamēr zuda,

Šai priekšas kājas stiepās garākas

Un drīzi vien jau izvērtās par rokām;

115 Kad vēl nu ar tie locekļi, ko slēpj,

Bij vienam beigti, otram gadījušies,

Tad nāca redzams ar, kas katris būs;

118 Un apakš dūmiem, kas no katra cēlās.

Tiem mijās krāsa, mati, spalviņas:

Kas vienam zuda, tas pie otra radās.

121 Viens laidās zemē, otris slējās stāvu —

Tad galvas ļoti nikni saskatījās
Un tūliņ sāka formas izmainīt;

124 Kas stāvēja, tam izspiedās tā resna;
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No mīkstām daļām, kas vēl atkaru

Tam radās sānos ausis, priekšā vaigi —

127 Un kas no vaigiem bija atlicies,
Tas pārvērtās par citām ģīmja daļām:
Par pieri, lūpām, līku degunu.

130 Kas zemē bij, tam stiepās deguns augšām

Un ausis rāvās kopā, ievilkās

Kā gliemezim, kas ievelk radziņus;

133 Un mēle, kas bij ātra runājot,

Nu tagad bija pušu pārskaldīta,

Bet otram šķeltas vietā vesela. —

136 Par čūsku pārvērstais nu nikni šņāca

Un bēga prom, bet otris nospļāvās*.;

Tam pakaļ noskatoties nolamājās,
139 Tad no tā nogriezdamies sacīja:

„Nu Buos, vari tagad šņākt un ložņāt

Un manā vietā kaunu, mokas ciest!" —

142 Tā septītajā muldā jaucās skati,

Arvienu cits par citu nejaukāks,
Un manim tādi brīnumi bij jāteic.

145 Bet kaut gan sāka drīz man acis milst

Un drīz jau piekusa no brīnošanās,

Tak slēpdamies tie neslēpt nespēja,

148 Ka Pučiju tur pazīt nevarētu,

Kurš vienīgais no trim, kas minēti,
Bez pārvēršanās tanī pulkā gāja,

151 Tas otris bij, pēc kā Gavilla raud.

XXVI

VIII riņķis; 8. mulda. Slikti padoma

devēji. Ū 1 i k s s.

1 Prieks nu tev, Florence, tu slavenā,

Tavs gods un vara sniedz pār zemēm, jūrām,

Un pašā ellē godināts tavs vārds!

4 Še pieci tavi pilsoņi pie zagļiem,
Par ko no sāpēm, kauna jāsarkst man;

Un tev nu gan tas ar par godu nebūs.
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7 Man sapnī tā jau arī rādījies,

Ka drīz tev liela nelaime būs jācieš,

Tavs Prāto kaimiņš to ar vēlē tev.

10 Kad liktenis ir lēmis tev tā notikt,

Tad labāk lai tas tagad notiktu,

Jo vēlāk vecākam man grūtāk sāpēs. —

13 Mēs kāpām atkal augšā, atpakaļ

Uz klinti, kur jau pirmīt bijām, gājām;

'Mans vadons gāja priekšā, es tam līdz.

16 Pa asām klintīm kāpšana bij grūta,

Viņš mani turēja pie rokas ciet,

Lai ceļā neslīdu un nenogurstu.

19 Sirds sāpēja par to, kas redzēts bij;

To domājot es apņēmos arvienu

Tik patiesības ceļā turēties,

22 Lai ar diezin cik grūti dzīvē klātos,

Tak sargāties, lai ellē neiekļūstu. —

Kā vasarā, kad visai īsas naktis

25 Un dienas garas, laiks ir jauks un karsts,

Daudz odu, dunduru un spāru skraida,

Un vēli vakaros, kad jau ir tumšs,

28 Redz mirdzot jāņutārpiņus daudz vietās

Pa ceļa malām, zālē, pakrūmēs,

Kur strādnieki no darbiem dodas mājās,

31 Tā šeitan astotajā ielejā,

Tik līdz kā bijām zemāk nogājuši,

Mums pretim spīguļoja ugunis.

34 Kā tas, kas atriebās ar meža lāčiem,

Bij skatījies, kā Elijas no tā

Ar ugunīgiem ratiem augšām brauca

37 Un velti viņam pakaļ nosaucās,

Kad tam no acīm augsti gaisos zuda,

■ Kā sārtais mākons saulei norietot;

40 Tā šeitan liesmas cēlās, radās, zuda

•Un nāca, gāja garām iedamas,

Ka šķitos katrā vienu garu iekšā.

43 Es skatījos tik zemu liekdamies,

Ka drīz, ja nesatvertu klinšu stūri,
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Bez maz vien noslīdētu dziļumā.
46 Mans vadons, redzot manu ziņkārību,

Tad teica: „Katrā liesmā ir viens gars;

Tās liesmas, kur tie deg, ir viņu apģērbs."
49 Un esi: „„To es jau arī domāju,

Bet gribēju nupat no tevis jautāt,

Kā sauc to, kas netāl no mums tur deg,

52 Kam liesma virsū šķiras divās daļās,

Kā Eteokla un tā brāļa sārts?""

Tad viņš: „Tas Ūlikss tur ar Diomedu

55 Nu cieš par savām viltus gudrībām:

Kā darbos kopā, tā ar sodā abi

Raud liesmās lielā koka zirga dēļ
58 Un Trojas vārtu dēļ, pa kuriem nāca

Tie varoņi, kas; tēvi romiešiem;

Tie raud par Deidamijai celtām sāpēm,

61 Par Palladija laupīšanu ar."

Tad vadonim es lūgdams klusi teicu:

„„Ja iespējams ar viņiem runāties,

64 Tad lūdz tos, lai tie neietu mums garām,

Lai pakavējas mūsu tuvumā.

Ak dari to, es lūdzu, klausi mani!

67 Pie viņiem man viss prāts un domas stāv,

Es ļoti vēlējos no tiem ko jautāt.""

Viņš 'Slacīja: „Man prieks, kad tu tā lūdz,

70 Par to es varu tevi godam uzteikt,

Un tādēļ tevi labprāt paklausu.

Bet nesteidzies tu runāties ar viņiem,

73 Jo grieķi sevī augsti ieturas.

Ļauj man, jo es jau zinu, ko tu vēlies;

Tev runājot tie paliks drīz vien rūgti."

76 Kad liesma bija mums nu tuvu klātu,

Tad vadons šādi runāja uz tiem:

„Jūs, kas tur vienā liesmā esiat divi,

79 Ja esmu es jums kaut kā cienījams

Caur to, ka slavas darbu izdarījis,

Kad apdziedāju senos varoņus,

82 Tad apstājieties, un lai Ūlikss stāsta,
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Kur maldoties viņš beidzot nomira?"

Tad liesma lielākajā starā sāka

85 Papriekšu locīties, tad šņākt un krākt,

Tā kā no vēja pūsta doties augšām
Un virsgalā kā mēle locīties,

88 Tad skaidri dzirdējām no tās šos vārdus:

„Man' Kirķe savā alā, Gajētā,

(Tā Ainējs bij to salu nosaucis)

91 Vēl ilgāki par gadu turēja,
To atstājot man nebij žēl nekā vairs:

Nei labas laulātajās draudzenes,
94 Nedz mazā dēliņa, nedz sirmā tēva,

Kas bēdādamies mājā gaidīja.
Man dega prāts tik doties tālāk projām

97 Un dabūt redzēt visu pasauli:

Kā cilvēki pa citām malām dzīvo,

Vai tie kur labāki, jeb sliktāki.

100 Un tādēļ, līdz kā biju ticis svabads,

Es aizbraucu ar vienu kuģi vien

Un mazu pulku uzticamu biedru.

103 Pa plašo jūru braukādami daudz

Gar Libiju un Spāniju šurp turpu,

Daudz zemju un daudz salu uzgājām.

106 Jau biju vecs un biedri nonīkuši,

Kad iebraucām vēl šaurā jūras ceļā,

Kur Herkulesa stabus redzējām.

109 Aiz mums pa labo zuda Seviļa,

Pa kreiso Ceutas torņu augstie gali.

Es skubinādams! biedriem uzsaucu:

112 Nu biedri, kad mēs visu pārspējuši,

Līdz tikuši pie zemes rietumiem,

Tad vēl šo īso brīdi, kamēr dzīvi

115 Un dvēsele vēl miesā atrodas,
Lai saņemamies doties saulei līdzi

Uz nezināmu citu pasauli!

118 Jo kādēļ gan mums dzīvība ir dota,

Vai tā kā lopiem, ēst un gulēt? Nē!

Pēc gudrības un goda vajag dzīties!
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121 Šie vārdi biedrus iekarsēja tā,

Ka gribēdams ar nespētu tos atgriezt;

Tie dzinās svešā jūrā iekšā tikt,

124 Uz rītiem stūri grieztu, traki skrienot,

Mēs devāmies pa kreiso pusi prom;

Mums airi bij tāpat kā putniem spārni.

127 Jau naktīs mums, pie skaidrām debesīm,

Bij ieraugāmas otra pola zvaigznes;
Mēs gribējām pie debess malas tikt.

130 Jau mēness pieci reiz bij audzis, dilis

Pēc izbraukšanas caur to šaurumu,

Kur mēs ar briesmām bijām cīnījušies;

133 Tad tālu priekšā ieraudzījām kalnu

Kā miglā tītu, varen augstu, stāvu,

Kā es nekur vēl redzēj's nebiju.

136 Papriekšu mums bij prieks, pēc lielas bailes,

Jo jutu, sāka celties viesulis,

No jaunas zemes dodamies mums pretim*

139 Trīs reizes tas mūs riņķī aptrieca,

Tad kuģa priekšgals grimdams jūrā iekšā

Un pakaļējs uz augšu sliedamies,

142 Mūs visus viļņos jūrā apguldīja."

XXVII

VIII riņķis; 8. mul d a. Turpinājums.

Gvī d o no Montefel'tra. Pāvesta sods

1 Nu viņu liesma klusa palika,

Un, kad to dzejnieks atlaida no sevis.

Tā aizvilkās prom tāļāk mierīga.

4 Pēc tam tad atkal cita parādījās,
Un savāds troksnis, no tās sadzirdams,

Nu atkal mūsu vērību turp vilka,

7 Kā Sicīlijas vara vērša balss,

Kas viņa paša meistaram vispirmām

Bij jādod dzirdēt no tā vēdera,

10 Kad vērsi liesmas kaisēja un cepa,

Ko meistars bija iztaisījis tā:
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Kad cilvēks, tanīs liesmās cepdams, kliedza,

13 Tad vērša balsi no tā dzirdēja —

Tāds likās ar šās liesmas drūmais troksnis,

Pirms nebija vēl vārdiem skaidrības,

'16 Tik rūca, sprikšēja. kā uguns krāsnī;

Bet kad bij troksnis augšām uzkāpis,

Un liesmas virsgals locījās kā mēle,

19 Tad mēs no tās šos vārdus dzirdējām:

„Tu, kas ar lombardiešu mēles skaņu

Tos vārdus teici: Ej, tev atlaižu!

22 Pie tevis griežos, kaut gan drusciņ vēiu;

Tak klausies vēl, kad tev ko jautāšu.,

Kaut gan man karstums neļauj mierā stāvēt.

25 Ja tu nupat kā šeitan ienācis,

No skaistās Itālijas zemes šķīries,

Kur es šo sodu esmu pelnījis,

28 Tad teic: vai Romaņai ir miers jeb kari?

Tā iraid mana mīļā dzimtene,

Man tādēļ viņas liktens rūp vēl šeitan."

31 Es klausījos kā nospiests visu to,

Tad dzejnieks manim piegrūda un teica:

„Viņš liekas latīniets, nu runā tu."

34 Uz to jau biju gaidījis un gatavs

Un tādēļ tūliņ liesmai atbildēju:

„„Tas apgabals, kur tava dzimtene,

37 Nekad bez naida, kara bijis nav;

Tur varmākas arvien cits citu nīdās,

Bet vispār karš, kad šķīros, nebij vēl.

40 Un Ravennā stāv viss tāpat kā bijis — ;

Tur Polenta sen gadiem trakojās,

Un tagad Červija ar viņa varā,

43 Un Forli, kura ilgi turējās,

Pie kuras francūži ar tika kauti,

Nu zaļai lauvai gluži padota;

46 Uz abiem Verukiem, tiem asinssuņiem,

Kas dusmās nospieduši Montaņu,

Arvien vēl atriebēji slepen glūnē.

49 Tad Fajenca pie Imolas, kas tiek
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No Maginarda tagad pārvaldīta,

Mij partiju ik katrā mēnesī

52 Un Česiēnai, kas Savijai uz krasta,

Ir jābūt verdzībā un brīvībā,

It kā uz kalniem un uz līdzenumiem. —

55 Nu lūdzu, pasaki, kas esi tu,

Vārds aizmirstais lai tiktu atkal zināms —

Un paklausi, kā citi klausīja!""

58 Tad liesma sāka atkal rūkt un burkšķēt

Un virsgals šurp un turpu locīties,

Un tad no viņas dzirdējām šos vārdus:

61 „Ja būtu man uz tādiem jārunā,

Kas kādureiz tiks augšā vēl pie dzīviem,

Šī liesma nekustētos tad nekad;

64 Bet kad neviens no elles augšā netiek,

Un nav ko bīties man no negoda,

Tad stāstīšu, kādēļ es šeitan iegrūsts:

67 Papriekš es biju kareivis, tad mūks,
Jo gribēju tikt tīrs no visiem grēkiem.

Un tiešām to jau arī panācu!

70 Bet pāvests — Dievs lai viņu par to soda —

Par grēcinieku mani darīja;

Kā? Kādēļ? to es tagad gribu stāstīt.

73 Kad dzīvoju tur augšā pasaulē,

Tad nebiju nekad es līdzīgs lauvai,

Bet gan ar lapsu drīzāk līdzināms.

76 Es gudri vildams pratu slepen pielīst,

Kad pretinieku pārspēt gribēju;
Un tādā ziņā tuv' un tālu bīstams.

79 Bet kad bij sirmi mati, vecums klāt,

Kad nespēju vairs drasēt kara laukā,

Es, nemierus un trokšņus apnicis,

82 Nost atmetu tad visus pirmos darbus,
Tad nožēloju grēkus, tapu mūks.

Un ak! kad varēju jau tapt par svēto,

85 Tad jauno varizēju valdinieks,

Kas karoja nevis pret jūdiem, turkiem,

Bet pašai Romai gluži tuvumā,
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88 (Jo visus kristīgos viņš ienīdēja,

Kas nebij kāvušies pie Akras līdz

Un zultānam nav laupījuši zemi),
91 Tas gānot savu augstu amatu

Un neievērodams, kas mūkam uzlikts,
Ko nesdams mūks sev miesu mērdina;

94 Kā citkārt Konstantīns no Silvestera

Pret spitālību lūdzis padomu,

Tā prasīja tas padomu no manis.

97 Man nāktos ārstēt to no lepnības;

Papriekš es kaunējos ar viņu runāt,

Man likās, ka viņš runā dzērumā:

100 Tev nav ko bēdāties, tev nav ko bīties,

Es piedošu tev grēkus, māci man,

Ko darīt, lai man Preneste tiek rokā?

103 Es varu debesis slēgt vaļā, ciet,

Jo abas atslēgas man rokā dotas:

Tās kūtrais Celestīns man atstājis. —

106 Tik lielu labumu no sevis atgrūst

Un apsmiet pāvestu —! man būtu posts —

Bij jāteic: svētais tēvs, ja tu man piedod

109 Tos grēkus, kas man jādara nupat,

Mans padoms tev: daudz apsoli, maz dari!

Tad pārspēsi tu savu pretinieku. —

112 Man mirstot nāca Francis ņemt pie svētiem

Bet velns, bij arī klāt un uzsauca:

To neaiztiec! to vajaga man dabūt,

115 Tam jānāk elles mokās mūžīgi,

Jo kad to viltus padomu viņš deva,
Tad man par laupījumu piekrita.

118 Kas grēku piedošanu grib, tam nākas

Tos nožēlot un atgriezties no tiem.

Kas tad vēl ļaunu grib un droši grēko,

121 To soda elles mokās mūžīgi. —

Ak, kādās bailēs tad bij man nu jātrīc,

Kad mani velns prom raudams sacīja:

124 Vai šķiet, ka tavu vietu neizprotu?

Prom ellē, lai tev Mīnojs sodu spriež! —
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Un niknais Mīnojs, bargi skatīdamies,
127 Uz mani rādot, velliem sacīja:

To metiet astotajā muldā liesmās! —

Tā esmu iegrūsts šinī cietumā

130 Un jācieš lielas mokas uguns liesmās." —

Tad liesma apklusa un gāja prom,

Arvienu vēl uz augšu locīdamās.

133 Mēs atstājām šo vietu, iedami

Pār tiltu augšā klinšu dambī,

No kurienes jau lejā redzējām
136 Tos, kas dēļ šķelšanām cieš savu sodu.

XXVIII

VIII riņķis; 9. mulda. Šķelšanu cēlēji

Muhameds un citi.

1 Neviens nekad to izteikt nevarēs,

Cik šaušalīgas bij tās šķeltās vātis

Un asins straumes, ko nu redzējām!

4 Ik katram mēle paliktu še klusa,

Jo prātam, domām, vārdiem spējas trūkst

Tik lielas briesmas uzņemt un tad tēlot.

7 Kad būtu kopā pat tie tūkstoši,

Kas Apulijas klajos likteņ' laukos

No trojiešiem daudz karos nokauti;

10 Ar tie, kas kartagiešu karos gāzti,

Kad laupījums bij vairums gredzenu,

Kā Līvijs raksta, patiesību teikdams;

13 Un arī pārdrošs Taļakoco pulks,

Ko sirmais Alards uzkūdījis karot:
Un lielā kaujā tika pārspēti;

16 Un tie, kam kauli trūd pie Čeprānas,

Kad apulieši pārgāja pie svešiem;

To visu vātis būtu mazums vien

19 Pret tik daudziem un lieliem šķēlumiem,

Ko ellē devītajā muldā redz!

Pat koka trauks, kam stīpas trūkst, sāk sakrist.

22 Tik plaisumaiņš tas nevar būt, nedz bīstams,



Uz reizi viņš sev krūtis atplēsa

Un sauca: „Skaties, kā es sevi plosu!"

XXVIII. 29.-30.
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Kā šeitan gāja ļodzīdamies viens

No galvas līdz pat gurniem pušu pāršķelts,

25 Ka visas iekšas viņam izkārās

Un priekšā, pakaļā līdz zemei vilkās,
Un rīkle, plaušas vaļā redzamas.

28 Es skatījos uz viņu, viņš uz mani —

Uz reizi viņš sev krūtis atplēsa

Un sauca: „Skaties, kā es sevi plosu!
31 Un redzi, Muhāmeds ko pelnījis!

Lūk, priekšā Alim ģīmis arī pušu

No galvas virsas līdz pat pažoklei;

34 Tie visi, kas virs zemes dzīvodami,
Ir šķelšanos un naidu cēluši,

Tiek šeitan sodīti, — tos pušu pāršķeļ

37 Tas niknais velns, kas stāv aiz viņiem tur;

Tam zobens rokā, ar to visus skalda,

Kam riņķī ejot, jāiet garām tam.

40 Ik katru reizi, kad mums vātis sadzīst,

Tās katrreiz tiek no jauna iešķeltas.

Bet kas tu esi, tur uz krasta augšā
43 Kas stāvi bezdibeņa malai klāt

Un lūkojies tik nopietni uz leju?"

„Viņš ir no dzīviem, nepaliks vis še."

46 Tā vadonis atbildēja Muhāmedam,

„Viņš nācis tikai elli izskatīt,

Un es, kas miris, esmu viņa vadons;

49 Man pavēlēts to visur izvadāt,
Pa visiem elles riņķiem, moku vietām;

Tu vari ticēt, ko es saku tev."

52 Liels pulks tad palika uz vietas stāvot

Un brīnodamies mani skatīja,
Par savām pašu sāpēm nebēdājot.

55 „Varbūt tu drīzi augšā uziesi,

Tad pasaki tur Dolčīnam, ka viņam,

Ja negrib drīzi viņš man pakaļ braukt,

58 Pirms uzkrīt sniegs, ir jāiegādā uzturs;

Tad navariešu niknais kara pulks
Vēl ilgi varēs viņu velti spaidīt." —
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61 Man negribējās viņu redzēt vairs,

Nedz klausīties uz viņa runāšanu,

Un tādēļ gājām projām; tāļāku

64 Bij atkal redzams viens, kam rīkle pušu,

Un deguns līdz pat acīm sakapāts;
Ar manīju, ka viena auss tam trūka.

67 Tas skatījās uz mums, kā iztraucēts,

Un atvēra tad savu pušo rīkli,

Kas bija asiņaina, sarkana:

70 „Tu, kam še nav kā grēciniekam jācieš,

Ja nemaldos, man rādies pazīstams,

Jo redzējis es tevi Itālijā.

73 Kad atkal ej pa jauko klajumu

No Verčelas līdz Markabijas pilij,

Tad Pjeru Medicīnu piemini;

76 Un pasaki tiem diviem Fonas kungiem,
Tam Andžolam un Gvīdo tur, ka šeit

Mans gars par viņiem jau ir paredzējis,

79 Ka nikni viltnieki tos laivā iedabās

Un braukdami, netāl no Katolikas,

Tos abus jūrā noslīcinās tad.

82 Tik pārāk negantīgu grēka darbu

Nav jūras dievs nekad vēl redzējis

Pie grieķiem nedz pie kādiem laupītājiem.

85 Tas slepkava, kam tikai viena acs,

Ir tagad valdnieks par to pilsētiņu,

Ko šeit mans biedris lād kā nelaimi;

88 Tas lūdz pie sevis draugus un tad pavēl,

Lai laivinieki met tos dibenā,

Kur nebūšot nekad vairs bail no vētrām
"

91 Tad es: „„Ja piemiņu tīk atjaunot,

Tad stāsti vairāk vēl, kas tavi biedri,

Kas šinī vietā tā tiek skaldīti?""

94 Viņš, gribēdams tad biedram muti atvērt,

Tam lūpas vaļā plēzdams izsauca:

„Lūk, šis mans biedris, — viņš jau nevar runāt;

97 Viņš ir tas izdzītais, kas Cēsaru

Pār Rubikonu pāriet skubināja,
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Ka varonim nekur nav jābīstas." —

100 Kāds Kurijs tagad bij, tik gļēvs un bailīgs i

No mutes mēle izgriezta un mēms,

Kas citkārt bij tāds runātājs un lielīgs. —

103 Tad krēslībā mums tuvumā bij viens,

Kam abas rokas bija nokapātas

Un ģīmis asiņains; tas izsauca:

106 „Vai augšā kāds vēl piemin arī Mosku?

Es biju pirmais kādu nokaudams,

Dēļ kura Toskā cēlās partejība."

109 „„Un tādēļ nokauj visus tavējus!""

Es piebildu — tā sāpes sāpēm kraudams;

Tas devās projām, gluži izmisis,

112 Es stāvēju vēl citus skatīdamies;

Ko redzēju, viss bij tik šaušalīgs,

Ka negribēsit ticēt manam stāstam,

115 Tak zinos, ka no blēņām esmu tīrs,

Un apziņa kad tīra, tad nav bailes;
Es tādēļ drošs un stāstīšu ar vēl.

118 Er redzēju — man tagad vēl stāv acīs
—,

Kāds rumpis tur bez galvas staigāja,
Pa citu nosodīto pulku iedams;

121 Tas galvu nesa rokās turēdams

Pie matiem, it kā laternu sev priekšā,

Lai ceļā no tās gaisma spīdētu,

124 Un gauži nopūtās, mums tuvodamies.

Viens — divos un pats sevim spīdēdams —

Kā spējams tas? To zin tik tas, kas ir tāds;

127 Kad bija viņš jau tilta velvei klāt,

Tad, runāt gribēdams, ar rokām galvu
Uz augšu pret mums celdams, sacīja:

130 JRedz še, kur visu briesmīgākās sāpes,

Tu, kas še ellē nokāpis vēl dzīvs,

Teic, vai vēl ir, kas būtu grūtāk ciešams?

133 Še Bertrams es no Bornijas, kas citkārt

Ar ļaunu padomu bij kūdījis,

Lai kārais Jānis sāk pret tēvu karot;
136 Tad dēls pret tēvu arī karoja.
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Kā Absalorns pret Dāvidu reiz senāk,

Kam Achitofels devis padomu.

139 Man galva nocirsta nu šķirta jānes,

Jo manis dēļ bij dēls no tēva šķirts:

Ko darījis es, tas nu darīts atkal man.

XXIX

VIII riņķis; 10. mul d a. Vi 11 otā j i; Al-

-ķīmiķi; Grifolīns no Are c o.

1 Tas lielais pulks ar daudzām lielām vātīm

Bij manas acis apskurbinājs tā,

Ka skatoties jau asaru bij pilnas.

4 Tad Verģils teica: „Ko tur skaties vēl,

Tik cieši klausīdamies tumšā lejā,

Kur briesmu ainas vien ir redzamas?

7 Tu citās vietās tā tak nedarīji. —

Šai apmērs dividesmit divas jūdzes,

Un tamdēļ visu pārredzēt še nevar.

10 Zem kājām mums jau mēness stari mirdz,

Mēs nedrīkstam vairs kavēties še ilgāk,
Jo lielo moku vēl ko skatīt daudz."

13 Es sacīju: „„Ja atļautu man stāstīt,

Pēc kā es vēl tur cieši skatījos,

Tad saprastu, ka nelūkojos velti.""

16 Viņš gāja prom, un man bij jāiet līdz,
Bet iedams stāstīju, ko meklējs biju;

Ka gribējs redzēt vienu garu vēl

19 No saviem radiem, kam ir jābūt teitan,

Kas dzīvē šādu sodu pelnījis.

Mans vadons teica: „Neraizējies velti,

22 Nedz ilgāk vairs pēc tāda radnieka;

Tev jādomā par citām lietām tālāk,
Lai paliek viņš turpat, kur piederējis.

25 Es redzēju, viņš, citiem tevi rādot,

Pats dusmīgs tevim dūri rādīja;

Un dzirdēju, to citi sauc par Bello.

28 Tu tobrīd skatījies uz Bertramu,
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Un laikam tādēļ viņu nemanīji;

Kad Bertrams gāja, viņš bij ar jau prom."

31 „„Reiz ienaidnieka zobens viņu kāvis,""

Es teicu, „„un to neatriebj neviens

No visiem viņa radiem, piederīgiem,

34 Un tādēļ viņš par mani dusmojas

Un aizgājis ne vārdu nesacīdams.

Jā, šinī lietā viņam taisnība!""

37 Nu gāju līdzi vadonim uz klinti;

No turienes, ja būtu gaišums kāds,

Tad priekšā visu leju pārredzētu.

40 No klintsaugšas mēs tomēr redzējām

Šā riņķa muldas pēdīgajo bedri

Un viņas šķiras brāļus dibenā.

43 Un mums par izbailēm no tumšas alas

Kā bultas šāvās sāpju kliedzieni,

Ko dzirdot drīz bij jābāž ausis cieti. —

46 Ja visi vājie, visas vājības,

Kas rodas karstos, aukstos gada laikos

No purvu tvaikiem, maitām, kuras pūst,

49 Un visas sērgas, mēri būtu kopā,
Tad nebūtu ar ļaunāki, kā šeit,

Kur elles sērgas, mēra smaka tvaiko.

52 Mēs nogājām no garās klints pa kreiso

Uz beidzamajās muldas krastmalu,
Tad skaidrāk redzējām, kas lejā ir.

55 Visaugstākā taisnība šinī vietā

Ir likusi, lai soda viltniekus,

Kas smagi noziegušies viltodami;

58 Pat senos laikos, vecā Aiģinā,
Nav bijuši tik noskumuši ļaudis,

Kad, tādēļ ka tur gaiss bij nāves pilns,

61 Bet visiem grūtās sāpēs ātri jāmirst

Līdz pat vismazākajam dzīvniekam,

Pēc kam — kā senie dzejnieki to stāsta —

64 No skudrām jauna tauta cēlusies, —

Kā ļaudis šeit tik skumji, nonīkuši,

Kas vilkās, mazos pulkos iedami.
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67 Dažs vilkās otra pleciem piesMedamies,

Cits rāpdamies pa zemi četriski

Un cits uz vēdera līdz pulkā līzdams.

70 Mēs gājām lēniņām un klusi ar.

Dažs bij tik vājš, ka nespēja vairs celties

Un grūtās sāpēs zemē vaidēja,

73i Un divi sēdus balstīja viens otru

Tāpat, kā ķēķī plates saslietas, —

Ar kasu abi, kraupaini vispārini.

76 Kā staļļa kalps, kam netīk daibs, bet miegs,

Kas gādā tik, lai tiek no darba vaļā

Un, skrāpi ātri raudams, žāvājas;

79 Tā redzēju tos kasainos ar nagiem

Sev vienā, otrā vietā pieķerot,

Tad sūkstāmies un vātis spaidot, glāstot,

82 Un atkal braukot, ātrāk pakasot,

Līdz kraupis nobruka, kā zivij zvīņas,

Kad pavārs to ar nazi apstrādā.

85 Tad vadons uzsauca no viņiem kādam:

„Tu, kas ar nagiem nodzen kraupi sev

Un laikam dažreiz lieto tos kā stangas,

88 Teic, vai še arī ir kāds latīniets?

Par to lai tad pie kasīšanās tevīm

Arvienu krietni, stipri nagi ir!"

91 „Mēs paši abi esam latīnieši!"

Tā viens no viņiem sāpīgs atteica,

„Bet saki mums papriekš, kas tu tāds esi?"

94 Tad vadons sacīja: „Es staigāju

Šai tumšā valstībā no klints uz klinti.

Šim dzīvam visu elli rādīdams."

97 Tad bija kasainie kā iztraucēti;

Un dzirdējuši, ka es esot dzīvs,

Tie trīcēdami mani apskatīja.

100 Mans vadons stājās man nu tuvāk klāt

Un sacīja: „Nu jautā tu,kā gribi!"

Kad viņš bij ļāvis, tad tiem sacīju:

103 „„Ja gribi, lai tev piemiņu vēi paceļ

Tur augšā pasaulē pie cilvēkiem,
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Tad vajaga tev izsacīt, kāds vārds tev,

106 Un kur ir tava dzimtene, to ar.

Kaut gan tev neģēlīgas sāpes jācieš,

Tak saņemies un runā atklāti.""

109 Viņš sacīja: „Es dzimis Aredžā,

Un Sjēnas Albers mani nonāvējis.

Bet Mīnojs mani soda citā vainā:

112 Es joku dēļ vien biju sacījis.

Ka māku spārnos skriet, tāpat kā putnis;

Bet Albers, tādus jokus neprazdams,

115 Man lika, lai to mākslu viņam rādu; —

Kad viņš caur mani Daidals netika,
Tad lika mani sadedzināt dzīvu.

118 Bet skarbais Mīnojs, kam nekas nav slēpts

Tas mani sodīja kā alķīmiķi

Un desmitajā muldā iemeta," —

121 Es sacīju uz vadoni: „„Nu saki,

Vai ģeķīgāks ir kāds par saniešiem?

Pat francūži šai ziņā tiem nav līdzi.""

124 Tas otrais kasainais, to sapratis,

Tad sauca: „Striku nevar skaitīt līdzi —

Viņš savu mantu gudri izlieto.

127 Un Nikolam ar nevarēs liegt goda,

Ka, cienot cepeti, viņš rādījis,

Cik ātri iztērēt var mantu katris

130 Tai klubā, kurā laiku īsina,

Kur Kača Askans, biedriem līdzi dzerdams,
Ar mežus, vīnkalnus caur rīkli triec.

133 Bet ja tu gribi zināt, kas es esmu,

Tad nostājies man pretim, skaties šurp

Un ievēro it labi manu seju,

136 Tad laikam varēsi gan atminēt,

Ka es tas alķīmiķis Kapokija,

Kas taisīj's zeltu, viltojs metallus;

139 Un redzu gan, ka tu jau atminēsi,

Ka jūsu starpā biju es labs ērms."
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XXX

Turpinājums. Personu un naudas

viltotāji; melkuli. Sin o n s un citi.

1 Kad Semeles dēļ Junonareiz dusmās

Bij Kadma cilti ienīdējusi

Un kaislība to dzinās iegāzt postā,

4 Tad skaities Atamants kā ārprātīgs

Vispirms pats savu sievu ieraudzīja,

Kas abus dēlus rokās turēja

7 Un dusmu ārprātā tai kliegdams sauca:

„Tā lauva jāžņaudz ar tiem kucēniem,"

Un tūliņ nikni steidzās tos ar sagrābt;

10 Kad Learchu jau bija izrāvis

Un nikni sviezdams nositis pret klinti,

Tad tā ar otru jūrā iegāzās.

13 Kad trojiešus bij laime atstājusi

Un grieķi viņus uzvārēj'ši tā,

Ka pilsēta un vīri bija postā;

16 Un gūstā Hēkuba kad redzēja,

Ka Poliksena upurim liek kauta,

Un nelaimības ceļā jūrmalā

19 Tie ieraudzīja Polidora līķi,

Tā ārprātā tad rēja tā kā suns,

Jo sirdssāpēs bij prātu zaudējusi;

22 Tak Tēbās un ar Trojā nav neviens

Vēl tādas lielas sāpju dusmas jutis,

Kad cilvēku kā lopu grābj un plēš,

25 Kā ellē desmitajā muldā redzam:

Pār's kailu, bālu garu uzskrēja,

Kā nikni kuiļi, cirzdamies ar ilkņiem;

28 Šis Kapokju uz kakla sagrāba,
To stiepa prom, ap zemi vilkdams, plēsdams

Caur dubļiem un pār asiem akmeņiem.

31 Un aretiets, kas atlika, pilns baiļu

Tad sacīja: „Tas zvērs bij Skikiia,

Viņš daudzreizām tā trakojas un plosās."

34 Es sacīju: „„Kad atlicies tu brīvs,
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Tad, kamēr nu tie plēsoņas ir projām,

Teic man, kas tur tā ēna, kā to sauc?""

37 Viņš teica: „Tā ir viltīgajā Mirra,

Kas, savā tēvā iemīlējusies,

Tam nepazīta gulējusi klātu

40 Un netiklības darbukopusi,

Jo pratusi par citu izrādīties.

Tāpat ar Kapokija aizrāvējs,

43 Kad Sīmons solījis dot labu zirgu,

Bij gultā izlicies par Buosu

Un viņa vietā mantu novēlējis." —

46 Kad trakotāji nu bij visi prom,

Tad varēju tur vairāk apskatīties
Un redzēt arī citus sodāmos.

49 Viens bija gluži līdzīgs mandolīnai,
Ja tik tam divu kāju nebūtu,

Kas katram cilvēkam no gurniem sākas;

52 Tam ūdens sērgā vēders uzpūsts bij,
Un cita visa miesa izdilusi;

Viss ģīmis izdēdējis bāls un sīks,

55 Bet lūpas notuļ plati atvērušās

Pie žoda un uz augšu atvilktas,

Kas, slāpēs kalstot, ūdeni vien gaida. —

58 „Kā jūs bez slāpēm varat šeitan būt,

To nezinu es šinī moKu lejā?"

Viņš runāja, „ak skatait, mācaities

6l No meist'ra Ādama, cik grūtas mokas!

Man piliens ūdens še nav dabūjams,

Kam dzīvojot bij viss par naudu ņemams:

64 Nu slāpēs mokos, ilgodamies velt'

Pēc strautiņiem un dzestriem avotiņiem,

Kas dzimtenē pa krastiem, lejām plūst;
67 Kaut varētu es viņos mūžam peldēt

Un, slāpes dzesinādams, justies spirgts,

Tad nemocītu nikna ūdens sērga.

70 Tā soģis lieto manu dzimteni,

Kur esmu grēkojis, un tādēļ tiek nu

Man sirdssāpes un mokas vairotas.
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73 Tur Ravennā es tiku viltoj's naudu,

Tai jaukdams klātu sliktus metallus-,

Un tādēļ tiku sārtā sadedzināts.

76 Ja Gvīdo, manu biedru vestu šurp

Un visus, kas uz ļaunu mani veda,

Es dotu avotu visskaistāko.

79 Ja trakais nemelo, tad viens gan tagad

No tiem jau manīts šinī cietumā,

Bet ko tas līdz? Es netieku tos meklēt;

82 Ja šeitan ar tik vienu sprīdi vien

Es simtu gados spētu tikt uz priekšu,

Tad ar jau būtu sācis meklēt iet

85 Pa visu ieleju, pa visām malām,

Kas vienpadesmit jūdžu apmērā

Un platumā varbūt tik pus' no jūdzes;

88 Caur viņu man šis nespēks uzkritis,

Viņš bij, kas skubināja piejaukt zeltam

Trīs karotes klāt slikta metalla." —

91 Es jautāju: „„Ko grēkoj'ši šie divi,

Kas abi, tev it tuvu gūlušies,

Šeit zemē kūp un vaidot trīc kā zārkā?""

94 Viņš sacīja: „Tie guļ, kā bijuši,

Pirms Mīnojs mani šeitan iemest lēma,

Un laikam negrozīsies mūžam ar:

97 Šī Potivāra sieva, un tas otrais —

Ir Sinons, Trojas koka zirga vīrs;

Še niknā drudzī pūst un smird tie abi."

100 Tad Sinons, kas bij laikam tapis ļauns

Par to, ka Ādams šo tā nozaimojis.

Tam iespēra pa cieto vēderu,

103 Ka tas tāpat kā bungas noskanējās.

Un šis ar savu cieto dūri tam

Pa ģīmi krāvis, stenot sacīja:

106 „Lai gan ar kājām projām netieku,

Bet saproti, cik stipra mana dūre

Un īsti šādā vajadzībā vēl!"

109 „Tik naudu viltot gan!" tam Sinons teica,

„Bet kad uz sārtu veda, tad nekā,
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Pat tikdaudz ar vēl nē, cik šoreiz spēji!"
112 Tad ūdens sērdzīgais tam sacīja:

„Nu, tiesa tev, bet ko tu liecināji

Par grieķu koka zirgu trojiešiem?"

115 „Es viltojs vārdus, un tu viltojs naudu;

Es melojis tik vienu reizi vien,

Tu apzadzis ar viltus naudu daudzus."

118 Tā Sinons tam, turpretim atkal tas:

„Tev, blēdim, par to koka zirgu vajag

Tik liela soda, kā nevienam vēl!"

IŽI Tad grieķis sauca: „Tev par tavu viltu

Būs vēderam kā vātij izgāzties

Un mēlei, mutei kalstot, degt kā liesmās!"

124 Un Ādams: „Tev par tavu viltību

Un lieliem meliem nāktos mēlei izput!

Tev prieks, kad manim slāpstot jāuzpampst,
127 Man ar nav žēl. kad tevi drudzis dīda.

Nu labāk guli vien kā gulējis

Un nemāni ar meliem vairāk citus." —

130 Es klausījos kā mēms to sarunās,

Tad vadons sauca mani: „Nāc jel projām!

Un neesi tik ziņkārīgs pēc tiem."

133 Kad dzirdēju, ka vadons par to dusmīgs,
Tad nokaunējies acis nolaidu

Un jutu sevi stipri nosarkušu. —

136 Kā briesmu pilnos sapņos vēlamies,

Lai tas, ko redzam, sapnis vien ar būtu,

Lai netaptu tas tiešamībā celts,
139 Tā man bij bail, kad, kaunīgs, nevarēju

Es taisnot sevi — bet jau atvainots

Es tapu ātrāk, nekā biju cerēj's,

142 Jo meistars teica: „Paliec vien nu drošs!

Kas kaunu jūt, tas savu vainu atzīst,

Tam piedots top, un viss tad izlabots.

145 Ja kādreiz dzirdi vēl, ka kādi strīdas,
Tad apdomā, ka es tev tuvumā

Un netopi pie viņiem ziņu kārīgsi:

148 Kas strīdos klausās, tam nav goda prāts."
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XXXI

Uz IX riņķi. Bezdibeņa aka. Milži

A n te j s.

1 Tā mēle, kura mani ievainoja,

Ka es no kauna stipri piesarku,

Tā pati atkal mani dziedināja,

4 Kā Achills, kas ar savu zobenu

Ar vienu pusi cirzdams vātis sitis,

Ar otru pusi vātis dziedējis. —

7 Mēs tagad atstājām to muldu riņķi,

Pa šķērsdambi uz leju iedami

Bez apstāšanās, klusu, prom uz priekšu.

10 Še nebija ne dienas, nedz ar nakts,

Un tādēļ arī ļoti maz kas redzams.

Bet kādas taures skaņu dzirdējām,

'13 Pat stiprāku par pērkoņ' troksni laukā.

Es skatījos uz trokšņa pusi vien,

Jo cerēju ar redzēt, kur tas ceļas.

16 Kad Kārlis Lielais kauju zaudēja,

Pat Rolands spējis nav tik stipri taurēt,

Kad Spānija no mauriem jāglābj bij. —

19 Kad acis cēlis skatījos es turpu,

Tad šķitos redzam augstu kalnu daudz

Un jautāju: „„Vai cietoksnis tur priekšā?'""

22 Mans vadons teica: „Kad tu krēslībā

Tev pārāk tālas lietas pūlies skatīt,

Tad daudzreiz sevi pašu pievilsi;

25 Tu redzi tās tāpat kā tukšā sapnī,

Kad lietas plēšas lielumā un zūd.

Nāc tādēļ prom uz priekšu, nekavējies."

28 Tad mani viņš pie rokas saņēma

Un sacīja: „Es tev to izstāstīšu,

Kad būsim tuvāk, kur nav jābrīnās.

31 Tu jautāt gribēji, vai tie ir torņi?

Ne torņi tie, bet milži, kas tur stāv,

No nabas sākot akai pāri sniedzas.

34 Tāpat kā biezai miglai nozūdot,
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Mums pamazām visapkārt paliek Skaidris,

Līdz beidzot visu skaidri saredzam,

37 Tā man nu vērotais caur tumšokrēslu,

Kad biju klāt, viss skaidri redzams bij;

Bet tūliņ arī radās lielas bailes.

40 Jo it kā cēlai pilij virsotni

Visapkārt vairums lepnu torņu grezno,

Tā šeitan celdamies no dziļuma

43 Bij lielie, milzīgajie zemes dēli,

Ko Jupiters arvien vēl biedina,

Kad pērkons dimdinādams zemi krata.

46 Papriekš es viņu vaigus redzēju,

Tad plecus, krūtis, vēderu pa daļai

Un arī rokas sānos nolaistas.

49 Ka daba nerada vairs tagad tādus,

Tas patiesība ir un labi ar,

Jo kara dievam vairs nav tādu kalpu.

52 Gan valzivis un elefanti ar'

Ir tādi milži, savās miesās lieli,
Bet citus postīt viņi nesaprot,

55 Nav ļaunuma tiem lielumā un spēkā,

Tos prātīgs cilvēks spēj ar ieročiem

No sevis atgaiņāt, pat arī nokaut. —

58 Šiem ģīmis bija garš un mežonīgs,

Kā pinij-ciekurs Vatikānā Romā;

Tā samērā ar visi locekļi.

61 No gurniem vien līdz galvas virsai sniedza

Tie triju garu vīru augstumu,

Drīz vairāk kā divdesmit piecas pēdas,

64 No joztas vietas augšup mērījot, —

Tiem garums bezdibeņa malai pāri,

Un tā tik puse vien no auguma.

67 „Rafel mai amechizabi almi!"

Tā kāds ar rupju balsi iesaucās,

Kas it kā pērkons drūmi nodimdēja.

70 Mans vadons tad uz viņiem sacīja:

„Kad labāk nemākat, tad pūt ar ragu

Un izgāz tā to, kas tev sirdī ir —
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73 Vai dusmas jeb ar citas kādas raizes;

Tu, sajukušais, varēsi tad tā

Ar pūšanu dot savām jūsmām skaņu."

76 Uz mani viņš: „Tas milzis, kas tā murkš,

Ir Nimrods, tas, caur kura trako darbu

Neviens vairs neprot otra valodas;

79 Ar viņu runāt nevar. Lai viņš paliek,

Jo nevar saprast, ko viņš runā tur;

Viņš pats ar nesaprot, ko citi runā."

82 Nu gājām prom no šā, pa kreisajo,

Un kādus simtus soļus no tā tālāk

Bij otris milzis, vairāk mežonīgs.

85 Nav zināms, kuram gan būs veicies karā

Šo uzvarēt un sagūstītu siet;

Tam kreisā roka bija sieta priekšā

88 Un labā cieši klāt pie muguras,

Ar ķēdi, piecas reizes apkārt tītu,

Un stipri sienot cieši savilktas.

91 Mans vadons teica: „Šis ar lepnu prātu

Bij cēlies Jupiteru apkarot,

Bet nu ir dabūjis še savu algu,

94 To Efialtu sauc, kas varen drošs

Un sirdīgs pretinieks pret dieviem bijis;

Nu saistīts šeitan nespēj vairs ne ko."

97 Es sacīju: „„Man ļoti tiktos redzēt,

Kur šeit tas simtrocīgais Briarejs.""

Tad vadons teica: „Briarejs nav šeitan;

100 Še pat netālu tikai Antejs stāv,

Kas nesaistīts, bet brīvs un skaidri runā

Tas novedīs mūs lejā dziļumā.

103 Tas, ko tu meklē, tas būs citur redzams,

Par šo, kas šeitan, viņš būs briesmīgāks,

Bet arī stprās ķēdēs cieši saistīts."

106 Kad raustījās te Efialts un lūk,

Pat zemes trīcējuma kratīšana

Nav briesmīgāka nedz ar stiprāka —

109 Es domāju, nupat man gals būs klātu;

Ja neredzētu, ka viņš ķēdēs slēgts,
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Tad laikam gan es ar pagalam būtu,

112 Pat bailes vien jau mani nobeigtu.

Nu tālāk ejot redzējām, ka Antejs

No akas sniedzās piecas, olektis.

115 „Tu, kas simts lauvu tiki sagūstījis
Tai ielejā, kur drošais Scīpions

Ar savu pulku nikno Hannibalu

118 Ir uzvarēdams projām aiztriecis,

Ja tu ar citiem brāļiem būtu bijis, —

Kad milži jūs pret dieviem karojāt,
121 Ir ticams, ka jūs uzvarētu tiešām.

Ņem nocel mūs tur tumšā dziļumā,

Kur nāvīgs aukstums Koķitai liek aizsalt,

124 Pie Titija un Tifeja mūs nes;

Par to tev slavu atjaunos šis augšā.

Nu ko vēl dusmojies uz mums tik daudz!

127 Viņš dzīvs un ies vēl augšup atkal;
Tur cer' viņš dzīvot, cik vēl liktens ļaus
Un tavu piemiņu tur uzcelt varēs."

130 Tā Virģils runāja uz Anteju,

Kas tūliņ stiepa savu milzu roku,
Ar kuru cīnījies pret fiēraklu.

138 Un tikko Virģils jutās no tās satverts,

Viņš sauca man: „Nāc, es tev' apkampšu!"

Mēs abi bijām milzim tik viens kampiens. —

136 Kā torņa virsgals vējā mākoņos

Mums liekas liecoties un līkstot zemē,

Kad gaisā vējš dzen pretim mākoņus,

139 Tā domājām mēs Anteju ar grimstam,

Kad liekdamies viņš cēla zemē mūs.

Man šāda gaita bija šaušalīga,

142 Tak tā mūs viegli cēla dibenā,

Kur bij pats Lūcifers ar Judasu.

Tad nekavēdams devās augšām pats,

145 Kā kuģa masts, kas noliekts augšā sprūk.
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XXXII

IX riņķis; Kaina. Piederīgo node-

vēji. Antenora. Tēvijas nodevēji.

1 Ak kaut nu spētu atrast tādus vārdus,

Tik skarbus, kā grib elles bezdibens,

Uz kura celtas viņas citas daļas,

4 Lai izteikt varētu, kas redzams tur.

Bet kad nu tādu vārdu nav, tad sākšu

Es savu dzeju it kā cīniņu,

7 Jo visu, kas ir elles bezdibenā,

To izsacīt nav viegla lieta vis,

To nevar izrunāt ar bērna vārdiem;

10 Kaut Mūza tagad palīdzētu man,

Kā Amfionam reiz pie Tēbu vārtiem,

Lai apdziedātu elles briesmības:

13 Jūs ļaundari, kam šinī vietā jāgrimst,

Jums būtu labāki par lopiem piedzimt.

Mēs tagad bijām elles bezdibenā

16 Zem milžiem, tuvu pašam zemes vidum.

Es skatījos uz melniem mūriem vēl,

Te dzirdu sakām: „Skaties, kur liec kājais,

19 Ka iedams nelaimīgiem neuzmin,

Un sargies kāju likt uz galvām virsū."

Es tāpēc apgriezos un redzēju,

22 Ka man ir priekšā un zem kājām ezers,

Kas varen cieti sasalis un glums:
Tik stipris ledus Donavā nav redzēts; —

25 Pat poliem tuvumā, kur gara nakts,

Ar nebūs atrodams tik briesmīgs salums;

Tas šeit tik stipris, ka pat Taberniks

28 Uz viņu krizdams viņu neielauztu,
Pat gabalu ar nenosistu tam.

Kā vakaros var redzēt dīķos vardes,

31 Kam galvas tik pa pusei izceltas,

Cits viss guļ apakš ūdens un iekš dubļiem;

Tā šeitan grēcinieki bij redzami

34 Līdz ausīm cieti ledū iesaluši;
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Aiz aukstuma tiem zobi klabēja,

Kā stārķim knābis tarkš, to klabinājot.

37 Tie ledū gulēja uz vēdera

Un saldami bez gala cieta mokas.

40 Kad brītiņu tur biju skatījies,

Tad apakš sevis ledū ieraudzīju,

Ka divi izjukušiem matiem tur,

43 Un uzsaucu: „„Kas jūs tur abi esat?""

Tad viens, kas bij nupat kā raudājis,

Jo asaras vēl tecēdamas sāka

46 Uz vaigiem sasalt ledus gabalos,

Uz mani acis griezdams paskatījās,
Bet neatbildēja man it ne ko;

49 Bet paši biedri tūliņ strīdēdamies.

Kā āži badīdamies grūstījās.

Tad cits, kam bija ausis nosalušas,

52 Tāds salīcis, arvienu klausījies,

Vēl iegribot, tik beidzot sāka runāt:

„Kādēļ tu skati mūsu mocības?

55 Vai gribi zināt, kas tie ir, kas strīdas?

Tie abi brāļi, kam ar tēvu reiz

Bij piederīga Bisencijas leja.

58 Tu vari visu Kainu izmeklēt,

Bet tagad neatradīsi neviena,

• Kam vairāk tiesības še ledū salt ;

61 Ne tam, kam citkārt Arturs dūra krūtīs,

Ka tanīs saule cauri spīdēja,

Ne Fokačijam, nedz ar tam, kā galva

64 Stāv priekšā man, ka neredzu nekā;
Par kuru tu, kā toskāniets, ar dzirdējs,

Ka to par Sasol Maskeronu sauc.

67 Un dzirdi, es reiz Kamičone biju

Un cerēju drīz Kārli redzēt šeit,

Ej tagad, atstāj mani šeitan vienu!" —

70 Kā suņi salstot, zili brūni vien,

Tā parādījās tagad tur pa simtiem.

Kādēļ man allaž vēl no ledus bail.

73 Tāds bija ceļš mums līdz pat zemes vidum,
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Uz kura guļas visas zemes svars.

Es arī saldams staigāju pa ledu;

76 Vai netīši, jeb likteņa bij lemts,

Ka iedams uzminu uz kādu galvu,

Kas tūliņ sāka kaukt un lamāties:

79 „Kāpēc tu, Montapert, vēl spārdi mani?

Vai gribi tu vēl vairāk atriebties?

Ja ne, tad saki, kāpēc tas tā notiek?"

82 Es sacīju: „„Mans vadon, pagaidi!

Es gribu jautāt, kas šis ir, kas bļaustās,

Tad iešu atkal mierīgi tev līdz.""

85 Viņš mani paklausīja, apstādamies.

Tas samītais vēl lamājās arvienu.

Es jautāju: „„Kas lamādams tāds esi?""

88 Viņš sacīja: „Ko tu še skraidelē,

Uz galvas mīdams citiem? Kā man liekas

Tu esi dzīvs, un tas vēl ļaunāki."

91 Es sacīju: „„Es esmu dzīvs; ja tīk tev,

Tad gaismā tevi pieminēšu vēl;

Tu tādēļ vari priecīgs apsveikt mani.""

94 Viņš atteica: „Es vēlos otrādi!

Ej nost, man netīk tāda glaimošana;

Tu nelaimi vien vari sludināt."

97 Es liecos tad, pēc viņa matiem ķerdams,

Un sacīju: „„Ja neteiksi, kas tu,

Tad tev es visus matus noplēsīšu!""

100 Viņš sacīja: „Tu vari plēst cik tīk,
Bet nesacīšu ne par ko, kas esmu,

Kaut tu vai tūkstoš reiz man galvu min!"

103 Es viņu turēju pie matiem cieti,

Kaut gan dažs kušķis jau bij izrāvies —

Viņš ledū skatījās kā sunsi, tik riedams;
106 Tad cits tam sauca: „Boka, ko tik daudz

Tu savus žokļus velti klabinājis,

Nu ar vēl rej? Vai velns tev' vārdzina?"

109 Es teicu: „„Tevi nevar piespiest runāt,

Bet nu tev, nodevējam, lai tiek kauns:

Es stāstīšu virs zemes īstas ziņas!""



Un sacīju: „„Ja neteiksi, kas tu,

Tad tev es visus matus noplēsīšu!""

XXXII. 98.-99.
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112 Tad Boka teica: „St:āsti, kā tev tīk!

Bet tad ar nevajaga taupīt šos te,

Kam bij nupat tik droša valoda:

115 Lūk, Duēra, kas francūžiem par naudu

Ar rādīja, kur pārtikt Olijai,

Un pats par to nu sēd šeit dziļā ellē.

118 Ja prasi, kas vēl citi tādi tur:

Lūk, noraudājies sēd, tas Bekerija,

Ko florentieši nokāva nesen,

121 Un dziļāki tur redzams Soldānietis,

Tad Džans un Tebaldels, kas ienaidniekiem

Ir savu laužu vārtus atvēruši." —

124 Mēs gājām prom, bet priekšā ne cik tāl

Bij redzams pāris, kuriem galvas kopā,

Un abi ledū, vienā caurumā.

127 Kā badā mirējs mēdz krimst koka mizu,

Tā šeitan apakšējam virsējais

Pie pakauša uz kaklu ņēmās krimzdams,

130 Kā Tidejs karā kautam naidniekam

Vēl mirdams cirtis zobus vaigā iekšā,

Tā šis tam otram koda pakausī. —

133 Es teicu: „„Vai, ar kādu zvēra kāri

Tu dzenies atriebt vēl tam, ko tu kremt;

;a vari, teic, ko viņš tev ļauna darījs

136 Un kas viņš tāds, ko atriebdams tu grauz?
Ja ievērojams būs tas, par ko sūdzies,

Tev atmaksāšu tur, kur kritis tu,

139 Ja nesakalst vien šī, kas pašreiz runā.""

XXXIII

IX riņķis. Ante no r a un Ptolom a i j a;

tēvijas un draugu nodevēji.

1 Tad grēcnieks galvu augšām pacēla
No šaušalīgā mielasta, un muti

Ar krimstās galvas matiem noslaucījs,

4 Viņš sacīja: „Tu gribi, man būs stāstīt,

Visbriesmīgākās sāpes atjaunot,
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Ko pieminot vien mati ceļas stāvu?

7 Tak, ja daudz maz vien mani vārdi spēs

Dot saprast, kādas nodevējam mokas,

Tad netaupīšu vārdus, asaras.

10 Es gan vēl nezinu, kas tu tāds esi,

Un kā tev šeitan iekļūt gadījies,

Bet valoda tev tek kā florentietim.

13 Nu klausies: grāfs es biju Ugolīns

Un tas, ko krimtu, arķibīskaps Rodžers,

Tu dzirdēsi, kāpēc es kaimiņš tāds,

16 Viņš, man par uzticamu izlikdamies,

Ar viltu mani gūstā dabūja

Un ieslodzījis mani nonāvēja.

19 Nu klausies to, kas vēl nekad nav dzirdēts,

Tad pratīsi, kādēļ es uztraukts vēl:

Tik šaušalīgs un briesmīgs gals bij manim

22 Pie torņa šaurā, tumšā mūra velvē,

Ko nu pēc manis bada torni sauc,

Kur vēlāk ar dažs cits būs vārgdams beidzies.—-

25 Tik līdz kā sāka dienas gaisma svīst,

Man briesmu pilns un biedinājošs sapnis

Bij nākamībai segu norāvis:

28 Es redzu, viņš, kā medinieks pa laukiem,

Trenc vilku līdz ar vilcēniem pār kalnu,

Kas Pizu kavē redzēt Lūkas torņus.

31 Viņš saviem izmanīgiem palīgiem

Par dzinējiem dod izmērdētus suņus,

Kas kāri ķert pēc laupījuma skrien.

34 Jau drīz vien vilks bij skrienot spēku zaudējs,
Un viņa bērni gluži pārspēti,

No suņiem triekti, sakosti līdz nāvei. —

37 Kad jaunai dienai austot pamodos,

Tad manēji pusmiegā vaimanāja,

Un bērni sāka lūgt pēc maizes man —:

40 Kas tagad sāpes nejustu, nav cilvēks!

Vai zini, ko es tagad bailīgs sāku jaust? —

Ja neraudi tu še, kad tad tu raudi?

43 Mēs gaidījām, — tā stunda tuvojās,
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Kad mums arvienu tika uznests ēdiens —

Jau baidījāmies briesmu sapņa dēļ —

46 Tad dzirdu, dzelžu durvis aiz mums aizslēdz:

Mēs ieslodzīti tumšā cietumā!

Es skatījos uz bērnu sejām klusu,

49 No sirdssāpēm pat raudāt nespēdams:

Tie raudāja; un mazākais man jautā:

Tēt, ko tu skaties tā, teic, kas tev ir?

52 Es tomēr neraudāju, ciezdams klusu- —

Tā visu dienu, nakti nākošu,

Līdz atkal dienas gaisma ausa

55 Un radās krēslums mūsu cietumā, —

Es redzēju no četru bāliem vaigiem,

Ka viņi jūt un cieš tāpat kā es.

58 Es, sāpēs samisis, sev kodu rokas,

Tie šķita es to darot bada dēļ,
Un visi ātri pieceldamies sauca:

61 Ēd mūs, tēt! tad būs mazāk jācieš mums;

No tevis mēs šo miesu dabūjuši,

Ak tēt, tad arī atņēmi to no mums!"

64 Es viņu dēļ gan cītos mierīgs palikt. —

Mēs cietām klusu, šodien, rītdien vēl,

Tā sasniedzām ar ceturtajo dienu,

67 Un, zeme, ak! vai šķelties nespēji!

Man Gado vilkās klāt un spēji lūdza:

„Kam neglāb sevi? Tēt, glāb mani tak!

70 Tad mira viņš. — Tā redzēju tos visus,

Kā piektajā un sestā dienā vēl

Te viens, tur otris vārga, nīka, beidzās. —

73 Es tapu aklis, vēl tos meklēju —

Trīs dienas vaidot vēl tos velti saucu;

Ko sāpes ne, to darīja tad bads. —"

76 To teicis viņš tik kārām acīm krita

Tam galvas kausam klāt, to krimzdams tā,

Ka lūstot brīkšķēja, kā suņa zobos. —

79 Ak Piza! skaistās Itālijas kauns,

Kur tautas valoda plūst saldā skaņā!

Ja citi tavu ļaunu mācīsies,



82 Tad Kapraija un Gorgona lai piepeld,

Un Arna lai tiek aizdambēta ciet,

Ka plūdi visu pilsētu var paraut.

85 Jo ja ar Ugolīns bij noziedzies,

Kad nodevis — jūs sakāt — jūsu pilis,
Tad kādēļ jūs tos bērnus nokāvāt?

88 Tu jaunās Tēbas.! Tak pie visām vainām

Vai nebij bezvainīgs tas jauno pārs,

Ko minēju? Tā Ugo kā ar Brigāts. —

91 Mēs nu pie cita pulka aizgājām,

Kas augšpēdus bij ledū iesaluši,

Ar vaigu allaž augšup lūkojās;

94 Šiem asaras tik pašas sevi kavē,

Un sirdssāpes ar nevar ārā kļūt,

Bet spiežas iekšā sirdī vairodamās,

97 Jo mitrums, kas no acīm izspiedies,
Ar tūliņ piesalst klāt, kā glāzei ledus;

Tā visiem acis ledus pilnas top.

100 Un kaut gan tādā aukstumā tik lielā

Man ģīmis bija stipri apsalis,

Ka drīz nekā vairs lāgā neatjuta,

iO3 Tak manīju, ka mums nāk pretim vējš.

Un jautāju: „„Kā šeitan gaiss var kustēt,

Kur saule viņu nesilda nekad?""

106 Viņš sacīja: „Tu jautā to par agri;

Kad iesim tālāk, redzēsi tad pats,

Kādēļ še notiek gaisa kustēšanās."

109 Tad kāds ar ledu apsalušais gars

Mums sauca: „Jūs nupat no augšas nākat,

Ko Mīnojs bezdibenā raidījis,
112 Ak, novelciet šo segu man no acīm,

Lai manas sirdssāpes tak klājā tiek,

Pirms asaras no jauna sasalst ledū!"

115 Es sacīju: „„Bs paklausīšu tev,

Kad izstāstīsi man, kas tu tāds bijis;

Ja neklausu, tad pats lai sasalstu.""

118 Viņš sacīja: „Es esmu Alberīgo,

Kas deva nāves augli radniekam;
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Par to nu pašam šeit vēl rūgtāks auglis."

121 Es saucu: „„Ak, vai tu jau nomiris!""

Viņš sacīja: „Varbūt vēl miesa dzīva,

Bet es par to šeit nezinu nekā,

124 Jo Ptolomaijai sevišķi tā spēja,

Ka daudzreiz dvēsele tai rokā jau

No cilvēka, kas dzīvo vēl virs zemes.

127 Un lai tu labāki vēl klausītu,

Tās sasalušās asaras man noņemt,

Tad stāstu vēl: Tiklīdz kā dvēsele

130 To grēku, kādu es, ir darījusi,

Tad tūliņ velns tās miesu paņēmis

Un tanī valda cilvēku līdz nāvei,

133 Bet dvēsele jau elles dibenā.

Varbūt, ka tam, kas še aiz manis ledū,

Ir arī miesa augšā dzīva vēl;

136 Tu nāc no augšas, varēsi to zināt:

Tas nelaimīgais Branka d'Orja ir,

Jau dažus gadus šeitan ledū salis."

139 Es sacīju: „„Man šķiet, tu melojis,

Jo Branka d'Orja vēl nemaz nav aprakts
Tas dzīvo, ēd un dzer arvienu vēl."

142 Viņš teica: „Zanke, kas ir piķa zaņķī,

Bij ar priekš nāves vellam rokā jau,

Kas turēja to cieši savā varā.

145 Tā notika ar d'Orjas radniekam,

Kas bija klāt pie nodevības darba

Un palīdzēja viņu izdarīt. —

148 Tad noņem nu to ledu man no acīm!" —

Es tomēr viņu nepaklausīju,
Jo likās labāki tam nepalīdzēt. —■

151 Ak Genuja, tu nīdi tiklību!

Jums genujiešiem visāds ļaunums klātu,

Kāpēc jums soda diena neuzbrūk?

154 No jūsējiem es atrodu še vienu,

Kam ļaunā dvēsele jau ellē salst,

Bet miesa virs zemes vēl rādās dzīva.
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XXXIV

IX riņķis. Džud c ka. Juda s s. Brū t s,

Kasijs, Sātans. — Izkāpšana.

1 „Nu elles kunga karogs tuvumā,

Skat turp, vai nevari jau manīt viņu."
Tā vadons nu uz mani sacīja.

4 Un it kā biezas miglas tīstījumā

Caur krēslību turp skatot izlikās,

Ka vējdzirnavas būtu kaut kur tāli

7 Un spārni grieztos, riņķī sviezdamies.

Un kad no vēja še nekur nav patvars,

Es turējos aiz sava vadoņa.

10 Nu bijām tur — man tagad vēl ir jātrīc, —

Kur agri caurredzamā ledū salst,

Pavisam iekšā, tā kā glāzē mezglis.

13 Dažs gulu stiepts, cits stāvu, daži sēd,

Cits uzsliets kājās, cits uz galvas — rāpus,

Dažs atkal atliekts otrādi, kā tārps.

16 Nu vadons lika man uz vietas stāvēt,

Kur viņš par vajadzīgu turēja

Man rādīt to, kas citkārt bijis eņģels;

19 Tad gāja prom no manis sacīdams :

„Tu stāvi še! Nu būs pats sātāns skatāms;

Tik turies drošs un nebīsties, nemaz!" —

22 Bet ak cik vareni es izbijājos,

To izstāstīt nekad vairs nevaru,

Jo vārdu trūkst, ar kuriem to var izteikt —

25 No bailēm biju it kā pamiris.

Lai domā nu, kāds stāvoklis tas iraid,

Kad nav nedz nāve, nedz ar dzīvība —;

28 Jo visu asaru un moku ķeizars
No ledus nu līdz pusei pacēlās, —

Un tāds, kāds es pret milzi izskatītos

31 Tāds būtu milzis atkal nieiks pret šo.

Nu varēsit gan noprast, kāds tam lielums

Un samērā tam kādi locekļi!

34 Ja bij viņš skaists, cik tagad viņš ir nejauks,



„Tu stāvi še! Nu būs pats sātāns skatāms;

Tik turies drošs un nebīsties nemaz!"

XXXIV. 20.—21.
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Un ja viņš Radītājam draudējis.

Tad tiešām viņš ir visa ļauna cēlons.

37 Ak brīnums, kāda viņam galva ir!

Trīs vaigi, katram savādāka krāsa:

Tas priekšējais vispāri sarkans vien,

40 Tad galvai katros sānos vēl pa vaigam,

It kā no pleciem augšup izaugot,

Un visi trīs zem vienas sekstes kopā.

43 Kas labā pusē, tas bij dzeltenbāls,

Bet kreisā pusē gluži melns, kā morim,

Kas dzīvo karstā zemē Āfrikā.

46 Zem katra vaiga pārs jo lielu spārnu,

Ne vis kā kādam putnam spalvaini,

Bet tādi, kādi sikspārņiem, no ādas

49 Un lielāki par kuģu zēģēlēm;
Tos spārnus vēdina viņš nemitoši,

No tiem tad vējš trīs pusēs gāžas prom

52 Un aukstums, kas liek sasalt elles upēm.

Tam sešas acis asaro arvien,

Tās tek kā vimbas, pāri vaigiem, žoklēm.

55 Trīs mutēm žokles tā kā mīstīklas,

Ar ko uzreiz trīs grēciniekus sakampt
Un tūliņ visiem kaulus drupās triekt,

58 Bet priekšžokle bij drusciņ mērenāka,

Ja salīdzina to ar plēsekļiem,

Ar kuru norauj ādu grēciniekiem,

61 Tad Virģils: „Redz, še mokas lielākas;

Lūk, sātānam ar galvu zobos Judass,

Un rokas, kājas spārdās ārpusē,

64 Un citus divus redz ar galvu ārā;

Tais melnās žoklēs Brūtu mīsta tur,

Tas ciezdams grozās, raustās, isten un kārpās;

67 Un dzeltenajās žoklēs mīsta Kasiju. —

Nu nāk jau nakts, mums tādēļ jāiet projām,

Jo nu ir visa elle redzēta."

70 Viņš māja man, lai ķēros tam ap kaklu;

Tad novēroja, kad un kurp nu iet.

Kad satāns atkal spārnus plati plēta,
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73 Tad viņš pie tā, tam saroisi ķerdamies,

Gar ledu šļūca garām dziļāk lejup,

Līdz bijām tanī vietā tikuši,

76 Kur milzim rumpis beidzās, kājas sākās;

Tad vadons ātri, veikli pūlējās

It drīz vien apgriezties uz otru pusi, —

79 Ka tiktu galva tur, kur kājas bij.

Tad atkal rāpās viņš gar milža kājām, —

Man šķita, ka uz elli atpakaļ —

82 Bet vadons piekusis un elsdams teica:

„Še turies stiprs, tik šādā ceļā vien

Var ārā tikt no lielām grūtām likstām!"

85 Tad ceļu lauzis kādā klintsaizā,

Viņš mani uzcēla uz malas augšām

Un izmanīgi kāpa pats ar līdz.

88 Man augšup skatoties tik tā vien likās:

Nubūs kā bijis atkal redzams velns;

Bet redzēju tam pēdas vien uz augšu.

91 Kas šeitan neprot manas izbailes,

To lūgtu, lai tas mācās iepriekš izprast,

Caur kādu punktu bijām spiedušies. —

94 Nu meistars teica: „Esi drošs un stipris!

Mums priekšā ceļš ir grūts un mērķis tāls,

Un saule lēkdama ar nodzēš zvaigznes." —-

97 Šis ceļš uz priekšu tiešām bija grūts

Pa šauru, izdrupušu klinšu alu,

Kur bij gandrīz pavisam tumsa vien.

100 Es stāvot teicu: „„Pirms še tiekam ārā,

Vēl izstāsti, lai varu saprast es,

Kā velns uz galvas, ačgārni var stāvēt?

103 Kur palika tas ledus, kas še bij?

Un kā gan saule varēja tik ātri

No rīta puses aizkļūt vakaros?"""

106 „Tu domā būt vēl zemes vakarpusē,
No kuras tu, kā tārps, kas zemi urbj,
Man līdzi kāpis stāvu zemes vidū,

109 Kur zemei ir viss pievilkšanas spēks:

Mēs nācām cauri pašam zemes vidum,



Tas notika tad, kad es apgriezos.

112 Nu kāpjam mēs uz zemes rīta pusi,

Nu būsim otrā pusē, sauszemē,

Virs kuras citkārt staigājis tas Svētais,,

115 Kas bezvainīgi ciezdams nomiris. —

Mēs tagad esam taisni pret to riņķi,

Kas viņā pusē apkārt Džudekai;

118 Kad tur ir vakars klāt un saule noiet,

Tad šeit sāk diena aust un saule lec;

Un tā tas notiek katru dienu, mūžam.

121 Tur svieduši no debess sātanu,

No kura zeme baiļodamās bēga
Un paslēpās zem jūras ūdeņa,

124 Lai otrā pusē atkal celtos ārā;

Un arī zeme, no šīss alas šeit,

Ir bēgusi uz augšu, kurp mums jāiet.".

127 Tā Virģils runāja, — es skatījos:

Lūk, aiza sāk no dziļuma iet augšām;

Gan tumsībā maz redz, bet dzirdēt var,

130 Kā strautiņš lejup čurkst, un čaklie viļņi

Caur klintīm ceļu lauž un tālāk rit,

Līdz beidzot sasniedz vajadzīgo vietu.

133 Mēs sākām tad pa tumšo alu kāpt,

Gar līkumaino strautu turēdamies;

Un cītīgi uz augšu rāpdamies,
136 Jau ieraudzījām augšā alas galu

Un caur to pretim zilo debesi,

Līdz beidzot no tās šaurās klinšu alas

139 Mēs izkāpām, lai ieraudzītum zvaigznes.





Šķīstīšanas kalns.
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1.

levads. Katons.

1 Nu mana gara laiva atkal buras

Ir uzvilkusi braukt, kur jaukāks skats;
Nu tumšā briesmu jūra pakaļ paliek,

4 Nu dzejas ceļš uz citu valsti ies,

Kur dvēseles uz šķīstīšanu dodas,

Lai cienīgākas ietu debesīs.

7 Ak svētās Mūzas, kas es esmu jūsējs,
Lai gars man jūsmās augstāk paceltos,

Dod, Kalliope, tagad tādus vārdus

10 Un tādas skaņas manai dziesmai vēl,
No kurām nelaimīgas māsas bija

Reiz satriektas, un zuda cerība.

13 Tik līdzi kā no nāvējoša gaisa,

Kur prāts un acis tumsā maldījās,

Es biju ārā, tūdaļ jutos brīvs

16 Un laimīgs šķīstas gaismas mājoklī,

Kas dzidra, tīra it kā zefirs sniedzas,

Kur paradīze sākas debesīs.

19 Jau planēta, kas mīlu iedrošina,

Ar smaidiem klāja visus austrumus,

Kur zivju zvaigžņu bildei bija jāzūd.

22 Es griezos otru polu skatīties,

Tur redzēju pa labi četras zvaigznes,

Ko skatīj'ši tik pirmie cilvēki;

25 No viņu gaismas debess šķita priekā.

Jūs ziemeļzemes, cik jūs nabagas:
Nekad jūs neredzat šās skaistās zvaigznes!

28 Kad es no viņu apbrīnošanas
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Nu atkal griezos skatīt ziemeļpolu, —■

Tur greizie rati bija zuduši, —

31 Tad ieraudzīju sirmgalvi mums tuvu;

Tas rādījās tik cienījams un mīļš,

Ka es to labprāt godātu kā tēvu;

34 Tam bija sirma bārda, laipnis skats

Un mati it kā sudraboti viļņi,

No galvas pleciem pāri kārdamies;

37 Un ģīmis tam, to četru zvaigžņu gaismā,

Bij balts un apstarotsi, it jauki gaišs,

it kā pie saules gaismas skaidrā dienā.

40 „Kas jūs tik savādi, še nākdami

No elles cietuma, pret aklo- straumi?"

Tā sirmgalvis mums dzedri jautāja,

43 „Kas jūs še ved? kas rādīja jums gaismu?

Kā spējāt izkāpt no tās tumsības,

Kas apsedz visas elles dziļās vietas?

46 Vai tagad jauna kārtība ir ellē,

Vai bezdibenā ķēdes sarautas,

Ka nosodītus no tās ārā laiž?" —

49 Še jutos es no sava sarga apkampts,

Kas pavēlēja man, lai izturos

Es godbijīgs un laipnīgi pret viņu;

52 Viņš teica tam: „Es esmu sūtīts šeit,

Man svēta, debesīga sieva lūdza,

Lai es kā biedris šo šeit pavadu;

55 Un ja tu gribi, lai tev vairāk stāstu,

Kādēļ un kā mēs šeitan nākuši,

Tad labprāt neliegšu to tagad arī:

58 Tam nav vēl bijis dzīves vakars tuvs,

Bet bij viņš nāvei tuvu, postā grimdams
Un drīzi vien ar būtu nomiris;

61 Tad tiku sūtīts es, lai viņu glābtu.

Un šādā ceļā vien tas spējams ir,

Pa kuru to līdz šim es esmu vedis.

64 Viņš ir jau visu elli redzējis

Un tagad dvēseles tam gribu rādīt,

Kas tavā ziņā nāk, lai šķīstītos.



Tad ieraudzīju sirmgalvi mums tuvu;

Tas rādījās tik cienījams un mīļš,

Ka es to labprāt godātu kā tēvu.

I. 31 -33.
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67 Man būtu daudz ko stāstīt, kā to vedu,

Kā debess palīdzēja mums tikt šurpu,

Lai dabūtum šeit tevi redzēt, dzirdēt.

70 Nu lūdzu, atļauj viņam laipnīgi;

Viņš meklē brīvību, to augsti ciena,

Ka viņas dēļ ar nāves nebīstas.

73 Tu zini gan, cik tā ir augsta manta:

Tu pats par to reiz devis dzīvību,

Ko viņā dienā taisnais soģis atklās;

76 Pats mūža likums ļauj šo ceļu mums,

Mans biedris dzīvs, un es no elles svabads;

Man mājoklis ir ēnu valstībā.

79 Tur arī tava Marcija, kas vēlas

Tev, svētais draugs, pie sirds būt drīzumā

Nu viņas mīlestības dēļ mums ļauji

82 Caur tavām septiņ'valstīm izstaigāt;

Tad pāriedams es sveikšu to no tevis,

Ja atļauji tur tevi pieminēt."

85 Viņš sacīja: „Tur zemes dzīvošanā

Man Marcija bij ļoti mīlama,

Un viņas dēļ es darīju it visu,

88 Bet tagad vairs tā darīt nevaru;

Tai jāpaliek turpat vēl ēnu valstī,

Kur nospriests palikt, kad to atstāju.

91 Bet kad tu teici, debess svēta sieva

Ir tevi sūtījusi un tā grib, —

Lai notiek tas, ko jūs sev vēlējāties.

94 Ej tādēļ šo uz ceļu sataisīt:

Lai apjožas ar gludu stiebru jostu,

Tad vaigu viņam tīru nomazgā,

97 Tāpat ar' acīm vajaga būt skaidrām

Pret pirmo debess sulaini, kas nāks,

Jūs vedīs, rādīs ceļu, kurp jums jāiet.

100 Lūk, saliņa, tai apkārt dziļumi,

Kur viļņi viļņus dauza nemitoši,

Tai malās, mīkstās dūņās stiebru daudz,

103 Tādēļ ka koki, krūmi, lapu augi

Tur nevar izaugt nedz ar pastāvēt,
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Jo viļņi viņus izskalo un loka.

106 Tad nevaj'dzēs jums nākt vairs atpakaļ;

Jo saule — rau! nupat jau dosies augšām,
Būs gaiša, rādīs ceļu kalnā kāpt."

109 To teicis viņš mums izzuda no acīm.

Es stāvēju pie vadoņa kā mēms,

Jo biju atkal tikai viņa ziņā.

112 Viņš sacīja: „Dēls, nāc nu manim līdz!

Nu iesim šeit pa klajumu uz leju,

Līdz tiksim atpakaļ pie ūdeņa." —

115 Jau rīta sārtums zuda, gaisma plētās,

Un jūras spogulsi tālu izstiepās,

Kas rīta saulē koši mirdzēt mirdza.

118 Mēs gājām turp pa šauru celiņu,

Kā apmaldījušies, kas meklē ceļu

Un nezina, kur mērķis atrodams.

121 Pa klajumiem, ko saule apspīdēja,

Jau zāle sāka palikt sausāka,

Bet pakrēslī vēl visur bija rasa;

124 Mans vadons slapināja rokas tur,

Jau nopratu, ko viņš nu taisās darīt:

Es savus vaigus pretim pagriezu,

127 Un viņš tos manim nomazgāja tīrus

No asarām un elles traipekļiem,

Ka miesa tapa atkals balta, sārta.

130 Tad gājām tālāk vēl līdz jūrai mēs,

Kur neredzējām it neviena kuģa,

Kas nāktu atpakaļ uz dzimteni —

133 Un tā, kā sirmgalvis bij pavēlējis,

Mans vadons mani stiebriem apjoza;

Un brīnums! Izrautajā stiebra vietā

136 Tur tūliņ atkal dīga, auga jauns.

II

I nodaļa: Priekškalns. Atbraucēji

Kas c 11 a.

1 No Cian's kalna horizonta malas

Jau saule slīda, zemē iedama,



To laivu šurp viņš taisni vadīja

Un veda vairāk nekā simtu garus.

II 44.-45.
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Tai pretim nkts, kas bēgdama prom griežas,

4 Bij Ganges upei pāri virzusies

Ar svaru zvaigžņu bildi, kura izzūd,

Kad nakts sāk garāka tapt, rudenī.

7 Tad Aurorai jau bālie vaigi sarka,

Un viņas jaunība kad sāka zust,

Tie tapa stipri spīdot dzelteni.

10 Mēs stāvējām vēl lejā jūrmalā

Un bēdājāmies par to garo ceļu,

Kas jāiet augšām, kalnā uzkāpjot.
13 Tā stāvot krēslā tur un jūru skatot,

Es ieraudzīju tālu gaišumu,

Kas pirms kā migla, tad arvienu gaišāks

16 Un skaistāks, brīnišķīgāks rādījās;
Tad it kā putnis, spārnos lidinādams,
No tālienes pār jūru tuvojās.

19 Kad acis mazliet novērsu no viņa

Un kādus vārdus teicu vadonim,

Bij gaišums jau uz jūras tapis lielāks,

22 Un drīzi arī redzēt varēju,

Ka viņam abās pusēs balta gaisma
Un gaišums arī augšā, apakšā.

25 Mans meistars, klusi uz to skatīdamies

Un viņa baltos spārnus redzēdams,

Bij augsto viesi pazinis, man sauca:

28 „Ak steidzies tagad, steidzies ceļos krist!

Redz, Dieva eņģelis! Ak saliec rokas!

Nu skaties, kādu zīmi rāda Dievs!

31 Tam nevajag, ko cilvēks izgudrojis,
Nedz laivas, airu — tik ar spārniem vien

Viņš lidinājās pār par jūrām, zemēm.

34 Cik jauki ceļas viņš uz debesīm,

Cik viegli gaisu šķeļ ar gaismas spārniem,

Kas nemainās nekad, ir nemirstīgi! .."

37 Nu atkal tuvojas viņš mums, vēl gaišāks,

Ka acīm milst no viņa spožuma;

Drīz nebij spējams skatīties uz viņu.

40 Nu redzēju, ka ar caur viņu vien
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No salas laiva ātri laidās malā,

Kā ūdeni tik drusku skardama.

43 No viņa atspīdēja debess laime.

To laivu šurp viņš taisni vadīja

Un veda vairāk ne kā simtu garus.

46 „Kad gāja Izraēls no Ēģiptes, —"

Tā visi, vienā balsī dziedadāmi,

Pie krasta nākot malā izkāpa,
49 Un eņģelisi tos, ceļos nometušos,

Ar krusta zīmi visus svētīja,

Tad steidzās prom tāpat kā nācis. —

52 Kas nākuši, bij visi sveši man

Un visi skatījās vien, domādami,

Kā tādi, kam še viss ir gluži jauns.

55 Nu saule augstāk, sāka karsti sildīt,

Bij mežāzim jau pāri virzusies;

No dienas pagāj'šas bij dažas stundas.

58 Tad tie, kas bij no laivas kāpuši,

Uz mums nu skatīdamies sāka jautāt:

„Vai zināt rādīt ceļu kalnā kāpt?"

61 Uz to mans vadons viņiem atbildēja:

„Mēsi šeitan svešnieki, tāpat kā jūs,

Nav arī ilgi, kamēr atnākuši,

64 Pa garu, grūtu ceļu staigājot,

Un tamdēļ ar vēl ļoti noguruši." —

Kad tie no manas elpas vilkšanas

67 Bij manījuši, ka es esmu dzīvs vēl,
Tad visi tapa it kā uztraukti

Un brīnodamies mani uzskatīja.

70 Kā vēstnesim, kas miera zīmi rād',

Pulks ziņkārīgo steigšus spiežas apkārt
Un nebēdā, cits citu grūzdamies,

73 Tā tagad spiedās: klātu mani skatīt

Šās augsti aplaimotās dvēseles,

Gandrīz pat savu mērķi aizmirsdamās

76 Un no tā pulka viena nāca klāt,

Lai mani apkamptu, tik ļoti mīļa,

Ka es ar viņu apkampt ilgojos —
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79 Ai, tukšas ēnas, kam tik izskats vien ir! —

Trīs reiz es sniedzu rokas apkārt tam,

Un katru reiz tās nāca klāt man tukšas,
82 Tā kā man bija brīnumi par to.

Viņš smaidot gāja tad no manis tālāk,

Es sekoju, pēc viņa tīkodams,

85 Un dzirdēju, kā viņš man mīli teica:

„Draugs, esi mierīgs!" Tad to pazinu

Un lūdzu, lai viņš neiet prom, lai runā.

88 Viņš teica tad: „Tu esi manim mīļš,

Kā dzīvojot, tāpat vēl tagad arī.

Tev klausu es — bet saki kurp tu ej?"

91 „„Ai Kasella, mans draugs, man vēl ir jāiet

No šenes atpakaļ uz pasauli.
Bet teic, kur tu tik ilgi aizkavējies?""

94 Viņš sacīja: „Tas nebij Jauni man,

Kad nāve manim lāva ilgāk dzīvot

Tos mēnešus, ko tu šķiet kavētus.

97 Par katru cilvēku ir nāvei vara

Ņemt projām, kad un kur tai patīkas:

Man viņa trijus mēnešus vēl deva; —

100 Es stāvēju U/T krasta gaidīdams,

Kur Tiber' upes viļņi veļas jūrā;

Tad nāve mini šeitan atveda

103 Un devās atkal atpakaļ turpat,

Tur saņemt, atvest citas dvēseles,

Kam grēku dēļ nav jākrīt elles sodā."

106 Eisi sacīju: „„Ia tev tās dzejas vēl

Ir atmiņā, kā bijušas tik skaistas,

Ar kurām cildināji prātu man,

109 Tad liec nu kādu dzirdēt man par prieku,

Jo mana dvēsele, kas miesā vēl

Pat šeitan a brīva ar no skumjām.""

112 Viņš, mani paklausīdams, dziedāja:

„Tā mīlība, kas manim sirdī runā —"

Un ak cik jauki bij to klausoties;

115 Mēs stāvējām ar citiem, visi klusu

Un jutāmies jau aplaimoti tā,
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Ka aizmirsām pat visas ceļa raizes.

118 No dziesmas skaistuma tā aizgrābtiem
Uz reižu, klau! mums atkal sirmais uzsauc:

„Jūs kūtrie gari, ko jūs darāt šeit?

121 Ko kavējat tik ilgi vienā vietā?

Prom kalnā! tui jums acis atdarīs,

Ka redzēsit, kas liedz jums Dievu skatīt!"

124 Tad it kā baloži, kas mierīgi

Uz lauku nometušies, lasa graudus

Ne kāda traucētāja nemanot,

127 Kad nejauši tiek izbaidīti,

Viss pulks uzreiz tad augšā paceļas

Un rūpīgi no lauka projām laižas,

130 Tāpat šās dvēseles, tā traucētas

No dziesmas, devās steigšus projām kalnā;

Neviena neprasīja vairs, kur ceļš.

133 Mēs steidzāmies tāpat tām arī līdzi.

111

Ar baznīca īsi lāstiem mirušie.

Manfrēds.

1 Kaut gan mums, dziesmas klausītājiem, visiem

Bij piepeši un izkaisītiem bēgt

Uz kalnu, kur pie atzīšanas jātiek,

4 Tak vadonim es klātu turējos;

Jo kā lai es bez viņa spēju ceļot

Un kā bez viņa kalnā augšā tikt?

7 Es atzinu, cik viņš par mani gādīgs.

Ak šķīstā dvēsele, cik ļoiti tev

Ik katra kļūda moka sirdsapziņu!

10 Kad ātrā skriešana bij mitējusies!,

lekš kuras visa kārtība bij vējā,

Tad atkal atspirga mans nospiests gars

13 Un jutās brīvs uz cenšanos no jauna.

Es skatījos, kur Šķīstīšanas kalns;

Ta§ sniedzās līdz pat debešiem uz augšu,
16 Mums saule spīdēja aiz muguras,
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Un priekšā man no manis bija ēna,

Bet citiem ēnas nebija nemaz;

19 Es iztrūkos, nu laikam vadons klāt nav,

Bet sānis paskatot to redzēju:

Viņš bij man līdzās, bet bez ēnas arī.

22 „Ko šaubies tu?" viņš mani jautāja

Uz mani skatot, manas domas prazdams,

„Vai domāji ka neesmu tev klāt?

25 Man miesa, no kā man bij arī ēna,

Gul jūrmalā pie Neapoles sen,

Kur pārvesta no Brundizes, — tur nakts nu.

28 Es esmu gars, man nava pakrēšļa,

Man gaisma cauri iet, kā debess sfairām,

Kas viena otrai gaismu neaizsedz.

31 Dievs rada tādus ķermeņus arvien vēl:

Tie sajūt sāpes, karstu, aukstumu,
Bet kā viņš dara to, tas iraid paslēpts.

34 Vai šķiet ar saprašanu izpētīt

It visu Dieva mūžību un darbus,

Ko valda viens, kas trijās personās?

37 Nē, ļaudīm pietiek zināt tikai: quia;
Ja cilvēks visu skaidri zinātu,

Tad nevaj'dzētu Mar'jas dēlam piedzimt;

40 Kas viņa vārdiem negrib paļauties,

Tam visa patiesības pētīšana
Ir bijusi un būs tik mokas vien.

43 Es saku, tāds bij Aristotels, Platons,

Un cits vēl dažs." — Viņš skumīgs apklusa,

Un viņa jautrība bij nozudusi.

46 Nu bijām kalnam klāt, kur augšā iet,

Kur priekšā augstāku bij klints tik stāva,

Ka gandrīz nebij iespējams tur kāpt.

49 Par Turbijas un Lerčes slikto ceļu

Šis ceļš bij vēl daudz sliktāks, klintaināks.

Mans vadons mazliet apstājās un teica:

52 „Kaut zinātu nu kāds, kurp jāgriežas;

Šeit tik ar spārniem skriedams tiksi augšā."

Tad apskatījās visur nopietni,
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55 Lai kādu aizu kaut kur ieraudzītu,

Pa kuru līst un rāpties varētu.

Tad es, uz augšu skatot, kalna sānos

58 Pa kreiso ieraudzīju nācējus,

Kas viegli, lēni tuvojās mums pretim.

Tad teicu: „„Vadon, skaties augstāku:

61 Tur nāk viens pulks, varbūt tie varēs sacīt,

Kas jādara, kur ceļš mums jāmeklē,

Ja nezini tu padomu pats atrast.""

64 Tos ieraugot viņš priecīgs palika

Un sacīja: „Tie staigā ļoti lēni,

Mums jāiet viņiem pretim. Droši nu!"

67 Mēs bijām vēl no viņiem labi tālu

Un kāpām dažus simtus soļus vēl,

Līdz tikām klātāk, kā var sarunāties.

70 Tad viņi klinšu sienai piespiedās,

Un visi stāvēja tur kopā klusu

Un skatījās uz mums kā iztraucēti.

73 Tad Virģils sacīja: „Ak izredzētie,

Kas svēti šķīrušies, salds miers lai jums!

Es ticu, viņu jums šeit visiem piešķirs;

76 Ak rādait mums, kur kalns ir slīpāks,

Kur varētum mēs ar tikt kalnā augšā:

Mums laiks ir dārgs un tādēļ jāsteidzas."

79 Kā lēnas avis, kad no kūts nāk ārā,

Pa vienai, divām, trim pār slieksni kāpj;

Tām citas virsū negrūžas, bet gaida,

82 Kur pirmā lec, tad visas līdz tur pat,

Kad viņa stāv, tad ciešas visas kopā

Un nemeklē, kādēļ viss notiek tā;

85 Tāpat to redzējām ar pie šiem gariem,

Kad viņi nākdami mums tuvojās

Ar šķīstas mīlestības pilnu vaigu.

88 Bet, redzēdami manu pakrēsli,

Kas bij no mana istāva labā pusē

Pie klinšu sienas skaidri ieraugāms,

91 Tie apstājās un kāpās atpakaļus;

Kaut citi nezināja, kāpēc tā,
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Tak visi tūliņ darīja to pašu.

94 „Bez jūsu jautāšanas teikšu jums:

Šis šeitan vēl ir laicīgajā miesā,

No viņa ir tas pakrēslis, ko redz,

97 Bet nebrīnāties, kā viņš šeitan ticis;
Pats Dievs to spēju viņam iedevis

Un licis meklēt ceļu, kāpt šai kalnā."

100 Tā Virģils teica tiem, un tad viss pulks

Ar rokām turpu rādot, uz mums sauca:

„Ejt' atpakaļ,-tur kāpiet, nāciet šeit!"

103 Un viens no tiem uz mani sāka runāt:

„Lai kas tu būdams, skaties manī ar

Un domā, vai nav dzīvošanā pazīts?"

106 Eis skatījos tad cieši vērodams:

Viņš bij ar gaišiem matiem, staltu stāvu

Un viena uzacs drusciņ pāršķelta,
109 Tad pazemīgi teicu, ka virs zemes

Es neesmu vis viņu redzējis.

Tad rādīja viņš savā krūtī vāti

112 Un sacīja: „Redz, Manfrēds esmu es;

Kad atpakaļ uz pasauli tu iesi,

Es lūdzu, ej pie manas meitas tad,

115 Kas nesusi zem savas sirds tos abus,

Kas godināti Aragonijā,
Tai izstāsti par mani patiesību:

118 Kad ienaidnieks bij divreiz cirtis man,

Tad atdevu es savu garu Dievam,

Kas tiesādams var viņu apžēlot.

121 Jā, mani grēki bija varen lieli,
Bet Dieva žēlastība lielāka:

Kas lūgdamies tai uztic, tas top izglābts.

124 Kosencas gans, kas ticot pāvestam

Tik ļoti mani vajāj's, — kad viņš būtu

To svēto rakstu vietu sapratis,

127 Tad mani kauli gulētu vēl mierā

Pie Bonaventas tilta, glabāti
Zem smagas akmeņainas piemiņzīmes;

130 Nu lietū mirkst un balo sausumā
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Tie, izmesti ar sveču izdzēšanu,

Tur Verdas lejā, ārpus paša valsts. — -

133 Tak viņu lāsti nespēj kaitēt dvēs'lei,

Tā pastāv droša, tanī cerībā,

Ka Dieva mīlība to glābj no ļauna.

136 Gan tiesa, kas zem baznīc's lasītiem mirst

Kaut savas vainas ar jau sācis atzīt,

To nelaiž kalnā augšā agrāki,

139 Līdz paiet trīsdesmit reiz tikdaudz laika,

Cik ilgi tas zem lāstiem dzīvojis,

Ja dievbijīgo aizlūgšanas viņam

142 Šo soda laiku nepaīsina.

Redz, to tu vari manim labu darīt,

Kad izteic Konstancei, kas gaidāms man!

145 Cik viņas aizlūgšanas līdzēs daudz man."

IV

Kūtrie. Belakva.

1 Kad kaut kas patīkams, jeb arī ļauns

Mums uzbudina vienu dvēs'les spēju,

Tad viņa nogremdējas tanī vien

4 Un šķiet, ka viņa citas visas palaiž.

Tā tas jau diezgan liecina pret tiem,

Kas māca, ka mums dvēseļu ir vairāk;

7 Jo kamēr cilvēks kaut ko redz jeb dzird,

Kas viņu valdzina, tad laiks ar paiet,

Pirms mēs to ticam un tā pieņemam.

10 Jo mūsu jutekļi ir dabiski ar miesu,

Bet dvēselei viss spēks ir garīgs, brīvs.

Un jutekļiem tas atkarīgs no dabas.

13 Par to man tagad tika atziņa,

Kamēr es klusi klausījos uz viņu,

Un prāts un domas bij pie viņa vien;

16 Bij viena pilna stunda pagājusi,

Ko nesajūtu, kamēr atjēdzos.

Kad dzirdēju, ka citi sauc „Lūk trepes!"

19 Bet ogu dārzam sētā caurumu,



Tad teicu: „„Meistar, kur nu griezīsimies?""

Viņš sacīja: „Uz augšu ceļš, nāc līdz."

IV. 36.-37.
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Ko dārznieks aizbāž, lielāku var redzēt,

Kā šo, kas šeitan klinti atradās,
22 Caur kuru dvēseles mums spiesties teica.

Mans vadons gāja priekšā, es tam līdz,

Tā divi vien caur klinšu aizu kāpām.

25 Uz Bismantovu un pie Nolas var

Tikt augšā rāpdamies pa aizu lienot,

Bet šeit gandrīz bij spārnu vajadzīgs —

28 Tak karsta ilgošanās man bij spārni,

Kas lika steigties līdzi vadonim

Un deva cerību, ka tikšu galā,

31 Mēs iespiedāmies klinšu plaisumā,
No kura tad bij jārāpjas uz augšu
Un nebij drīz nemaz kur pieķerties.

34 Bet beidzot no tām akmeņainām sienām

Mēs tikām ārā, klajā stāvumā.

Tad teicu: „„Meistar, kur nu griezīsimies?""

37 Viņš sacīja: „Uz augšu ceļš, nāc līdz;

Ne soli atpakaļ vairs nedrīkst kāpties.

Gan gadīsies kāds, kas še vairāk zin!"

40 Kalns bij tik augsts, kā virsgals maz vien

redzams,

No sāniem cēli stalts un varen stāvs,

Un cēlās gandrīz tieši gaisā augšā.

43 Es biju piekusis un sacīju:

„„Ak labais tēvs, jel atskaties un lūko,

Ka palieku es viens, ja nepiestāj tu.""

46 Viņš teica: „Velcies vēl cik spēj līdz turien'!"

Un rādīja uz kādu klintsstūri.

Es domāju, tāds būs visapkārt kalnam;

49 Ko vadons teica, bija jāklausa.

Ar visu spēku cītos tikt uz priekšu

Un aizvilkos līdz viņam stūrim es.

52 Tad pakavējāmies tur nosēdušies

Un atskatījāmies vēl atpakaļ,

Kur palika, kā nakts, rtas grūtais kāpums.

55 Tad skatījos, kur lejā jūra mirdz

Un tad uz sauli, kas tik karsti spieda
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Un bija kreisā pusē redzama.

58 Un Virģils redzēdams, ka man ir brīnums

Par to, ka saule nu iet otrādi —

No labajās uz kreiso augstu pāri,

61 Tad sacīja: „Kaut saulei tagadiņ

Kā senāk Kastors, Polluks ietu līdzi,
Tie dabūtu tad lācim tuvoties,

64 Un saule virzītos uz ziemeļpusi,
Lai zodiaku visur sildītu.

Ja nesaproti, apdomā vēl labi,

67 Ko pirmīt tevim tiku sacījis,

Ka Ciānas un Šķīstīšanas kalnam

Ir abiem viens un tas pats horizonts;

70 Bet viņi zemei katris savā pusē.
/

Un tādēļ ceļš, kur devies Faētons,

Tas virzās šeit no labajās uz kreiso,

73 Bet tur no kreisajās uz labo iet.

Ja to, kas tevim tagad tika sacīts,

Tu ievērojis, tad ar sapratīsi."
76 Es sacīju: „„Nu saprotu gan labi,

Tik labi, kā nevienu citu reiz,

Kad tavas pamācības manim trūka.

79 Tas ceļš, ko saule zemei apkārt iet,

Ko ziniski par ekvatoru nosauc,

Kas zemes lodi dala puslodēs,

82 Tas, kā tu man to tagad izskaidroji,

No šejienes mums ir uz ziemeļiem,

Bet jūdi viņu redz uz dienas vidu.

85 Nu saki, cik mums augstu jākāpj būs?

Jo rau, cik augsti acis vien var redzēt,

Kalns stiepjas augšām vai līdz debesīm.""

88 Viņš sacīja: „Kam uz šo kalnu jākāpj,

Tiem visiem sākumā ir grūtumi,

Kas augstāk kāpjot allaž'mazinājās.

91 Jo vairāk dzīsies pārspēt grūtības,

Jo vieglāka ar paliks ceļa gaita,

Kā laivai, kas pa strāvu lejup peld,

94 Un drīzumā tu tiksi klāt pie mērķa;
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Tur varēsi pēc pūlēm atspirgties.

To varu teikt; man cita nav ko slacīt."

97 Tā teica viņš; bet tūliņ tuvumā

Bij kāda balss: „Kam steidzaties tik ātri?

Jums noder atsēsties, jo ceļš ir garš!"

ICO Mēs skatījāmies pēc tā runātāja.

Pa kreiso priekšā bija klintsstūris,

Un nebijām līdz šim vēl manījuši,

103 Ka aiz tā atrodas liels garu pulks,

Kas apsēdušies bija tur klints ēnā;

Pie viņiem redzama bij kūtrība.

106 Tur kāds, kas likās būt jau gluži guris,

Jau bija sēdot ceļus aptvēris

Un snauzdams galvu atspiedis uz rokas. -

109 „„Tas tiešām rādās brālis slinkumam!""

Es sacīju, „„mans labais vadon, skaties,

Par šo jau kūtrāks nebūs vairs neviens.""

112 Tad snaudējs pagriezās uz mūsu pusi

Un lēni, galvu mazliet paceldams,

Mums teica: „Ejiet vien, ja jūs tik stipri."

115 Es to tad pazinu un pasteidzos

Ar kāpšanu, lai tiek tam drīzāk klātu.

Jau biju tuvu, redzēju, kā viņš

118 Daudz maz tik pacēla vien īsavu galvu

Un teica: „Saule jau pa kreiso iet;

Vai esi še to arī ievērojis?"

121 Bij jāsmejas par tādu teikumu

Uii par tik lielu slinkumu pie viņa.

Es teicu: „Belakva, šī vieta rād',

124 Ka tu ar gribēsi reiz svētīgs palikt;

Bet saki, ko tu sēdot gaidi šeit?

Vai domā darīt šeit tāpat kā zemē?""

127 Viņš sacīja: „Ko tikdaudz grūti kāpt?

Man taču moku vietā nebūs jāiet,

Un debess vārtnieks mani raida nost,

130 Lai gaidu ārpusē es vēl tik ilgi,

Cik ilgi dzīvoj's tiku pasaulē.

Es mirstot vēli grēkus nožēlojis,
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133 Un tādēļ, ja par miani neaizlūdz,

Tad šeit nekāda steigšanās vairs nelīdz,

Bet noteikts laiks man jānogaida vien."

136 Jau Virģils labu gabalu bij priekšā,

Man sauca: „Nāc tak nu, jo saule jau

Pie debess pašā augstākajā vietā,

139 Un Mauritaniju sedz tumša nakts."

V

Nokautie. Kasero. Buonkonte.

1 Tad vadonim es ātri līdzi steigdams

Jau biju atstājis tās dvēseles,

Kad viena vēl, uz mani rādīdama,

4 Man ejot sauca: „Lūk, tam kreisajā

Ir pakrēslis, kas nav nevienam garam;

Tas būs ar miesu šeitan atnācis!"

7 Un es, tos vārdus dzirdēdams no viņiem,

Ar tūliņ atkal atgriežoši pret tiem,

Kas brīriodamies mani uzskatīja.

10 Bet Virģils sauca: „Kas tev vajadzīgs?

Kas iev tur jāpļāpā tik daudz ar viņiem?
Lai viņi runā, neklausies, nāc līdz!

13 Kamdēļ tu kavējies uz augšu doties?

Tu zini, kāds tev ceļa mērķis ir;

Jel neļaujies no katra vēja šaubīt.

16 Kas klausa visu, ko ikkatris teic,

Tas nevar pastāvēt pie nolūka."

„„Ai, nāku jau!"" ko citu man bij sacīt?

19 Jau kļūdas dēļ bij pašam jānosarkst

Un jālūdzas pēc piedošanas arī.

Pa tam jau augšā atkal redzējām

22 No mums netālu lielu pulku ejam;

Un dziedāja tie: „Miserere"'tur,

Bet kad tie manīja, ka man ir miesa,

25 No kuras saule rada pakrēsli,

Tad dziesma pārgāja tiem izsaucienā.

Un divi, kā no pulka sūtīti,
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28 Nu pilnā gaitā devās šurp, mums jautāt:

Kas esam mēs, kā šeitan tikuši?

Tiem vadons teica: „Variet tūliņ aiziet!

31 Viņš ir no miesas un no kauliem gan,

Jūs variet pastāstīt to biedriem arī;

Un ja vēl kavējaties tādēļ vien,

34 Ka dabūt redzēt varat viņa ēnu,

Tad nevajag mums jūs, nedz jums ar mūs!"

Kā naktī aizdegušies purva tvaiki,

37 Kas izšaudamies ātri skrien un zūd,

Un paliek tikai skaidra debess velve,

Tā tie no mums nu arī devās prom,

40 It kā no sprosta vaļa pasprukuši,

Lai tiktu atkal saviem biedriem klāt. —

„Lūk nu, cik daudz arvien nāk tevi jautāt,"

43 Tā dzejnieks tad uz mani sacīja,

„Tev nebūs stāt, bet turpu kāpt, kur mērķis —

Lai viņi nāk mums līdz, lai jautā tad." —

46 „Tu, kas vēl dzīvs jau meklē šķīstīšanos!"

Tā sauca tie, „ak apstājies pie mums

Un apskati, vai nevari mūs pazīt?

49 Kāpēc tu negaidi? Kam steidzies prom?
Mēs visi esam nokauti ar varu,

Līdz galam grēcinieki bijuši,

52 Tik nāves brīdī grēkus atzinuši

Un mirstot piedevuši naidniekam.

Kad debess gaisma mūs bij apgaismoj'si,

55 Tad, Dieva mieru sirdī juzdami,
Mēs ilgojāmies tikt šeit šķīstīšanā."

Es sacīju: „„Jūs pazīt nevaru;

58 Bet sakait, ko par labu sevim vēliet,

Ja man būs spējams, tad to darīšu,

To zvēru jums pie sava dvēs'les miera,

61 Ko cerēju drīz atrast ceļodams,

No vienas pasaules uz otru iedams.""

Viens teica tad: „Ja tev būs iespējams,

64 Kā solīji, mums ko par labu darīt,

Tad uzticam bez zvērasta ar tev:
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Ja dzīvē kādu reiz tev gadās

67 Gar Ankonu un viņas daļā iet,

Tad atminies, ko šeitan apsolījies:

Liec Fanas pilsoņiem par mani lūgt,

70 Lai debesīgas varas manim atļauj,

Ka drīzāki es šeitan tieku šķīsts;

Jo Fanā bija mana dzīves vieta,

73 Es padujiešos tiku nonāvēts —;

To slepkavu bij Este uzsūtījis, —

Kas mani bij pārlieku nīdējis.

76 Es tiku sasists, ka jau asins plūda;

Ja skrietu es uz Miru, būtu glābts, —

Bet bēgdams, ieskrēju es staignā purvā,

79 Tur mocīdamies grimu dūksnājā,

Līdz beidzot purvs man palika par kapu.

Tev lūdzu, pastāsti to dzīvajiem!" —

82 Un otris sacīja: „Kad tu šo ceļu
Uz kalnu kāpt reiz laimīgs būsi beidzis,

Kad būsi atkal pasaulē pie dzīviem,

85 Tad gādā, lai man ar tiek palīdzēts:

Jo Montefeltrā ir mans tēvs saukts Gvīdo

Un mana Džovanna; lai viņi lūdz,

88 Kā drīzāki es tieku kalnā augšā."

Es sacīju: „„Teic, kāda nelaime

No Kampeldinas tevi aizrāvusi,

91 Ka tavi piederīgie un neviens

Vēl nezina, kur atrast tavas miesas?""

Viņš sacīja: „Pie Kasentīna, ak!

94 Kur Arkiāna ietek Arno upē,

Es kaklā cauri izdurts, bēgdams, vēl

Cik spēdams skrēju, kamēr ģībdams kritu;

97 Man notecēja visas asinis, —

Un visa miesa palika jau auksta,

Sirds apklusa un acis aptumsa;
100 Tad mirdams Marijai es atvēlējos

Un šķīros, miesu tulkšu atstādams.

Jau jutos Dieva eņģelim iekš rokām,

103 Bet arī velns jau brēkdams nāca klāt:



„Jau jutos Dieva eņģelim iekš rokām,

Bet arī velns jau brēkdams nāca klāt."

V. 102.-103.
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„Kas? debess gars, vai šo man nozagt gribi?

Tik vienas as'ras dēļ, ko grēc'nieks raud,
106 Tu paņem tādu, kam ir jānāk ellē?

Nu otru vairāk sargāt zināšu!"
—

Gaiss bija karsts un pietvīcis pilns tvaiku,

109 Kas augšā dziestot krājas biezumā,

Lai sāktu tad par lietu gāzties zemē;

Tur klātu velns, ar ļaunu nodomu,
112 Ar lika negaisam un vētrai trakot,

Kas gāza kokus, klintis skaldīja.

Un kad bij diena tumša palikusi,

115 Viņš leju biezā miglā ietina,

Kas drūmi veldamās no kalniem nāca.

No lietus visas lejas pārplūda

118 Un pārējs ūdens tūliņ devās upēs,

Kas ātri cēlās, krastiem pārejot,

Un plūda, kokus raudams, klintis gāzdams,

121 Ko viļņi riņķī triecot dzina prom

Un saplosītus malā grieza tālāk.

To līķi, kas bij krasta tuvumā,

124 Tie plūdi ierāva tad upes strāvā,

Tam krustis liktas rokas atrāva,

Un straume aiznesa to tālu lejā;
127 Tur dibenā viņš dziļi dūņās guļ." —

Kad trešais nu pie vārda bija ticis,
Tas teica tad: „Kad tu šo ceļu beidz

'130 Un būsi atkal savā dzīvošanā,
Tad piemini: es nelaimīgā Pia;
Man Sjēnā dzimte, nāve Maremmā;

133 Kas uzticības gredzenu man deva,

Tasi zina gan, kāds manim bija gals."

VI

Sordells. Vai sauciens par Itāliju.

1 Kad kāršu spēlmaņi met mieru spēlēt,

Tad paspēlētājs skumīgs, dusmu pilns

Vēl cilā, skaita kārtis, skatās domīgs, —
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4 Bet vinnētājam draugi spiežas klāt;

Viņš ņem jau mēteli, grib doties projām,

Dažs draugs tam glaimo: „Atmin' mani ar!"

7 Bet viņš vairs nekavē, nedz ar ko klausās,

Ja kādam roku dod, tad sāk iet prom

Un tā no uzmācīgiem taisās vaļā,
10 Tāpat bij manim tanī pulkā ar,

Ka vaj'dzēja pie viena, otra griezties

Un solīties kaut ko, lai vaļā tiek.

13 Tur bija Beninkasa kauts no Gina;

Tur redzēju ar to, kas medījot

No zirga krizdams, upē slīkdams beidzies;

16 Tad Novels lūdza piedot slepkaviem,

Un Gvīdo ar, pēc kura nokaušanas

Tā tēvsi bij gara varons rādījies;

19 Grāfs Orso, un tas ar, ko nokāvuši

Tik skauzdami un ienīdēdami,
Bez kāda ļaunuma, ko darīj's būtu,

22 Tas bij Pjer della Broča, kura dēļ

Ja brabantiete nenožēlos grēkus,

Tad dabūs ļauno garu sodu ciest.

25 Tik tikko varēju no tiem kļūt vaļā,

Kas lūdza, lai par viņiem aizlūgt liek,

Ka ātrāk tiktu šķīstīšanā cauri,

28 Tad sacīju uz savu vadoni:

„„Tu savos rakstos kādā vietā saki,

Ka debess spriedums pastāv negrozāms, —

31 Nu dzirdēji, uz ko šie mani spieda,

Vai neviļas šis pulks, to cerēdams?

Jeb vai es tavu rakstu nesaprotu?""

34 „Ir mani raksti skaidri," teica viņš,

„Un cerība tos arī neapmāna,

Ja visu pārlikt gribi prātīgi;

37 Jo Dieva taisnība tur nemazinās,

Ja mīlestība deldēt sodu grib,

Ko ilgi deldējuši būtu viņi.

40 Bet tur, kad es šos vārdus sacīju,

Tad tāda lūgšana gan bija velta,
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Un Dievis to negribēja uzklausīt.

43 Ja tagad vēl šo saprast nevari

Un tev šī gudrība ir pārāk augsta,

Tad pagaidies, to vēlāk sapratīsi,
46 Kad Beatriče tev to izskaidros,

Ko kalna galā dabūsi tu redzēt,

Kur svētlaimība ir un debess prieki."

49 Tad es: „„Mans meister, iesim žiglāki!

Man rodas spēks, es jūtoši spirgti, jautri,

Lūk, kalnam ar jau sānos pakrēslis.""

52 Viņš sacīja: „Cik spēs, vēl iesim šodien! '

Bet nebūs vis tik viegli, kā tev šķiet,

Nedz ar tik ātri spējams kalnā uzkāpt,

55 Kur priekšā tevim mērķis atrodams.

Un saule, kura tagad zemāk slīd,

Ka pakrēslis arvien jo garāks stiepjas,

58 Kāps atkal augšām, pirms reiz apiesim. —

Bet raugi, tur ir kāda dvēsele,

Kas viena pati šeit uz mums tur skatās,

61 Tā varēs mums še ceļu pastāstīt." —

Ak mantujiešu gars, tu šeitan esi

Tāds pats, kā dzīvē, lepns un nopietnis,

64 Pat vienaldzīgs, ka maz vien acis pacel:

Laiž garām viņš, ne vārdu neteikdams,

Kā lauva, kas gul klusi, skatīdamies

67 Ar ciešu, kvēlojošu skatienu.

Bet Virģils gāja klāt un viņu lūdzot

Tam jautāja: „Kur ceļš še augšām iet?"

70 Bet viņš, nemaz to nelikdamies dzirdot,

Tam prasīja: no kādas zemes mēs?

Un līdz kā Virģilisi: „Mantujas!" bij teicis,

73 Uz reižu gars bij stāvu pacēlies

Un, jautrs un priecīgs palicis, viņš sauca:

„Sordello esmu, jūsu tautietis!"

76 Un apkampās ar Virģilu tad abi.

Ak Itālija! briesmu atvars, vergs,

Bez stūres kuģis jūrā bargā vētrā,

79 Ne pasaul's valdniece, bet mauku nams;
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Cik jauki tas, kad, kā šie divi gari,

Pie saldā tēvij's vārda atskaņas
82 Tā steidzas apkampties, viens otru cienot!

Bet tavi pilsoņi kopj naidu vien

Un nikni karojot viens otru nokauj,
85 Pat tie, kas kopā vienā patversmē.

Tu nelaimīgā, vai gan vari rādīt,

Kur tavās robežās vēl pastāv miers?

88 It visur nīstas, atriebjas un karo;

Justiniāna likumi ko līdz,

Kad nava valdnieka, kas tur tos spēkā?

91 Bez tiem tad nebūtu tev tik liels kauns.

Kad jūs to saprastu, ko Dievvārds saka,

Jums sen jau būtu ķeizars, valdinieks.

94 Nu redziet, kā tas zvērs ar viltu ceļas,

Kamēr jums nav, kas viņu valdīt spēj;
Jūs viņu valdot tikai satrakojat.

97 Ak vācu Albert, kādēļ atstāj mūs!

Zvērs tagad sacēlies pārlieku briesmīgs,

Ak steidzies nākt to siet un savaldīt!

100 Ja nenāksi, Dievs tevi pašu sodīs,

Tu tapsi tad par biedināšanu,

Lai pēcnācējs to ievērotu labāk.

103 Tu līdz ar savu tēvu vainīgi

Pie Itālijas tagadējā poista,

Kad Vācijas dēļ viņu aizmirstat.

106 Nāc skaties: Kapellet, Monteki,

Monaldi, Filipeski, vieglprātīgais,

Lūk, salauzti un visiem briesmas draud!

109 Nāc briesmīgais, glāb savus uzticīgos,

Jo ienaidnieks tiem droši virsū krīt:

Jau Santafjora laupītāju nagos.

112 Nāc šurp un skat', kā tava Roma iskumst

Un it kā atraitne raud dienās, naktīs:

„Tu mūsu Cēsars, kāpēc atstāj mūs?

115 Nāc šurp un sodi tos, kas tevi apsmej.

Nāc šurp! — ja vēl to visu vari ļaut,

Tad kaunies jel, kad visi tevi apsmies. —
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118 Ak visu augstais žēlastības Dievs,

Kas mūsu dēļ bij krustā sists, vai tiešām

Mūs atstāsi tu tādā nelaimē?

121 Jeb ar varbūt pēc tava gudrā prāta

Mums šādās briesmās, pašiem nezinot,

Jau rodas glābšana, kas ir jau tuvu —?

124 Cik Itālija pilna varmāku!

Ja partijai grib piestāties kāds zemnieks,

Par to tad teic: nu Marcells pamodies.

127 Un Florence, tu mīļā esi laba,
Tu neielaidies tādās jukšanās,

Nekad nav apmānāmi tavi ļaudis!

130 Tie lieliski prot mīlēt taisnību,

Ar vārdiem katris to vien teic un liela,

Kad jādara, tad gluži otrādi.

133 Ir daudz, kas negrib pieņemt valdes vietas,

Bet tavi ļaudis pēc tām kāri sauc:

„Dod man! zem tā es līks vis nepalikšu,"

136 Nu priecājies! jo tu tiec apskausta,

Tu bagāta, tu gudra, dzīvo mierā,

Es nemeloju, saku taisnību.

139 Lai Atēnas un Spartu teic cik patīk,

Priekš tevis tagad viņām jānobāl;

Kas gan ir viņu likumi pret taviem,

142 Kas tiek tik gudri, smalki taisīti,

Ka oktobrī, kad tie ir spēkā celti,

Tad novembrī vairs nava pildāmi.

145 Cik daudzreiz, ko tu sāc, to atkal atmet,

Cik grozījusi naudu, likumus,

Un mainījusi priekšniekus un visu!

148 Ja neesi vēl gluži akla tu,

Tad taču līdzīga pavisam vājam,

Kas dūņās nevar gulēt mierīgi,

151 Bet grozās, raustās tikt no sāpēm vaļā.
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VII.

Puķu pļava. Ķeizars Rūdolfs.

1 Kad viņi cienoties un priecīgi

Bij vairāk reiz kā draugi apkampušies,

Sordello atkāpās: „Kas esi? teic!"
—

4 „Pirms uz šo kalnu kāpa tādi gari,

Kas paradīzē ieiet cienīgi,

Ir Augusts manus kaulus kapā licis:

7 Es Virģils, kas nav ticis debesīs,

Ne grēku dēļ, bet ticības ka trūka."

Tā Virģils jautātājam sacīja, —

10 Un kā kad piepešs brīnums būtu radies,

Par kuru jāteic: ir! tad atkal: nav!

Kam brīnodamies netic, tomēr jātic,

13 Tā bija Sordellam, — nu nometās

Viņš Virgilam pie kājām zemu ceļos,
Tās skūpstīdams, kā augstam valdniekam:

16 „Ak, latīņiem tu mūžīgs gods un slava,

Kas rakstos rāda jauku valodu;

Tu manas dzimtās vietas zieds un greznums

19 Vai esmu vērts, ka varu tevi sveikt!

Un ja es cienīgs, tad man vari sacīt,

Pa kādu ceļu esi nācis šeit?"

22 Tad Virģils teica tam: „Caur visu elli

Es nācu, un pēc Dieva pavēles

Man jāpilda kā vadonim šī gaita.

25 Man trūka ticības un jābūt tur,

Kur tie, kam paradīzes prieks nav vēlēts,

Kas atstumti no gaismas avota,

28 Pēc kā jums slāpst — es atzinis to vēli; —

Tur tumšā nāves ēnu ielejā,

Kur sāpju, moku nav, nedz arī vaidu,

31 Ir klusas nopūtas vien dzirdamas;

Tur vairums mazu bērnu raud un brēkā,

Kas visi nekristīti miruši.

34 Un tie, kam virs zemes, lai kļūtu svēti,

Ir bijuši gan visi tikumi.



Tā bija Sordellam, — nu nometās

Viņš Virgilam pie kājām zemu ceļos.

VIL 13.-14.
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Bet tik to svēto trīs vien bija trūcis,

37 Kaut gan bez vainām centušies tie būt. —

Ja tu nu vari, stāsti mums un rādi,

Kur drīzāk tiekam mēs pie mērķa klāt,

40 Kur šķīstīšanās īstais sākums būtu?"

Tad viņš: „Man brīv vēl iet kā patīkas,

Mums norādītas vietas šeit vēl nava;

43 Es pavadīšu jūs, cik tāl būs brīv.

Bet nu jau diena beidzas, drīz būs vakars,

Būs jārauga, kur nakti palikt var,

46 Jo tumsā ceļu atrast nevarēsim.

Pa labo šeit netāl ir dvēseles,

Ja gribat, tad pie tām jūs aizvedīšu."

49 Un Virģils tad: „Vai tumsā nevar kāpt?

Vai šeit tāds grūtums, ka nemaz to nevar?

Jeb vai varbūt vēl cits kāds kavēklis?"

52 Sordello, pārvilkdams ar pirkstu smiltīm,

Tam teica: „Lūk, par šo ar nepārkāpsi

Nakts tumsībā, kad saule aizgājusi;

55 Un ttmisjLļieķ„kā aklam grābstīties

Un dara kāpšanu pavisam grūtu:

Var aizmaldīties viegli atpakaļ,

58 Jeb apkārt jātaustās ar meklēšanu,

Pa visu nakti caur, līdz diena aust,

Un piekūst vien tā pūlējoties velti."

61 Mans vadons brīnījās papriekš par to,

Pēc dzirdēju, viņš teica: „Ved nu, lūdzams,

Mūs turp, kur varam mierā atpūsties."

64 Un sekojot mums nebij tālu jāiet,

Jo drīz vien priekšā leju redzējām:

Starp klinšu sienām jauku, plašu vietu.

67 Tad ēna sacīja: „Nu iesim turp!

Tur redzam gāznē tā kā alu kalnā,

Tur gaidīt varēsim, kad saule lēks."

70 Mēs uzkāpām pa līkumainu teku

Starp klintīm klajas lejas malai klāt.

Sordello teica: „Lai nu apstājamies." —

73 Zelts, sudrabs, debess zilais indigo,
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Vistīrais baltums, sarkans, brūnas krāsas

Un svaigi lauztais smaragds būtu šeit

76 Šās lejas augiem, puķēm skaistām pretim

Kā uzvarēti un bez vērtības,

Kā mazumiņš, kas pazūd pretim lielam.

79 Nevien tik skats bij šeitan loti jauks,

Bet arī skaisto smaržu daudzums kāpjot

Šo leju brīnum jauku darīja.

82 Salve Regina atskanēja gaisā

Pār puķu klajumu no dvēselēm,,

Kas slēpušās bij klinšu iedobumos.

85 Sordello teica: „Kamēr saule spīd,

Vēl neiesim vis lejā tur pie viņiem,

Bet stāvēsim še pat uz klintaines;

88 No šejienes tos labāk pazīsim,

Kā lejā tur, tai pulka biezoknī,

Kur daudz ir ēnu, kuras mudž un kustas.

91 Tas, kas tur augstāk sēd un liekas tāds,

Kā pienākumu ilgi nokavējis,

Ir ķeizars Rūdolfs, kas gan būtu spējis
94 Mums Itālijā gādāt kārtību,

Bet atstājis to darbu citam vēlāk;

Tas, kuru uzlūkodams viņš top jautrs,

97 Ir citkārt bijis valdnieks par to zemi,

Caur kuru Elbas upe cauri tek;

Tas Otokars, un viņš jau šūplī bijis

100 Ir labāks ne kā Venceslavs, tā dēls,

Tas bārdainais, kas pulkā slinki skatās;

Lūk Isdeguns, kas liekas jautājot

103 To Labsirdīgajo, kas tika sakauts

Un bēgdams grūtā ceļā nomira;

Lūk, kā viņš sevim krūtis dauza skumjās,
106 Un otris savu vaigu rokās spiež

Un grūti nopūšas un vaida arī,

Par savu pēcinieku domājot,
109 Kam netīra un kauna pilna dzīve;

Tas sirdi spiež un mokā katru brīd'.

Redz tur to Stiprajo, un viņam līdzās
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112 To Līkdeguni: viņi abi dzied;
Tie citkārt centās dabūt lielu godu,

Bet kad pēc viņu nāves varētu

115 Tas Jaunākais valsts troni sevim mantot,

Tad tikums viņu ciltī ziedētu.

Tie divi tur ir Fridriķis un Jēkabs,

118 Tie troņa godu iemantoja gan,

Bet nevis tēva tikumu un slavu,
Jo reti kādreiz tēvam līdzīgs dēls;

\2l Jo līdzību pēc tikuma un gara

Dievs tiem vien dod, kas to prot izlūgties.

Tas pats ar sakāms par to Līkdeguni,
124 Kā ar par Pēteri, kas dzied tam līdz;

Par viņu Provansa un Apulija sūdzas,

Ka viņu dzimums toties' ļaunāks ir,

127 Konstances vīrs ciek, augstāk stāvēdams

Kā Beatrīčes, Margarētas vīrs.

Un tur tas karafe, kas sēd viens domās,

130 Tik vienkāršs dzīvē, angļu Indriķis,

Var priecāties par savu pēcinieku;
Un kas sēd zemāk, augšup lūkodams,

133 Ir markgrāfs Vilhelms, kuru Montferāto

Un Kanavēsē draugi apraud vēl,

Ka kritis tas caur Aleksandriju.

VIII

Vakars; Trīs zvaigznes; Čūska;

Malaspīns.

1 Bij vakar' stunda, kura ceļotājam,

Kas tālumā no dārgās dzimtenes,

Liek ilgoties pēc saviem mīļiem mājās

4 Un dzirdēt vakar' skaņas atskanam,

Kas šķiroties tam skanēja no tāles,

Kā sērojot par dienas beigšanos

7 Ik katra skaņa līdz ar gaismu zuda, —

Un viena dvēsele nu pacēlās
Un māja citām būt it uzmanīgām,
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10 Tad tuvojušies rokas pacēla,

Kā teiktu tā: „Tu Dievs vien mana daļa."

Un tad, uz rītiem skatot, izteica:

13 Te lucis ante terminum, tik skaidri,

Tik jaukā skaņā un tik mīlīgi,

Ka klausoties es aizmirsu pats sevi;

16 Un viss tas pulks tai līdzi dziedāja

Ar svētās jūsmās pacilātu balsi

Uz debesīm uz augšu skatoties.

19 Un nu, ak lasītāj, nu raugi izprast

To patiesību, kurai vieglis segs,

Ko vari dabūt tu tik skaidri skatīt. —

22 Es redzēju, ka viss tas garu pulks,

Kā gaidīdams, kluss lūkojās uz augšu,

Un redzēju: nu nāk no debesīm

25 Pār's eņģeļu, pa gaisu kāpdams zemē. —

Tiem rokā bija liesmu zobeni,

Bet asmeņiem bij gali nolauzti.

28 Tie tērpā zaļā, kā kad lapas plaukst,

Un zaļos spārnus viegli cilājoti,

Tiem drēbes it kā vējā aizvērsās.

31 It tuvu mums viens apmetās, bet otris

Bij viņpus lejas gaisā palicis,

Un dvēs'les visas skatījās uz viņiem.

34 Es redzēju gan gaišas galvas tiem,

Bet vaigu spožums žilbināja acis,

Kā dažu reiz, kad prātus pārpūlē.

37 Sordello pret mums abiem griezies teica:

„Šis pāris sūtīts ir no Marijas

Par sargiem šeit, jo drīzi klāt būs čūska!"

40 Tad es, kas nezināju, kur tā nāks,

Visapkārt sāku skatīties jo bailīgs

Un spiedos tuvāk savam vadonim.

43 Sordello atkal teica: „lesim droši

Tiem gariem klāt un uzrunāsim tos,

Jo viņiem patiksies jūs šeitan redzēt." —

46 Maz soļu lejāk biju pagājies,

Kad viens no viņiem skatījās uz mani



Un redzēju: nu nāk no debesīm

Pār's eņģeļu, pa gaisu kāpdams zemē.

VIII. 24.-25.
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Un tuvojās kā pazīstamam klāt.

49 Jau metās tumšs, vairs skaidri neredzēju,

Bet tuvumā viens otru apskatot,

Mēs tūliņ pazināmies arī abi

52 Un steidzāmies viens otram rokas sniegt:

„Mans cēlais tieskungs Nīn, cik prieks man liels,

Ka ellē ne, bet šeit tu atrodams!""

55 Mēs sveicāmies tik sirsnīgi, cik spējams.

Viņš jautāja: „Kad jūru atstājāt?

Kad izkāpi pie kalna krasta malas?"

58 Es sacīju: „„Es, elli izgājis,

Tik šodien nācu, viņā dzīvē esot,

Bet tu jau meklē dzīvi mūžīgu.""

61 Kad es to teicu, ar Sordello kopā,

Kā traucēti, tie kāpās atpakaļ,

Un stāvēja par mani brīnodamies.

64 Sordello pagriezās pret Virģilu,

Bet Nīns tur kādam sēdētājam teica:

„Lūk, Konrād, kādu laimi Dievs mums dod!"

67 Un man tad tālāk: „Kādu žēlastību

Visgudrais Dievs, kā sākums nezināms,

Tev devis: iet, kur cilvēks vēl nav gājis!

70 Bet nu, kad būsi atkal atpakaļ,

Tad saki manai Džovannai, lai viņa

Lūdz to, kas nevainīgo balsi dzird;

73 Tās māte gan vairs negrib mani mīlēt,

Bet vēlas, lai tik beigtos sēru laiks,

Kā atkal katrā ziņā tiktu brīva;

76 Pie viņas redz, kā sievas mīlēt mēdz:

Kad vīrs ir miris, tad to ātri aizmirst

Un lūko tik, ka citu dabūtu.

79 Bet tomēr viņas kapu tiešām

Tik jauki nepušķotu čūskas zīmogs,

Cik greznuma tai mūsu gailis dotu."

82 Tā runājot tam, manīt varēju,

Ka taisnas dusmas kvēlo viņam acīs,

Bet viņš tās valdīja, kā prātīgs vīrs. —

85 Es skatījos, kā augšā debess griežas
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Ap polu tur, kur zvaigznes lēnāk slīd,

Tāpat kā rats pie ases lēnāk griežas.
88 Mans vadons jautāja: „Ko skaties, dēls?"

Es sacīju: „„Redz, tur ir trijās zvaigznes,

No kuru spožuma viss pols top gaišs.""

91 Viņš teica: „Šorīt spīdēja mums četras;

Tās tagad ir zem redzes aploka,

Un šīs mēs redzam tagad viņu vietā."

94 Te iztrūkos, jo uzsauca Sordello:

„Lūk, naidnieks nāk!" un rādīja ar pirkstu

Turp, kur bij lejai mala zemāka

97 Un izeja kā mazi, šauri vārti.

Tur bij tā čūska, gluži līdzīga

Tai, kura citkārt pievīlusi levu;

100 Pa zāli, puķēm šurpu līzdama,

Tā reižu reizēm cēla galvu augšā

Un griezās, laizījās kā negants zvērs;

103 Es nemanīju, nemāku ar sacīt,

Kā eņģeļi bij iesākuši skriet,

Bet redzēju, ka viņi laidās zemē,

106 Un jau no viņu spārnu trokšņa vien

Uzreiz bij čūska projām, neredzama,

Bet eņģ'ļi devās atkal atpakaļ.
109 Tā dvēsele, kas Nīna bija saukta,

Bij tuvojusies un pa cīniņu

No acīm mani nelaidusi teica:

112 „Tu izredzētais, kuram ticība

Tik gaiša rāda staigāt debess ceļu;

Ja tu par Makras upes apkārtni
115 Ko skaidri zini, ak, tad man to stāsti,

Jo citkārt es tai vidū biju liels.

Es esmu Malaspīns, kas tev tā lūdzos,

118 Nevis tas vecais, bet tā vecā dēls.

Es savējus arvienu tiku mīlējisl,
Un mīlu tos arvien vēl karstāki."

121 „„Ak!"" teicu es, „„nekad gan nava nācies

To vidu redzēt, tomēr viņa vārds

Ir zināms Eiropā pa visām vietām,
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124 Un Malaspīna cilts tik godāta,

Ka viņas vārds ar' tālās zemēs zināms,

Un daudzi viņus pazīt vēlējās.

127 Es zvēru tev pie sava ceļa mērķa,

Ka tava cilts vēl pilnos ziedos stāv

lekš tikumiem un droša goda prāta.

130 Lai karojas vai visa pasaule,

Bet tava cilts arvien būs pastāvīga

Un ļaunos ceļos nestaigās nekad.""

133 Viņš teica tad: „Kad saule septiņreizes

Būs grimdama tai vietā guldīj'sies,

Kas atrodas zem zvaigžņu auna bildes,

136 Ja likteņ-lēmums netop aizkavēts,

Tad sen jau tevim tavas labās domas

Būs apstiprinātas daudz ciešāki,

139 Ne kā šeit tev ar vārdiem sacīt varu."

IX

Šķīstīšanas vār t i; sept i ņ i P.

1 Titona līgava jau sāka celties,

No drauga rokām vaļā raisīties,

Ap galvu vijot bālas gaismas kroni

4 It grezni pušķotu ar dimantiem,

Kas rādīja tā aukstā zvēra bildi,

Kas nāvīgi ar savu asti dzeļ.
7 No nakts bij pagājušas divas stundas,

Un krēslums, tumsa sedza apkārtni;
Tad mani nevarīgie miesas prāti,

10 Kas mantojums no pirmā Ādama,

Bij gurdi, tapa pārspēti no miega:

Es apgūlos, kur zālē sēdējām.

13 Uz rīta pusi — tā bij ap to laiku,

Kad bezdelīga it kā bailēs čirkst,

Varbūt to pieminot kas agrāk bijis.

16 Un kad no miesas netraucētais gars,

No visām raizēm, rūpēm, pūlēm svabads,

Gandrīz top dievīgs sapņu valstībā,
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19 Tad sapnī redzēju, ka augsti gaisā

Pār mani zelta ērglis lidoja,

Un, spārnus plētis, gatavs laisties zemē.

22 Tā vieta likās man tā pati būt,

No kuras Ganimeds pie dieviem aizrauts

Es domāju: viņš šeitan ieradies

25 Būs izmeklēties sevim laupījumu,

Tam cita vieta varbūt nepatīk;

Viņš laikam še no gaisa zemē šausies,

28 Un tiešām! — reiz vēl riņķī aplaidies —

Tas it kā zibens nošāvās uz mani

Un rāva mani ātri augšup līdz.

31 Man likās, it kā es un ērglis degtum,
Es sapnī biju karsts no degšanas

Un uztrūkos no miega, tapdams skaidris

34 Kā Achills svešumā bij iztrūcies

Un skatījās kā apstulbis visapkārt,

Pats nezinādams, kur nu esot viņš, -

37 Kad guļot miegā viņu aiznesusi

Bij māte Likomēdam prom uz Skīru,

No kurienes to Ūlikss sauca karā, —

40 Tā uzmozdamies izbijos es ar ;

Man gāja drebuļi caur visu miesu,

It kā kad drudzis mani kratītu.

43 Mans uzticamais vadons man bij klātu.

Jau saule bija augstu kāpusi,

Kad pacēlies es skatījos uz jūru.

46 Mans vadons teica: „Nebaiļojies vairs!

Nu paliec drošs un turies garā stipris;

Nu lielais grūtums viss ir nobeidzies.

49 Tu esi klāt, jau šķīstīšanas vieta.

Lūk klintis, kas tai apkārt, vārti tur,

Kur, kā man liekas, klints ir pārplīsusi.

52 Vēl nebij rīta gaisma aususi,

Tu gulēji vēl saldi cietā miegā,

Tur ielejā uz puķēm atlaidies;

55 Tad debesīga sieva nāca, teica:

„„Es esmu Lūcija un ņemšu nu



Un tiešām! — reiz vēl riņķī aplaidies —

Tas it kā zibens nošāvās uz mani

Un rāva mani ātri augšup līdz.

IX. 28.-30.
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To, kas še guļ, pie mērķa viegli aiznest!""

58 Sordello palika turpat pie tiem,

Bet tevi liegi ņēma tā un nesa

Un, dienai austot, šeitan nolika;

61 Man, līdzi nākušam, tā parādīja vārtus,

Tad pati ātri projām aizgāja,
Un tūliņ tu ar uzmodies no miega."

64 Kā tad, kad mums no kāda ziņots tiek,

Kā cilvēks, kas vēl šaubās, līdz tad beidzot

Tam uzaust prieks un drošums mosties sāk,

67 Tā bij nu man, — un kad mans labais vadons

Nu redzēja, ka esmu priecīgs, drošs,

Viņš sāka kāpt, un es tam līdz uz augšu.

70 Redz, lasītāj, kā manim viela aug,

Un tādēļ dzejas mākslai nākas meklēt

Ar vārdus zīmīgākus, skaistākus.

73 Mēs piegājām nu klātu tādai vietai,

Kas likās it kā klinšu plaisa būt;

Bet drīz jau redzējām, tur bija vārti.

76 Tiem priekšā bija pakāpieni trīs,

Kas katris bija savādākā krāsā;

Pa viņiem nācās mums nu augšup kāpt.

79 Uz augšējā bij sargs, vēl kluss un domīgs;

Bet tikko paskatījos vaigā tam,

Bij tūliņ acis jānolaiž priekš viņa,

82 Tam rokā redzot pliku zobenu,

Kas izstaroja gaismu tā mums pretim,

Ka viņa spožums gauži biedēja.

85 Sargs teica: „Sakait man turpat, ko gribat,
Un kas jūs abus šurpu atvedis?

Ja ne, tad sargaities, lai žēl nav nāciens!"

88 Mans vadons teica tad: „Nav ilgi, kā pie mums

No debess atsūtīta sieva teica,

Ka caur šiem vārtiem vajaga mums iet!"

91 „Lai viņa jūsu soļus tālāk vada!"

Tā cienījamais vārtu sargs tad sauca,

„Nu kāpiet še pa pakāpieniem augšā."

94 Mēs kāpām, — pirmais pakāpiens bij balts,
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No marmora, tik tīra un spožs kā spoguls-

Es tanī aplūkoju sevi pats;

97 No dedzinātiem akmeņiem bij otris:

Rupjš, šķērsām, garām plīsis, sabirzis

Un tumši brūns, gandrīz jau melnā krāsā;

100 Un trešais pakāpiens man rādījās

Kā zvērošs porfirs, līdzīgs asins krāsai,

Kas karsti plūst no tikko sistas vāts;

103 Tas eņģelis uz tā bij licis kājas,

Un pats uz dimant' sliekšņa sēdēja.

Mans vadons vilka mani pa tiem augšā

106 Un sacīja: „Ej viņu sveikt un lūdz,

Lai atslēdz vārtus, atslēgas ir viņam."

Es nometos priekš viņa zemīgi
109 Un, trīs reiz sev pie krūtīm sizdams, lūdzu,

Lai žēlo un tos vārtus atslēdz man. —

Viņš tad ar savu aso zobengalu

112 Man zīmēja uz pieres burtu P,

Un septiņreiz tā ievainojis pieri,

Viņš sacīja: „Tos iekšā nomazgā!"

115 Vēl allažiņ, kad pīšļus, pelnus redzu,

Man prātā krīt to drēbju krāsojums,

No kurām viņš tos atslēdzamos ņēma:

118 Viens bij no zelta, otris sudraba —

Papriekš ar balto, tad ar dzeltenajo

Viņš slēdza vārtus, — un tie atvērās.

121 Tad teica viņš: „No atslēgām ja viena

Še slēdzot apkārt griezties neļautos,

Tad jums ar vārti vaļā neatvērtos.

124 Tā zelta atslēga ir vairāk vērtēs,

Bet sudraba ir vairāk mākslas piešķirts —

Šī atver to, ko pirmā satura;

127 Pie atslēgšanas misēties var drīzāk

Ne kā ciet slēdzot," teica Pēteris,

„Jo maz no nācējiem ir izredzēti."

130 Tos vārtus atvērdams viņš teica vēl:

„Nu ejiet iekšā, bet jums tas vēl jāzin:

Kas skatās atpakaļ, to ārā dzen."
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133 Tad vārtus verot, viņu biezās eņģes,

Kas taisītas no skaņa metalla,

Tik stipri tarkšķēja un smagi kauca,
136 Kā Tarpej-vārti, kuriem aizšaujamie,

Kas sarūsēj'ši, tad vien gāja vaļā,

Kad Cēsars lauza, sargus aizdzīdams.

139 Es iekšpusē tad sadzirdēju skaņas,

Kas likās kā Te Deum dziedājums

No mīlīgām un jūsmu pilnām balsīm;
142 Viss, kas no tā bij saprast iespējams,

Bij tas, ka dzied un ērģeles skan līdzi

Un mēs no viņu dobjām saskaņām

145 Tik reti kādus vārdus sadzirdējām.

X

I riņķis. Tie, kas vēl par lepniem

bijuši.

1 Tik līdz kā caur tiem žēlastības vārtiem,

Kas reti un tik smagi atveras,
Mēs laisti bijām iekšā iegājuši,

4 Bs dzirdēju, ka viņus aizslēdza, —

Un vai gan nebiju es tiešām sodāms,

Jo atskatīties tūliņ kāroju?

7 Ceļš veda mūs pa sadrupušām klintīm,

Kas mums uz visām pusēm priekšā bij

Gan vairumā, gan retums arī mazāk.

10 Mans vadons sacīja: „Še vajag prast

Uz katru soli labi uzmanīties,
Lai kāpelējot gājējs nepakrīt."

13 Mēs tādēļ lēni vien uz priekšu tikām;

Jau mēness bija tuvu līmenim,

Jau redzēju to jūrā ielaižamies;
16 Bet ceļš mums bij arvien vēl grūts un šaurs,

Līdz kamēr tikām līdzenākā vietā,

Kur ceļš bij platāks, ērtāks iešanai.

19 Es piekusis, — mēs abi šeitan sveši,

Kā samisuši stāvot palikām
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Un būdami kā tuksnesī uz smiltīm.

22 Ceļš šeitan bij trīs asis platumā

No ārmalas! līdz stāvai kalna sienai,

Pie kuras turoties mēs ceļojām;
25 Cik tāl vien tagad redzēt bija spējams,

Ceļš tāda pati terase vien bij,

Kas kalnam apkārt vijās it kā kronis.

28 Kad abi tur tā klusu stāvējām,

Es ieraudzīju, ka tā kalna siena,

Kas pretim mums kā klints uz augšu sniedz,

31 Vispār no balta marmora vien bija

Ar tēliem marmorā tā izcirstiem,

Ka Polikleits nav spējīgs tādus daiļot.
34 Vispirms tur izcirsts bija eņģelis,

No debesīm kas atnesa to vēsti,

Ka glābējs dzimis, debess atvērta,

37 Dievs labprātīgs, un miers virs zemes visiem

Šās ainas laipnums bij tik pievilcīgs,

Ka šķistos domāt, tas nav nedzīvs akmens;

40 Ik katrs te būtu gatavs apgalvot,

Ka eņģelis teiks: „Ave", sveicinādams

To, kam bij Pestītāja mātei tapt;
43 Viss viņas izskats likās skaidri sakām:

Raug Dieva apžēlotā jaunava!

Tas viņā bija it kā burtosi lasāms. —

46 „Ko vienā vietā ilgi kavējies?"

Tā meistars sauca: „nāc, še citi tēli."

Es viņam kreisā pusē piestājos

49 Un skatījos ar tādēļ uz to pusi,

Aiz Marijas kur gleznu bija daudz,

Kas klintī cirstas bija patīkamas

52 Un rādīja, ko vērot vajadzīgs.

Es tādēļ pakāpos pie sienas tuvāk,
Lai labāki tās redzēt varētu:

55 Tur marmorā bij gleznoti tie rati,

Kam virsū svētais šķirsts, no vēršiem vilkts,

Par kura neatļautu aizkaršanu

58 Bij tūliņ jākrīt nāves sodībā;



Tik viena atraitne priekš tā krīt ceļos,

Ar sāpēm viņu gauži lūgdamās.

X. 81.—82.
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Tam priekšā laužu pūlis; septiņ koros

Tie likās it kā visi dziedātu,

61 Un vīrāk' tvaiki redzami tur bija,
Pat likās, ka tā smaržu saost var.

Un svētā šķirsta priekšā, priekā diedams,

64 Bij redzams pazemībā augstināts

Pats lielais dziedātājs un ķēniņš Dāvids,

Kas šeit priekš visiem tā bij zemojies,

67 Ka Mikale, no pils to redzēdama,

To sāka apsmiet, ka viņš aizmirstot,

Ka esot ķēniņš, kam par kaunu lēkāt. —

70 Tad pakāpos mazliet uz priekšu vēl,

Lai varētu tur redzēt citu gleznu,

Kas rāda godā Romas valdnieku,

73 Kas, sava goda prāta dēļ šeit gleznots,
Tā Gregoram bij sirdi kustinājis,

Ka tas priekš vņia lūdzies debess laimi;.

76 Tas bija Trajāns, kara vadons cēls,

Kam apkārt kareivji, kas jāved karā;

Jau karogs plivinājās augsti celts,

79 Pūš trumetes, un ļaudis laimi vēlē,

Un ceļā doties visi gatavi;
Tik viena atraitne priekš tā krīt ceļos,

82 Ar sāpēm viņu gauži lūgdamās:

„Kungs, apžēlojies! manim dēls ir nokauts;

Dod taisnību un atrieb slepkavām!"
85 „Tad gaidi, kamēr pārnākšu!" viņš saka,

Tā atbild tam: „Un ja tu nepārnāc?"

(To sakot viņai sirds gandrīz lūst pušu).

88 „Ja nepārnāc?" — „Tad atriebs pēcinieks!"

„Ja atstāsi to, kas tev tagad darāms,

Tad pēcinieks var gluži atmest to!"

91 „Nu, nebīsties!" — tas viņai pretim saka —

„Es neiešu, pirms sodīs slepkavu, —

Man jādar' taisnība un jāapžēlo."

94 Tas Mūžīgais, kas visu redz un zin,

Tas pats tos vārdus šinīs gleznās rāda,

Mums vien tie jauni, nepazīstami.
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97 Un kamēr tādu pazemību skatīt,

Ko Radītājs pats augsti godina,

Es ziņkārīgi meklēju pa gleznām,

100 Bij Virģils pienācis un sacīja:

„Lūk tie, kas tur tik lēni, lēni staigā,

Tie varēs par šo ceļu stāstīt mums."

103 Es ziņkārīgs pēc visa, kas no jauna,

Ar tūliņ priecīgs turpu skatījos:

Bet ak! — kad, lasītāj, to tagad dzirdi,

106 Kā Dievs liek vainīgiem par grēkiem ciest,

Tad sargies maldīties no labā ceļa,

Un nedomā: gan tikšu apžēlots.
109 Kas dzīvodams par dvēseli nav gādājs,

Tas krājies sevim mokas aiznāvē.

Es sacīju: „„Nemaz nav īsti protams,

112 Kas tie tur tādi ir, kas tuvojas,

Vai izskats viņiem cilvēcīgs, jeb citāds?'

Tur viņi kustot lokās dažādi.""

115 Viņš sacīja: „Nu var jau skaidrāk redzēt:

Tie gauži zemu noliekušies iet,

Uz galvām, pleciem tiem ir smagas nastas.

118 Un laikam jānes smagi akmeņi.

Skat labi, tie ir gari, kas tur mokās;
Nāks tuvāk, redzēsim, kas katru spiež."

121 Ak lepnajie, jūs nabagi un vāji

Gan slidat atpakaļ, bet aklībā

Jūs šķietat, ka jums gaita veicas droši;

124 Vai nezināt, ka esam tārpi vien,

Kam jāattīstās tā kā tauriņam

Uz tikumiem un skaidru atzīšanu.

127 Kam ceļaties tik augsti lepnībā

Jūs, vārguļi, kas, tikko rādījušies,

Jau daudzreiz esat kropļi, nīkuļi?

130 Kā allažiņ, kad ieraugām mēs kropļus,

Kas salīkuši, grūti velkas, iet,

Mums līdzcietība, žēlums sirdī mostas,

133 Kaut dažs tik kroplis, kā viņš liekas, nav —

Tā tos es redzēju zem nastas liektus;
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Kad tuvumā tos labāk apskatīju,
136 Tad redzēju, ka viņu pulkā ar

Dažs vairāk, dažs ar mazāk noliekts bija,

It kā tiem smagums vienāds nebūtu.

139 Bet katris, pat ar visu pacietīgaisi,

Ar as'rām likās sakāmi: „Padodos." —

XI

Turpinājums. MusuTevs etc. 0 d c r i s i

1 „Ak mūsu Tēvs, kas debess godā mīti

Un esi visās vietās visiem klātu,

Bet tuvāk taviem pirmiem radījumiem,

4 Lai viss, kas dzīvo, tavu vārdu teic;

Jo tava gudrība un vārds top svētīts

Tad vien, kad to pareizi teic un lūdz.

7 Lai nāk, Kungs, tava valstība, dod mieru,

Ko paši iemantot mēs nevaram;

Tas nāk no Tevis vien, kad Tu to sūti.

10 Ne mūsu, bet tik vienīgi Tavs prāts

Lai notiek šeit pie mums tāpat kā augšā,

Kur eņģeli Tev „Ozianna" dzied.

13 Ak dāvini mums dievišķīgu mannu,

Bez kuras ceļā slīdam atpakaļ,

Kaut droši šķietamies uz priekšu ejot;

16 Un žēlo, piedodi mums parādus,

Lai piedodam ar saviem parādniekiem

No sirds, ko noziegušies tie pret mums.

19 Un neļauji, ka kārdināti topam,

Bet pestī mūs no ļauna viltnieka,

Kas mānīdams grib vest uz grēku ceļiem.

22 Ne mums, ak dārgais Kungs, bet tikai tiem

v Šis pēdējs lūgums vajadzīgs un lūgts,

Kas vēl ir tur, kur liktenis nav izšķirts." —

25 Tā lūgdami par sev' un mums, tie gari

Zem smagām nastām vilkās lēni prom,

Kā dažreiz sapnī, kad kāds smagums jānes;

28 Pa pirmo riņķi, kas ap kalnu tek,
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Tie šķīstījās no savas lepošanās,

Ar pacietību nastas nesdami.

31 Kad šie tā lūdz par tiem, kas ir virs zemes

Tad pienākums tiem aizlūgt ar par šiem,

Lai šķīstīšanā drīzāk: tiek pie miera

34 Un svēti tapuši nāk debesīs.

Tiem Virģils sacīja: „Kaut mierā tiktu

Un vieglāk jūs pie ceļa mērķa klāt!

37 Ak sakait mums, kur jāiet še uz augšu,

Un rādait, kur ceļš slīpāks kāpšanai;

Jo manam biedram, kas vēl miesā mājo,

40 Ir grūtāka, kā gariem, kāpšana;

Viņš piekusis, un jāsteidzas pie mērķa."

Tad viens no viņu pulka sacīja:

43 „Jūs varat nākt mums līdz uz labo pusi,

Tur kāda uzkāpšanas vieta ir

Ne stāvāka par tām, kur agrāk kāpāt.

46 Ja šeitan manu lepno pakausi
Tas smagais akmens nespiestu uz zemi,

Ka nevaru uz augšu skatīties,

49 Tad redzētu, kas tu tas dzīvais esi;

Varbūt es tevi arī pazītu;

Es lūgtu, lai starp dzīviem piemin mani.

52 Mans tēvs bij Gviļjelms Aldobrandesko,

Kam dzimtenē liels gods un slava bija

Un laikam arī jums bij pazīstams.

55 Tik augsta cilts un bagātība, vara

Man lepnu, iedomīgu darīja;

Kā sakāms, visiem tik pār galvu gāju

58 Un nievāju drīz katru cilvēku.

Kāds gals man tādēļ bij, to visi zina,
Pat arī bērni Kampaņjātikā.

61 Es esmu Omberts, kas ne tā vien sevim

Ar lepnību ir bedri izracis,

Bet izpostījis arī visu cilti;
64 Par to nu jānes smaga nasta man,

Kamēr es būšu deldējis šo grēku.

Kas dzīvojot nav gribēj's zemoties,
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67 Tam jāzemojas nu starp nomirušiem."

Es klausījos un galvu noliecu;

Te redzēju, ka kāds man vilkās tuvu,

70 Zem nastas nospiedošas salīcis,
Un acis nolaidis no noguruma,

Un mani, kas tiem līdzi liecies gāju,

73 Tas tagad pazinis un runāt grib.

„„Tu Oderīsi,"" iesaucos es priecīgs,

„„Tu Agobijas gods, kas iecienīts

76 No parīziešiem iemīļotā mākslā!""

„Ak brāļi!" teica viņš, „šai amatā

Franks, boloņiets, daudz lielāks ir par mani;

79 To negribēju atzīt dzīvodams,

Jo slavas kārs un ļoti lepnis biju,

Un tādēļ man nu šeitan nākas ciest.

82 Ja nebūtu dzīvs grēkus nožēlojis,

,Tad netiktu pat šķīstīšanā es.
—

Cik nīcīga virs zemes mākslas slava,

85 Kas tikko plaukusi, jau tūliņ vīst!

Kas bijis reiz, drīz pārdzīvots tas rādās;

Nesen vēl Cimabūe slavā liels,

88 Bet tagad jau par viņu lielāks Džoto,

Kā priekšā pirmais it kā ēna zūd;
Un šinīs dienās valodā un dzejā

91 Viens Gvīdo otru slavā pārspēja,
Un atkal cits jau taisās viņu pārspēt,

Jo pasaul's slava ir kā viesulis,

94 Kas ceļas, ātri pāriet, paliek klusu —

Pat vārds un vieta beidzot aizmirsti.

Pēc tūkstoš gadiem nebūs vairāk slavas

97 Tam, kas ir sirmu mūžu piedzīvojis,

Kā tam, kas nomiris jau bērna autos;

Tad aizmirsti būs tāpat viens, kā otris,

100 Un kas pret mūžību ir tūkstoš gadi?

Tik īsais brītiņš, acumirklis vien! —

To, kas tur tagad mums papriekšu velkas,

103 Reiz godināja visur Toskānā,

Kad bija Siēnā viņš liels un lepnis, —
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Un nu kad, Florence to pārspēja,
106 Un viņa pilsets krita posta sodā,

Nu pats un gods ar līdz pagalam ir,

Un drīzi vien to aizmirsīs pavisam.
109 Tā slava, ar ko cilvēks lepojas,

Ir līdzināma zāles puķei laukā,

Kas zel un nokalst saules karstumā,
112 Tai pašā, caur ko cēlusies un plauka."

Es sacīju: „„Tas tiesa, ko tu teic!

Tas mani arī noliec pazemībā,

115 Bet teic kāds vārds tam, kas papriekšu iet?""

„Salvāni no Siēnas tas," viņš teica,

„Kas šinī vietā tādēļ ievietots,

118 Ka, būdams par daudz augstprātīgs un lepnis,
Tas savā pārgalvībā gribējis

Gāzt brīvo Sjēnu verdzībā un postā, —

121 Un tamdēļ tam šeit jāiet noliektam;

Un tāda smaga nasta jānes katram,

Kas lepodamies citus nievājis."

124 Es jautāju: „„Ja tiem, kas atgriešanos

Ir nokavējuši līdz miršanai,

Ir jāpaliek aiz vārtiem un tik ilgi

127 Ir jāgaida, kā dzīvots pasaulē,

Ja dievbijīgo draugu aizlūgšanas

Tiem nepalīdz tikt: iekšā drīzāki,

130 Kā varējis tad viņš še ātrāk iekļūt,

Kas vārtus viņam agrāk atvēris?""

Tad viņš: „Viņš pašā siavas slavas laikā

133 Ir gājis Sjēnas tirgū, stāvējis

Un, kaunu ciezdams, dāvanas tur lūdzis,

Ar kurām gādāt draugam brīvību,

136 Kas bija kritis Anžū Kārļa gūstā;

Un tādā kārtā sava drauga dēļ

Viņš nesis kaunu, cietis nabadzību;

139 Par to tas šeitan ātrāk iekšā laists;

Tāds darbs tam ciešanas šeit mazinājis.

Varbūt tas tagad tumšs, ko teicu, es,
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142 Bet kad tev florentieši liks to saprast,

Tad dabūsi tu piedzīvot to ar."

XII

Uz otru riņķi. Gleznas pie izejas.

Pirmais P tiek nodzēsts.

1 Kā divi vērši vienā jūgā iet,

Tā gāju tagad kopā ar to garu

Tik ilgi, kamēr vadons ļāva man.

4 Bet kad viņš teica: „Atstāj to, nāc žiglāk,

Lai tiekam ātrāk savam mērķim klāt,

Jo katram še priekš sevis vajag steigties,"

7 Tad cēlos, sāku soļot čaklāki.

Kaut manas acis gan vēl lejup vērstas

Un nedroši uz zemi lūkojos,

10 Es steidzos vadonim līdz ziņkārīgi.

Mēs rādījām, ka esam vieglāki

Ar to, ka čakli gājām savu ceļu.

13 Mans vadons teica: „Skaties vienmēr tur,

Kur jāliek kājas, to it labi vēro,

Tad garlaicība tevi nemocīs." —

'16 It kā uz kapiem rakstus redz un tēlus,

Kas iezīmēti draugu piemiņai,

Kas apakšā dus, mierā aizgājuši,

19 Kur lasām, kas tie dzīvē bijuši,

Ko dažkārt ar tie labu darījuši, 1

Un viņu mīļie nevar aizmirst tos,

22 Tā šeitan šinī ceļā, kurā gājām,

Arvien mums bija ainas redzamas.

Vispirmā rādīja, kā sātāns kritis,

25 Ar zibens āmuru no debess gāzts;

Un ceļa otrā malā bija redzams,

Kā milzis Briarejs guļ zemē satriekts,

28 Vairs nespēj kustēt, kā bez dzīvības,

Kad viņu ķērušas ir debess bultas.

Marts, Foibs un Atēna tur tuvumā

31 Uz tēvu lūkojās, kā varētāji,
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Un ieroči tiem visiem rokāsi vēl.

Tad Nimrods redzams bij pie Bābel's torņa;

34 Kā mēms un sajucis tas stāvēja

Un meklēja, kur viņa darba biedri;

Tad Niobe ar savām sirds-sāpēm:

37 Kā straume plūst tai asaras no acīm

To redzot, kā tai bērns pēc bērna mirst,

Jo septiņi tai krīt un septiņi.

40 Tad Zauls, kas noduras ar šķēpu:

Tu, ķēniņ, mirsti, lai uz Gilbou

Nekad vairs rasa nekristu, nedz lietus!

43 Ai Ariadne, lepnā audēja,

Tu tagad zirneklis uz pašas skrandām,

Ko pati audusi par kaunu sev! —

46 Lūk Roboāms, viņš liekas trīcam, drebam;

Nu nevar vairs viņš ļaudis biedināt,

Viņš ratos bēg un velti meklē slēpties. —

49 Tad Erifile, lepni rotāj'sies

Ar sava vīra nodošanas algu —

To viņai dārgi atmaksāt liek dēls.

52 Un redz še Sancheribs, — ko noved templī

Tā paša dēli, redz ir slepkavas,

Kas nokautam tad piegriež muguru.

55 Lūk Ķīra gals, un niknā Tamira

Uz viņam nocirstajo galvu saka:

Tu asins kārais, mirsti tanīs nu!

58 Un asiriešu pulks še, baiļu sagrābts,

Pēc Oloferna nāves vajāts bēg

Un kauts top, kamēr pēd'jais vīrs pagalam.

61 Ak Īli ja, cik tu še maziņa!

Uz Trojas laukiem biji liela, lepna,

Šeit akmenī tu drupās satriekta.

64 Kas ir tas mākslinieks, kas: še tik glīti

Tās ainas akmenī tā iekalis,

Kā cilvēks gan neviens to neiespētu.

67 Tās ainas skatoties man izlikās,

rKa viss, kas miris — miris, dzīvie — dzīvi;

Pat dzīvē tas nav redzams skaidrāki.



Ai Ariadne, lepnā audēja,

Tu tagad zirneklis uz pašas skrandām,

Ko pati audusi par
kaunu sev! —

XII 43.-45.
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70 Nu levas dēli, kas tik lepni ejat,

Nemaz uz zemi neskatīdamies,

Še redzams jums, ka lepnība gāž postā. \

73 Gandrīz mēs bijām kalnam apkārt jau,

It nemanot, ka saule debess vidū,

Kad ainu skatīšanā grimušam

76 Mans vadons, kā arvienu iepriekš iedams,

Man uzsauca: „Cel galvu, paskaties,

Lai paliek visa ainu pētīšana,

79 Jo lūk, no augšienes nāk eņģelis!

Laiks nemanot mums ātri aiztecējis,

Jau sešas stundas ir no dienas prom.

82' Priekš eņģeļa nu turies godbijīgi,

Tad viņš ar prieku vedīs augšām mūs.

Liec vērā to, šī diena nenāks otrreiz!"

85 Un kā jau daudzreiz, viņa mācību

Es vērā ņemdams, laikā sataisījos,

Tā arī šoreiz tiku gatavs es.

88 Un eņģelis nu nāca, balts kā gaisma,

Tam vaigs kā rīta zvaigzne mirdzēja;

Viņš, spārnus nolaizdams, mumsi sniedza rokas

91 Un sacīja: „Nu nāciet manim līdz

Pie trepēm, kur jums kāpšana būs viegla;

Es novedīšu jūs pie viņām klāt.

94 Daudz aicināti tiek, bet mazums atnāk,

Jo cilvēki par daudz pie zemes līp,

Kaut gan tie radīti uz augšu doties."

97 Kad pie tiem vārtiem klātu nonācām,

Tad eņģelis ar sava spārna galu

Man pieri aizkāra un lika kāpt. —•

100 Kā tanī pilsētā, kur stingri valda

! Un allaž gādā visur kārtību,

Redz ceļa malā, kur ir kalnā jākāpj,

103 Ka trepes, kas ir taisītas jau sen,

Gan laikam tanīs vecos labos laikos,

Kad svari, mēri bija taisnāki;

106 Tā šeit, tai vietā, kur bij klintī jākāpj,

Bij kāptuves tik stāvas kā nekur;
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Par laimi sienas bij kur pieturēties.

109 Mums kāpjot dziesma pretim skanēja;

svētīgi, kas nabagi ir garā^!

Šīs skaņas mani loti aizgrāba.

112 Cik citādi bij še, ne kā tur ellē:

Šeit, kāpjot augšup, dziesmas pretim skan,

Tur, kāpjot zemup, jādzird moku vaidi;

115 Te trepes bija stāvas, augstas gan,

Bet kāpšana man šķitās gluži viegla,

It kā pa līdzenumu staigājot,

118 „„Teic meistar, kāpēc esmu es tik vieglis?" ::

Es izsaucos, kad jutos tādu sev',

Ka kāpt es varēju bez kādām pūlēm;
121 Viņš sacīja: „Kad visi burti P

Tev būs no pieres nodzēsti un beigti,

Tad būsi vieglis iet un kāpt kā tīk.

124 Tev pirmais P no pieres nu ir nodzēsts,

Un tādēļ kāpšana jau vieglāka."

Man bija tā, kā dažureiz, kad kāds

127 Pats nezin, ko pie galvas nes, bet staigā,

Līdz pamana, ka citi smej par to ;

Tad skatās, tausta, grābsta sev ar rokām

130 Un meklē, kamēr to ir atradis,

Un ierauga, ko pats nemaz nav zināj's;

Tā taustīju ar pirkstiem pieri es:

133 Un raugi, viena zīme bij pagalam!

Vairs nebij septiņasi, bet sešas vien.

Nu it kā smaids bij mana meist'ra vaigos.

XIII

II riņķis. Skaudīgie, aklību ciezdami

S ap i j a.

1 Mēs bijām uzkāpuši trepju galā

Un kalna otro riņķi redzējām,

Kur ceļš, pa kuru iet uz šķīstīšanos,

4 Bij līdzīgs pirmām, tomēr ne tik garš,

Jo kalns uz augšu paliek allaž tuvāks,
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Un tamdēļ riņķim jātop mazākam.

7 Še nebij vairs nekādu gleznu zīmju,
Bet klinšu sienas drūmā krāsā vien,

Un ceļš pavisam vienmuļīgs un līdzens.

10 Tad Virģils teica: „Ko še stāvēsim?

Vai gaidīsim pēc ceļa rādītāja?

Tā nokavēsim laiku vien par daudz!"

13 Un labi apskatījies saules gaitu,

Viņš sāka iet uz labo pusi prom,

Ka kalna siena allaž bij pa kreisi.

16 „Lūk, cik mums saule labdarīgi spīd,

Ka liek mums nojaust, kur ir ceļš, kur jāiet,"

Viņš teica, „tā ir vadons uzticams,

19 Kas pasaulei dod siltumu un gaismu,

Ko pateicīgi saņemam mēs šeit,

Līdz vienreiz Dievs mūs uzņems savā gaismā."

22 Mēs ļoti vēlējāmies ceļu veikt

Un gājām čakli, tā kā īsā brīdī

Jau bijām vienu jūdzi tālāku.

25 Te dzirdējām, ka gari iet gar klintīm,
Un kaut gan mēs tos neredzējām vēl,
Tak prātām, ka tie vēlas mūs par viesiem.

28 Mums garām laizdamies, viens izsaucās:

„Tiem nava vīna!" un šo vārdu skaņa
Vēl reiz bij atkal dzirdama aiz mums;

31 Tā nebija vēl gluži apklususi,

Kad cits jau sauca: „Esmu Orests es!"

Un skriedams aizlaidās mums ātri garām.

34 Es teicu: „„Vadon, saki, kas tie ir?""

Un man tā jautājot, viens atkal sauca:

„Ar ienaidniekus mīlēt vajaga!"

37 Tad meistars teica: „Šeit cieš skaudinieki,

Kas šausti tiek ar asām pātagām,

Ko mīlestība vijusi ir viņiem;

40 Un tādi sitieni sāp citādi.

To redzēsim, kad staigādami tālāk

Pie piedošanas vietas aizkļūsim.
43 Nu lūko tagad pats tos dabūt redzēt;
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Tik skaties cieši, tur ir garu daudz,

Kas iedobumos rindās sēd gar sienām."

46 Es iedams sāku ciešāk skatīties

Un redzēju, ka priekšā garu vairums,

Kam krāsa klintīm gluži līdzīga;

49 Un tuvāk gājis, dzirdēju, tie sauca:

„Ak Marija un visu svēto pulks,

Ak aizlūdziet par mums tur Dieva priekšā!" —

52 Lai būtu kāds cik briesmīgs un cik ciets,

Tas nespētu še būt bez līdzcietības,

Kad redzētu, cik grūti cieta šie!

55 Jo kad es viņiem piegāju tik tuvu,

Ka katru skaidri redzēt varēju,

Tad žēlumā man sirds kā žņaugta tapa:

58 Tiem apģērbs bija gluži vienkāršs, slikts,

Un visi tie, viens otram piespiedušies,

Ar muguru pret sienu atslējās,

61 Kā tirgos neredzīgie, ko< spiež trūkums,

Kas stūros diedelē un maizi lūdz

Un, galvas noliekuši, neceļ acu,

64 Kas viņu postu, nelaim' rādītu,

Bet žēlā balsī un ar vārdiem pūlas

Ikkatram līdzcietību modināt; —

67 Kā tur tiem akliem, tā šiem gariem arī,

Pie kuriem tagad biju piegājis,

Tiem velti saule lēca gaismu rādīt,

70 Jo acis viņiem bija aizšūtas

Tāpat kā vanagiem, ko māea-medīt.

Bet lieta likās esam netaisna:

73 Kad es tos redzu, — viņi manis neredz,

Un tādēļ griezos jautāt meistaram

Pēc viņa gudrā padoma šai lietā.

76 Bet viņš jau uzminējis, kādēļ es,

Vēl kluss, kā pētīdams uz viņu skatos,

Man teica: „Runā vien, bet īsumā!"

79 Viņš gāja labā pusē; ceļš tur slidens,

Ka drīz no malas nokrist varētu,

Ja margu nebūtu, pie kurām turēties;
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82 Un kreisā pusē sēd tas garu pulks.

Es manīju, ka asaras tiem spiežas

Pa aizšūtajiem acu plakstiņiem,
85 Un sacīju: „„Lai žēlastība raisa

Jūs vaļā no šās grūtās ciešanas!

Lai atver acis atkal redzēt gaismu,

88 Pēc kuras jūs tik loti ilgoj'ties;

Lai paveicina jūsu šķīstīšanos,

Ka dvēseles var ieiet debesīs!

91 Bet lūdzu jūs, ja varat, sakait to man,

Vai ir starp jums tur kāds no latīņiem?

Varbūt, ka tam ko labu darīt varu.""

94 Viens sacīja: „Mums īstā tēvija

Ir augšā tur, — tu laikam gribi jautāt,

Vai kāds kad Itālijā piemitis?"

97 Es domāju, viņš tā ir atbildējis,

Ka man gandrīz tam vairāk nav ko teikt;

Es gribēju iet tālāk, jautāt citus,

100 Kad, kā man likās, viens jau taisījās

Dot atbildi, un lika man to saprast

Tā, kā jau aklie, galvu paceļot,
103 Tad teicu tam: „„Ja sāpes tev vēl atļauj.

Ka vari atbildēt, tad saki man,

Kur miti tu un kāds tev vārds tur bija?""

106 Tas sacīja: „Man vārds bij Sapija;

Es tiku Sienā reiz dzīvojusi,

Nu esmu likta šķīstīšanā šeit

109 Un lūdzos To, kas sevi atļauj skatīt,

Jo biju ģeķe. Citu nelaime

Man vairāk patikās, kā pašas laime.

112 Ja šaubies tu par tādu ļaunumu,

Tad paklausies: es nebiju vairs jauna,

Bet nāca jau uz beigām dzīves gadi,

115 Kad, Kollai tuvu, mūsu karotājiem

Reiz mācās virsū ienaidnieku pulks,
Tad lūdzu tikai: Dieva prāts lai notiek!

118 Un tūliņ mūsējie tiek kauti, bēg;

Un redzot, ka tos trieca ienaidnieki,
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Man bij tik lieli prieki, kā nekad,

121 Un es, uz augšu droši skatīdamās,
Tik iesaucos: Dievs, tevis nebīstos!

Tā brēkdama, kā vālodze pēc lietus.

124 Kad stunda pēdējā man nāca klāt,

Tad vēlējos gan dusēt Dieva mierā,

Bet grēki manim pretī stāvētu,

127 Ja Petiņāns par mani neaizlūgtu

Un Dieva priekšā mani nepiemirstu;

Man ārā būtu bijis jāpaliek.

130 Bet teic, kas tu tāds vaļā acīm ej

Un gribi mūsu stāvokli šeit redzēt?

Tu runādams vēl arī dvašu velc."

133 Es sacīju: „„Man ar reiz aizvērs acis,

Bet ceru, tās tiks atvērtas jo drīz,

Jo reti vien es esmu citus skaudis,

136 Un tādēļ nenāksies man tikdaudz ciest

Bet lepnības dēļ jācieš gan man vairāk

Jau tagad mani nasta zemē liec.""

139 Tad viņa: „Saki, kā tāds tiki šurpu,

Kam jāiet atpakaļ uz dzīvi vēl?"

Es sacīju: „„ManS vadons mani veda,

142 Es esmu dzīvs un iešu dzīvot vēl;

Bet saki tu, ko man priekš tevis darīt

Būs pasaulē un citiem cilvēkiem?

145 Tad viņa: „Dievs tev devis žēlastību

Tik lielu, kā nevienam cilvēkam!

Pie visa, kas ir svēts, nu tevim lūdzu:

148 Ja kādu reiz tu ej pie toskiešiem,

Tad runā labiem vārdiem tur par mani

Un atjauno tur manu piemiņu.

151 Tu atradīsi manējus starp ģeķiem,

Kas izšķērdē daudz Talamonas dēļ,

Un velti pēc Diānas avotiem

154 Tie rok un tikai zaudējumus dara.
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XIV

Turpinājums. Dūka; Kalbols.

Florencei rājiens.

1 „Kas tas tāds, kas ar visu miesu šeit

Un vaļā acīm iet ap mūsu kalnu,

Kas staigā brīvs un visus apskata?"
4 „Ka viņš nav viens, to varu teikt, bet kasviņ š,

To nezinu — viņš nav man tuvumā;

Tev vieglāki tam jautāt, uz to runāt."

7 Tā man pa labo divi runājās,

Viens otram tuvu pieliekušies, klusi,

Un viens tad galvu celdams sacīja:

10 „Ak dvēsele, kas būdama vēl miesā,

Jau esi šinī kalnā kāpusi,

. Ak saki mums par iepriecināšanu,

13 No kurienes un kas tu esi tāds?

Tev loti liela žēlastība dota,
Ja vari nākt šeit tāds, kā vēl neviens."

16 Tad es: „„Caur Toskas zemi dodas upe,

Kas ceļas Falterona kalnājā, —

Būs vairāk tā par simtu jūdzēm gara,

19 Pie viņas krastiem mana dzimtene.

Bet kas es pats — jums zināt nederētu,

Jo manam vārdam slavas vēl ir maz,"" .

22 „Es domāju, ka būšu uzminējis:

Tu pieminēji Arnas apvidu."

Tā sacīja tas, kas bij pirmais runāj's.

25 Tam otrais atteica: „Kāpēc viņš slēpj
Un skaidri nesaka tās upes vārdu,

Kā bīdamies no kāda ļaunuma?"

28 Tam pirmais atkal: „Zināt gan to nevar,

Bet labāk ir, likt tādam vārdam zust,

Kas grēkus vien un kaunu atgādina.

31 Kur sākas upe, no tā kalnāja,

No kura citkārt atdalījies Pelors,

Kur avotu tikdaudz kā reti kur,

34 Līdz turienei, kur viņa jūrai atdod,
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Ko saule jūrai izsūkuši bij,

Lai dzirdinātu avotus un strautus —

37 Tur tagad, vai caur sliktām ierašām,

Jeb ar caur kādu lāstu, kas tur uzkrauts,

Ir cilvēki tik ļauni tapuši,

40 Ka vairs neviens cits citu neierauga,

Bet skaužas, kaujas, posta cik vien var.

Tā pārvērsti ir tur gandrīz vai visi,

43 Kā Kirkes cūkas, kas tiek izdzītas,

Lai mežā apakš kokiem meklē zīles,

Lai nekāro, kas noder cilvēkiem.

46 Tai upei, viļņus veļot, viņas ceļā
Ir sastopams tad rējīgs suņu pulks,
No kuriem tā ar īgnumu steidz projām.

49 Kad tālāk tekot tā jau lielāka,

Tad skata nolādāmo posta alas,

Kur ložņā suņi, vilkiem līdzīgi.

52 Tad upe, ieslīkdama dziļos krastos,

Redz malās lapsasi, kas tik viltīgas,

Ka šinī ziņā drošas pārspēt katru.

55 To saku drošs, lai noklausās, kas grib,
Un būtu labi, ja šis paturētu,

Ko patiesības gars man runāt liek.

58 Tik briesmīgi tavs brāļa dēls tur valdīs,

Tos vilkus tur tik bargi medīdams,

Ka tie no viņa draudiem vien jau sastings;
61 Tos saķertos viņš laikam pārdot liks

Un citus tad kā kaujamus liks nodurt;

Kas pāri paliks, to vēl izpostīs;

64 Viņš cirzdams nogāzīs tos zemē visus,

Kā meža līdumu, kas atstāts guļ
Ne zaļos vairsi, nedz plauks vairs tūkstoš

gadiem." —

67 Kā tam, kas klausās, kad tiek sludināts,

Ka drīzumā būs jāredz lielas briesmas,

Zūd drošība, un prāts top samisis,

70 Tā še tas otrais gars par pirmā vārdiem

Bij iztrūcies un bailīgs klausījāsi,
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It kā nupat jau būtu klāt tās briesmas. —

73 To redzēdams un dzirdēdams no tiem,

Es jutos spiests pēc viņu vārdiem jautāt

Un sāku lūgt, lai viņi saka tos.

76 Un dzirdēju, ka pirmais no tiem teica:

„Tu gribi nu, lai mēs tev darām to,

Ko tu vis nedarīji mums, kad lūdzām.

79 Bet nebūšu tik skops, kā biji tu,

Jo nomanu, tu būsi godīgs cilvēks;

Tad dzirdi: Gvīdo Dūka ir mans vārds;

82 Es savā laikā biju ļoti skaudīgs;

Kad redzēju, ka citiem laimējas,

Tad trīcēju par to aiz lielām dusmām.

85 Nu pļauju še, ko esmu sējis tur.

Ak mirstīgie, kam kārojat pēc mantas,

Kas nevar visiem piederēt nekad! —

88 Rinjēro šis, kas kalboliešu dzimtu

Bij pacēlis!, bij viņas krāšņums, gods,
Bet viņam līdzīgu vairs tagad nava,

91 Jo tagad nevien visa viņa cilts

Ir kūtra cienīt, sargāt: tikumību,
Bet visa valsts no Po līdz kalnājam,

94 No Rēnas teces līdz pat jūras krastam

Ir pilna koku, kas jau puvuši,

Ko nevar labot vairs ne kāda māksla.

97 Kur Licijs ir, kur Manards, Karpiņo,

Kur Traversārs, vai tagad tādus rasi?

Vai Romaņā nav visi bastardi?

100 Kas Boloņā var līdzināties iF(abram?

Kad Fajencā no zemiem celsies vēl

Tāds goda vīrs, kāds Bernardīns di Fosko?

103 Jā, toskiet, nebrīnies, kad skumstu es,

Kad atminos vēl Gvīdo es no Pratās,

Un Ugolīnu, mūsu paziņas,

106 Kad domāju par Tiņosu ar biedriem,

Par Traversāriem, Anastadži ar,

Ka viņu tikumiem nav pēcinieku,

109 Ka tādu goda vīru nava vairs,
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Ka tad, kad visur bija miers un drošums —

Kur nu tik naidnieks, viltus, skaudība.

112 Ak Bretinor, kā tev gan turpmāk klāsies?

Tavs valdošs nams, no posta glābdamies,

Nu tevi atstājis un projām bēdzis?

115 Tev, Baņakaval, arī riets vairs nav!

Vai, Kastrokāro tev! jo tādi grāfi,

Kā tev, tie draudē tevi postā grūst!

118 Un Fajencei varbūt tad klātos labāk,

Ja nomirtu tas dēmons, kas to žņaudz. —■

Bet labuma ko cerēt nav vis daudziem;

121 Tev, Ugolīno, Fantolā arvien

Būs goda vārds un slava pastāvīga:

Tev dēla nav, kas sabojātu to.

124 Bet, toskāniet, nu ej, jo nevis runāt,

Bet raudāt gribas man par tēviju;
Tik lieli viņas ļaunumi un kaites." —

127 Tie neredzēja, tomēr dzirdēja,

Ka mēs jau aizejam un cieta klusu,

Jo bijām īsto ceļu sākuši. —

130 Mums diviem vien pa ceļu tālāk ejot,
It nejauši atskanēja stipra balss,

Kā zibens ātri šaudamies caur gaisu:

133 „Kas mani sastaps, mani nositīs!"

Tā izsaucot, tā aizskrēja un zuda,

Kā pērkons norībēdams tālumā.

136 Un tikko šī bij beigusies un klusa,

Te atkal otra dimdināja ausīs

Tik vareni, kā stipris pērkoņdārdiens:

139 „Es, Aglaurs esmu, pārvērsts akmenī!"

Gan spiedos es pie vadoņa klāt steigā,

Bet bailēs biju kritis atpakaļ.

142 Kad likās jau, ka viss ir nomitējies,

Tad vadons teica: „Šie tie groži ir,

Kas cilvēku uz īsto ceļu vada.

145 Jo tikko ienaidnieks jūs kārdina,

Jūs tūliņ lienat viņa tīklā iekšā

Un neklausāt, kad biedina no tā.
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148 Jums debess stāsta, norāda uz visu,

Un rāda bagātības mūžīgas,

Bet jūs tik skatāties uz zemes lietām,
151 Un tādēļ Visuredzētājs jūs sit."

XV

111 riņķis. Otrais P nozūd. Dusmīgie
dūmos. Ainas. Vakars.

1 Cik laika ir no trešās stundas naktī

Līdz rītam palicis, kad saule nāks,
Tiā atlikās no dienas vēl trīs stundas

4 Līdz vakaram, kad saule jūrā grims;

Jau saule zemāk allaž slīdēja;

Šeit launags, zemes virsū pusnakts bij

7 Mums šeitan ceļojot, šim kalnam apkārt;

Nu saule taisni acīs spīdēja,

Jo ceļš mums bij uz vakar' pusi ejams.

10 Uz reižu ļoti stipris gaismas stars

Man krīt uz pieri, apmulst acu gaišums, .

Es brīnos, neattapdams, kas tas ir,

13 Un ātri aizlieku priekš acīm rokas,
Lai sargātos no stiprā spožuma,

Kas drīz var kaitēt vājai acu gaismai.

16 Tāpat kā saules spožais atspīdums

No spoguļa, jeb ar no ūdens virsas,

Kad ātri iespīd, acīm apžilbt liek,
19 Ka spožas asaras, pat sāpes rodas,

Tā gaismas stars man ātri uzkrita,

Un no tās žilbinošās gaismas strāvas

22 It nejauši man acis aizrāvās,

Ka nevarēju vairs ne nieka redzēt.

Es parosījos tuvāk vadonim

25 Un teicu: „„Mīļais tēvs, kas ir šis spožums,

No kura nevaru vairs acu glābt;

Man šķiet, viņš laikam nāk arvienu tuvāk?""

28 Viņš sacīja: „Par to nav jābrīnās,

Ka eņģelis ir tev vēl spožs pārlieku;
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Viņš nāk uz trešo riņķi uzvest mūs.

31 Ko tavas acis tagad nespēj panest,

Par jaukumu tas vēlāk tevim būs,

Kad būsi tālāk šķīstīšanā gājis.

34 Nu eņģelis bij klāt un sacīja:

„Šeit nāciet iekšā, kāpt še varēs vieglāk,

Kur trepes platākas un slīpākas!" —

37 Mēs sākām kāpt un aiz mums atskanēja:

„Būs svētīgi, kas ir sirds žēlīgi!"

Un „Esi priecīgs tu, kas uzvarējis."
40 Tā kāpjot augšup mums nu tikai diviem,

Man gribējās, lai vadons teiktu man,

Ko nebiju es sapratis tik labi

43 Un tādēļ griezos, sākdams jautāt to:

„„Ko Gvīdo gan būs domājis ar mantu,

Kas nevar visiem piederēt nekad?""

46 Tad Virģils sacīja: „Viņš žēlojas

Par to, ka dzīvē pats ir bijis skauģis;

Viņš grib, lai citi būtu gudrāki.

49 Kad cilvēks redz, ka otram vairāk mantas

Viņš kāro arī to, sāk otru skaust:

Tā ceļas iegriba, kas naidu izceļ.

52 Ja sirds pēc mantas augstākas vien dzītos,

Tad jūsu iegribas tā pārspētu,

I Un krūtis svabadas no bailēm kļūtu.

55 Jo vairāk tādu būs, kas sacīs: „manējs",
Jo lielāka būs katram mantība,

Tad visiem labi klāsies pasaulē."

58 Es sacīju: „„Vēl nemāku to saprast;

Man tagad tavi teiktie vārdi vēl

Daudz vairāk šaubu prātā pamodina;

61 Vai vairāk tad var palikt bagāti,

Kad manta vairākiem ir piederīga

Un ja ne nedaudziem vien sevišķi?""
64 Viņš sacīja: „Tev zemes mantas rūp,

Tu ar vēl nemāki tām pāri celties,

Un tādēļ smel no gaismas tumsību;

67 Visaugstā neizteikta,
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Kas debesis; tā mīlai pretim nāk,

No spīdekļa kā spožie stari spulgo.

70 Tā arī viņu dod, cik grib to nemt:

Ciek lielāka ir mīlestības tieksme,

Jo spožāk spulgo debess atspīdums;

73 Jo cilvēks izjūt debess bailību,

Jo vairāk dzīsies citus mīļot, laimot,

Lai visur būtu visi līdzīgi.

76 Ja tu vēl nesaproti šo, kas teikts,

Kad sastapsi tu vēlāk Beatrīči,

Tā izstāstīs, ka saprast varēsi.

79 Un mierināts tu ar tad visur būsi.

Bet vēl tev piecas vātis redzamas,

Tām jāsadzīst tāpat, kā pirmām divām,

82 Un viņas dzīst tad vien, kad viņas sāp."

Teikt gribēju: „„Nu saprotu jau visu —""

Bet bijām otra riņķa malai klāt,

85 Kur ne vairs runāt, bet tik skatīt traucos.

Kā sapnī redzēju tur svētnīcu,

Kur iekšā klusi stāvēja daudz ļaužu,

88 Un viena sieviete pie ieejas;

Nupat kā nākusi tā liegi jautā:

Mans dēls, kāpēc tu darīji mums to?

91 Trīs dienas tevi meklējām mēs gauži,

Tavs tēvs un es, — un tikko tas bij teikts,

Tā klusi zuda, itkā vēsmas nesta.

94 Un rādījās man atkal citāds skats:

Tur, kāda ļoti apskaitusies sieva,

Ar as'rām acīs, taisnās dusmās sauc:

97 Kungs, ja tev tīk šo pili godam valdīt,

Dēļ kuras vārda dievi sacenšas,

Kur visas zinības jau uzplaukušas

100 Un vispār valda taisni likumi,

Tad, Pisistrat, jel sodi bezkaunīgo,

Kas klaji manu meitu skūpstījis!

103 Bet laipnais valdnieks parādījās mīlīgs

Un uzsaucējai lēni sacīja:

Ja gribēsim mēs sodīt tos, kas mīlas,
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106 Ko darīsim tad tādiem, kas mūs nīst?

Un tad bij redzams niknu ļaužu pulks,

Kas brēca kādam jauneklim: tam jāmirst!
109 Un apmētāja to ar akmeņiem —

Viņš sāpju ķerts pie zemes krita ciezdams

Un ceļos meties, mirdams lūdzās tā:

112 Kungs, nepielīdzini šo grēku viņiem!

Tad ticīgs mirst, uz augšu skatīdamies;

To redzot sāpēja sirds līdzcietībā.

115 Kad no šā grūtā murga atmodos

Un atkal tiešamībā tapu skaidris,

Es atzinu, ka biju sapņojis.
118 Bet vadons, kas bij manā tuvumā,

Kā pamodušos mani ieraudzījis,

Man sacīja: „Teic, kāpēc gursti tu?

121 Nav ilgi, kad tu gāji grīļodamies,

Kā apsnaudies, jeb ar kā skurbumā."

Es sacīju: „„Mans labais vadon, piedod,

124 Jo gribēju ko slēpt un klusu ciest; '

Bet ja tev tīk, tad stāstīšu ar visu,

Ko tanī gurdā brīdī redzēju."

127 Viņš sacīja: „Nav vajadzīgs, ka stāsti,

Jo es to visu skaidri zinu jau;

Ja tu ar slēptu, rādītos daudz citāds,

130 Kas tavās domās, tomēr justu es.

No manis tev nekas nav slēpjams, liedzams.

Tās parādības, ko tu redzēji,

133 Tev rādīja, cik jauka lēnprātība,

Ko tikai debess vien var sirdī dot. ,

Es nejautāju to, kas tevim, domās,

136 Tā dara tie, kas ārieni vien redz;

Tik paskubināt gribēju es tevi

let žiglāki, jo vakars drīz būs klāt."

139 Nu gājām klrisi mēs uz vakar pusi;

Es domāju par to, ko redzējis.

Jau saule slīdot spīdēja mums acīs,

142 Kad, raugi, dūmi cēlās kāpdami

Un vēlās pretim mums kā melna tumsa;



Un tad bij redzams niknu ļaužu pulks

Kas brēca kādam jauneklim: tam jāmirst!

Un apmētāja to ar akmeņiem —

XV. 107.—109.
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Nekur vairs nevarējām izbēgt tiem.

145 Mums acis un viss gaiss bij pilns ar dūmiem.

XVI

Turpinājums. Marks Lombards runā

par brīvo gribu,

1 Ne elles tumsība, ne nakts bez zvaigznēm

Pie mūsu nabadzīgām debesīm,

Ne arī kāda visu biezā migla

4 Tik tumša nav, kā šeit bij pieredzēt.
Caur tādiem dūmiem mums nu bija jāiet,

Bij ļoti grūti viņos izturēt;

7 Drīz nespēju vairs iet, nedz acis atvērt.

Mans vadons, manu roku satvēris,

Pa tumsu mani rūpīgs veda tālāk,
10 Un es, kā aklis savā nelaimē,

Pie viņa turēdamies gāju līdzi,

Lai neiekristu kādā briesmībā.

13 Un tā pa tumšiem, sūriem dūmiem iedams,

Es dzirdēju, ka viņš man sacīja:

„Nāc, turies, ka no manis nenoklīsti!"

16 Es dzirdēju vēl citas balsis ar,

Kas likās lūdzot žēlastību, mieru

Un grēku piedošanu, svētību.

19 „Ak Dieva jērs" tā viņas sāka dziedāt

Kā vienā balsī vienu meldiju.

Ar jūsmīgu un patīkamu skaņu.

22 Es sacīju: „„Tur laikam gari būs.""

Un vadons teica: „Tiešām ir tur gari.

Tiem no dusmu ļaunumiem."

25 „Kas tu tāds esi, iedams caur šiem dūmiem?

No tavas runāšanas dzirdēt var,

Ka esi vēl ar miesu, tāds, kam jāmirst."

28 Tā dzirdēju tur kādu runājam.

Tad meistars teica: «Runājies ar viņu

Un pajautā, kur varēs augšā kāpt."

31 Es saucu tad :„„Ej, gars, kas šeitan šķīsties,
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Lai vari ieiet miera mājokļos,

Nāc, paved mūs, tad brīnumus tev teikšu!""

34 Un viņš: „Es vedīšu, cik tāl man brīv,
Un lai pa tumsu ejot neizklīstam,

Tad runāsimies, lai viens otru dzird."

37 Tad es: „„Qan jau ar miesu, kuru nāve raisa

Es ceļoju uz augšu arī šeit,

Caur elli izspiedies, līdz šejien ticis;

40 Ja Dievs man tādu žēlastību ļauj,

Ka miesā būdams varu iet šo ceļu,

Kā vēl līdz šim neviens to gājis nav,

43 Tad saki man, kas dzīvojot tu biji?

Un vezdams rādi mums, kur augšā kāpt;

Mēs iesim, kur tu vadi un kur rādi.""

46 Gars sacīja: „Man vārds Marks Lombards bij.

Es biju gudrs un tikumīgs un slavens,

Ka tagad maz vien tādus atrast var.

49 Jums ceļš uz augšu ies šepat it taisni.

Bet lūdzu tev, kad ceļu pabeigsi,

Tad piemini tur mani aizlūgšanās!"

52 Es sacīju: „„To darīšu labprāt;

Bet man ir jautājums, kas galvu lauza,

Un tagad īsteni visvairāk vēl;

55 Ja netiek ar to skaidrībā, tas moka:

Par tikumību, ko tu minēji;

Tas aizņem arī to, ko dzīvē ticu.

58 Ir tiesa, ko tu teic, ka pasaule

No tikumiem un goda prāta tukša

Un pilna visādīgu ļaunumu.

6'l Bet kādēļ viņa tāda ļauna paliek?

Dažs šķiet, ka cilvēki top ļauni paši,

Cits teic, ka liktenis tā nolēmis.""

64 Tad viņš it smagi nopūtās no sāpēm

Un sāka runāt: „Zini, brāli, to,

Ka akla pasaule, no kuras nāc,

67 Jo jūs, kas dzīvojat, tik mēdzat vainot

Par visu debesis, tā, itkiā tās

It visu noteiktu ar aklu gribu;
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70 Bet ja tas būtu — kur tad brīvība,

Kur būtu taisnība, kur viņas augļi,

Kur labiem prieks, un ļauniem sodība?

73 Gan debess skubina, ne spiež ar varu,

Un ne uz katru darbu; dots jums ir

Gan atzīt, zināt kas ir labs, kas ļaunums

76 Un brīva griba labu, ļaunu ņemt.

Kas dzīvē pats pēc laba centīsies,

Tas beidzot arī labu galu panāks.

79 Un kad jūs brīvi, tad lai vadons jums

Ir Dieva gars, ko liktens nevar kavēt,

Un nemaldaities nost uz ļaunumiem.

82 Ja pasaule ir tagad maldīga,

Tad jūsu pašu rokās ņemt, ko gribat:

To skaidri, droši atzīt var no tā,

85 Ka dvēsele, ko cilvēkam Dievs devis, —

No sākuma iekš viņa šķīsta ir

Kā bērns, kas bezvanībā raud un smaida,

88 Pats nezina un nedomā neko,

Un, kā ir nākusi no Radītāja,

Tā grib pie viņa atkal atgriezties.

91 Bet pasaul's dzīvē miesas prieki, mantas

Un laicīgs gods un vara kārdina,

Kad cilvēks tā pēc tiem ar varu dzenas,

94 Kad nav ne viena, kas to savalda.

Jums vajag valdnieka, kas Dieva vietā

Lai noteic, sargā katra tiesības.

97 Jums likums ir, bet nav, kas tur to spēkā,

Jums gans ir tāds, kā nešķīsts kustonis,

Kas gremo gan, bet nagi tam nav šķelti;

100 Tas tikai jūsu mantu rauj un rij

Un negrib it ne ko jums labu darīt,

Un tādēļ ar tās avis, kas tam tic,

103 Tik kāro mantu, plēš un skauž cits citu.

Ne daba vis ir ļauna, netikla,
Bet slikta valdīšana to ved postā. —

106 Pār Romu, kura atgriež pasauli,

Bij senāk divas saules, rādot ceļu



258

Priekš pasaules un debess valstības;

109 Nu viena tiek no otras aptumšota,
Un zizlis, zobens vienās rokās grābts,

Kaut gan nemaz tie kopā nesaderas;

112 Jo kad viens pats tos valdīt grib,

Tad kārtība zūd baznīcā un valstī,
Un garīgs valdnieks paliek pasaulīgs.

115 Kad ķeizars valdīja pār Itāliju,

Tad Po un Ečas krastu apkārtnē

Bij goda prāts un tikumība ziedos.

118 Bet tagad virsiroka tur tādiem vien,

No kuriem sargās katris godīgs cilvēks

Un nevar laisties tādu biedrībā. —

121 Trīs sirmgalvji vien vēl tur atrodami,

Kas pastāv seno laiku tikumā,

Jau gaida pacietīgi dzīves galu:

124 Tie iraid Kastels, Gerards, Palaco;

Tas pirmējais gan labāk būtu saucams

Par godājamo veco Lombardu. —

127 Gan Romas pāvesti nu zemu kritīs,

Jo viņi grābj pēc varas laicīgas —

Ar viņas netīrumiem apgānīsies."

130 Es sacīju: „„Draugs tavi vārdi man

Nu darījuši skaidri saprotamu,

Kāpēc nav Lev'ja ciltij zemes dots.

133 Bet saki, kas tas Gerards, par ko teici,

Ka stāvot tas kā senču piemiņa

Un spītot jaunu laiku netikumiem?""

136 Viņš sacīja: „Ko jautā vēl par to,

Vai nezini tu pats vēl toskiets būdams,

Kas vecais, godājamais Gerards ir?

139 Es varu pasacīt tiv viņa vārdu,

Lai viņa meita Gāja citu teic.

Es šķiršos še no jums, lai Dievs jums palīdz;

142 Rau, dūmu mutuļi jau bālāki,

Man jāiet prom, jo eņģelis tur priekšā.

Es steigšos, pirms viņš mani ierauga!"

145 Viņš gāja, neklausīdamies vairs manī.
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XVII

Turpinājums. Dusmu ainas. leeja

IV riņķī. Trešais P nozūd. Kūtrie.

Vakars. ledalījums.

1 Ja tevim, lasītāj, ir kādreiz ticies

Uz Alpu kalniem biezā miglā būt,

Kas visu apkārtni kā tumsā sedza,

4 Un tad, uz reižu miglai nozūdot,

Tev uzspīdēja saule, gaiša diena:

Ak cik tad jauki, patīkami bij!

7 Un tak, tu tikko iedomāties spēsi,

Kā man bij tagad sauli ieraugot,

Kas atspīdēja, nolaizdamās jūrā,

10 Kad no tiem tumšiem dūmiem iznācām

Un tikām tīrā gaisā, klajā laukā,

Kad diena ar patlaban nobeidzās. —

13 Ai, iedomas, kā dvēseli jūs spējat

Caur visu debess ēku brīvi nest

Vislielos augstumos, vistālās dzīlēs,

16 Kur dabiski ne kā nav spējams tikt!

Kas ir tas, kas jums tādu spēju piešķir?

Kas cildina uz debess jausmām jūs?

19 Tā tagad viņām visai atļaudamies,

Es domās redzēju to sievieti,

Kas mazā putniņā ir ieslēpušies,

22 Lai tas, tad mežā dziedādams,

Ar savu balsi viņas vaidus teiktu;

Pēc tam bij redzams atkal citāds skats:

25 Kāds vīrsi, kas dzīvē bijis ļoti lepnis,

Bij koklā pakārts, lepnis vēl arvien;

Un lielais Ahasvers pie viņa stāvēja

28 Ar sievu Esteri un Mardakajs,

Kas allaž bijis pazemīgs un godīgs

Pa visu laiku, kamēr dzīvojis.

31 Šī aina sāka lēnām nīkt un zuda,

Kā burbulis, kas ūdens virsū peld,

Sāk šķīsit un saplok, beidzot vairs nav redzams.
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34 Tad rādījās , man kāda jaunava,

Kas raudot sauca: māte, valdniece,

Kam gribi dusmās sevi nonāvēt!

37 Kad mirsi, vai tad es vēl būšu tava?

Pēc tevis man daudz vairāk jāraud būs

Ne kā par viņu, skaidri nezināmu. —

40 Un tad kā gulētājs, kas nejauši

Tiek uztraucēts no gaismas, kas spīd acīs,

Tā kā no miega vaļā jāraujas,

43 Tā tiku es no saviem sapņiem uztraukts,

Jo spoža gaisma acīs spīdēja,

Tik spoža, kā nekāda cita gaisma.

46 Es griezos skatīties, kur esmu nu

Un dzirdēju, ka sauc: „Jums jākāpj šeitan."

Un tūliņ, visu citu aizmirsdams,

49 Ar visu prātu steidzos tikai turpu,

To redzēt, kas bij runājis uz mums

Un nerimu, līdz atskārtu to skaidri.

52 Tā, kā no liela, spoža gaišuma

Mums apžilbst acis, kādēļ sauli pašu

Nekad mēs īsti redzēt nevaram,

55 Tāds gaišums arī šeit man lika apmilst —

Un vadons teica: „Tas ir eņģelis;

Viņš rāda ceļu, kur mums jākāpj augšā.

58 Viņš pats ir sedzies savā spožumā,

Mums neredzams še klāt par vadītāju;

Viņš par mums gādā, pirms mēs lūguši,

61 Tā kā mēs gādājam par sevi pašiem.

Kas vajadzību redzot gaid', lai lūdz,

Tas rāda, ka viņš palīdzēt vis negrib.
64 Tad steigsimies nu čakli, kur mūs sauc."

Mēs drīz vien ieraudzījām klintī trepes.

Un līdz kā kāpu pirmo kāpienu,

67 Es jutu pierē vēsmu, kā no spārna,

Un dzirdēju mums tuvu saucienu:

„Būs svētīgi, kas turas lēnprātīgi!" ■—

70 Nu diena beigusies, bij tumša nakts,

Un stari pēdējie bij izzuduši,
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Vispārēm gaišas zvaigznes spīdēja.
73 Tad runāju es pats pie sevis klusu:

„„Ak kā es tagad jūtos noguris!""

Jo kājas man vairs nejaudāja staigāt.

76 Mēs bijām tur, kur trepes izbeidzas,
Un stāvējām tad augšā gluži mierā,

Kā kuģi, kuri ostā piesieti.

79 Es klausījos visapkārt uzmanīgi,

Vai nebūtu kaut kas kur sadzirdams.

Tad runāju uz savu vadītāju:

82 „„Mans labais meistar, lūdzu, saki man

No kāda ļaunuma še šķīstās gari,

Kas šinī riņķī atrodami būs?""

85 „No kūtrības, — kas labu nokavēj'ši,
Tiem tas šeit jāatlīdz" viņš sacīja,

„Še kūtrajiem nu jāpaliek par čakliem.

8S Nu manī paklausies, tad zināsi

Un stāvot laiku velti nezaudēsi

Un nāksi ar pie kādas gudrības:

91 Nav Dievs, nav arī citi radījumi

Bez mīlestības, kura nebeigsies,

Kas pastāv dvēselē un arī dabā;
94 No viņas dabas gaita nenoklīst.

Bet cilvēks priekšmetā var vilties.

Ja cilvēks pašu Augstāko vien mīļo

97 Un vienmēr cienī viņa dāvanas,

Tad dvēseli tas neiegāzīs ļaunā.

Turpretim tad viņš mīļo dāvanas

100 Un nemīļo vairs pašu Radītāju,

Ja viņš uz ļaunu tiecas tik arvien,

Uz labu pārāk maz, vai pārāk daudz

103 No mīlestības vien jums visiem izaug

It visi labie darbi, tikumi;

Un arī tie, kas tiek par ļauniem saukti.

106 Ja cilvēks sevi pašu vairāk mīl

Par Dievu un par tuvākajo savu,

Tad viņa mīlestība grēcīga.

109 Par visām lietām vajag mīļot Dievu,
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Jo, šķirdamies no Dieva, nevaram

Neviens nekur vairs pastāvēt, nedz dzīvot,

112 Un to tu gan nu labi saproti,

Ka tikai sevi mīlēt nav pareizi,

Tad rodas! trīskārtīgi kārības:

115 Viens kāro tikt pie goda, bagātības

Caur otra krišanu, un tādēļ tāds

Tad dzīsies otru gāzt no viņa varas;

118 Cits bīstas zaudēt kundzību caur to,

Ka arī otris kāpjas tādā godā,
Un tādēļ tādu skauž un zemē gāž.

121 Cits apvainots, tik ļoti jūtas aizkārts,

Ka otram tādēļ atriebšanu zvēr,

Līdz beidzot dabū savas dusmas izgāzt.

124 Par šādiem trīskārtīgiem ļaunumiem

'Tur apakšā tie raud. Bet tagad klausies

Par mīlestību, kura vāja ir :

127 Kad cilvēks, kaut ar nenojēgdams skaidri,

Jūt sevī vēlēšanos, cenšanos

Pēc augstākajā labuma, un tomēr

130 Viņš kavējas to meklēt, iemantot,

Tāds tad ir mīlestībā vājš un kūtris,

Tas nokavē visvaj'dzīgāko gūt;

133 Tam vajag šeitan šķīstoties to panākt.

Kaut pasaul's mantas gan ir derīgas,

Tāsi neapmierina, nav pastāvīgas

136 Un nedara nevienu laimīgu.

Bet tie, kas tās ir vairāk mīlējuši,

Nu augšējos trīs riņķos par to cieš.

139 Bet kā tie maldījušies trīskārtīgi,

To vajag nu tev pašam ievērot."

XVIII

Turpinājums. Gari. Alberts no Džē no

1 Mans meistars bija apstājies man mācīt

Un skatījās uz mani pētoši,

Vai viņa mācība man patikusies.
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4 Es, kas pēc tās vēl ļoti kāroju,
Ar' klusēju, jo baiļojos pats sevi,

Ka vairāk mana ziņkārība gan

7 Var viņam būt par apgrūtināšanu.

Bet viņš, kā tēvs, bij mani izpratis

Un drošinādams lika manim runāt.

10 Tad es: „„Mans meistar, tava mācība

Tā mani apgaismo, ka es, ar prieku
To klausīdamies, labi saprotu.

13 Bet, dārgais tēvs, nu izskaidro vēl tālāk,

Kas mīlestība ir, kā no tās nāk

Mums visiem labie un ar ļaunie darbi?'"

16 Tad viņš: „Nu esi labi uzmanīgs;

Es rādīšu, kā atrast tev to ceļu,

No kura aklie nomaldina jūs:

19 Gars radīts ir, lai justu mīlestību,

Viņš tādēļ tiecas sevim pievilkt klāt

Tās lietas, ko viņš tiešamībā skata,

22 Kas viņam mīlestību modina

Un prātu, gribēšanu uz sev' virza.

Tāds virzienSi, tāda pretim nākšana

25 Nu iraid mīlestība, ir tā daba,

Kas to, kas viņai patīkams un jauks,

Grib iedabūt par savu, grib to baudīt.

28 Kā uguns liesma, kas uz augšu kāpj

Un sniedzas turp, kur degšanai ir viela,

Lai ilgāki var degt un kvēloties,

31 Tā mīlestība ar tad vien ir dzīva,

Var darboties un degt jo karstāki,

Kad patīkamo priekšmetu var aizsniegt.

34 Nu jāzina, ka tiem nav patiesība,

Kas paši maldīdamies citiem māca,

Ka katra mīlestība laba ir ;

37 Varbūt, ka pamatviela gan ir laba;

Kā vaski var diezin cik labi būt,

Bet bilde, ko tiem uzspiež, var būt slikta."

40 Es teicu tad: „„Tas, ko nu sacīji,

Gan rāda, kāda mīlestībai daba,
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Bet es vēl neesmu no šaubām tīrs:

43 Ja ārējs priekšmets rada mīlestību.

Ja dabas lietas loka dvēseli,

Vai mūsu vaina tad, ja esam ļauni?""

46 „To saprašana nevar izskaidrot,"

Viņš sacīja, „to atklās Beatrīče,

Ar kuru augšā tev būs sastapties,

49 Ka dvēsele, kas cilvēkam ir miesā,

Ir nemiesīga, neredzama, gars,

Nes sevī patstāvīgu īpatnību

52 Un atzīstama tik no darbošanās,

Caur kuru viņa dzīvo, parādās,

Kā koks, kas tad vien dzīvs, kad plaukst un ziedē

55 Tā cilvēks nevar arī izskaidrot,
No kurienes nāk pirmie sajēgumi;

Kā rodas pirmās ilgas, īnīlība,

58 Tas paliek noslēpums, nav izmanījams.

Kā bitei tiekšanās pēc medus skriet,

Tā cilvēkam ir griba iedzimusi,

61 Ko nevar saukt par labu, nedz par ļaunu.

Ikkatram brīvība, kā patīk darīt

Un iet to ceļu, ko šķiet labāko, —

64 Bet arī prāts un saprašana doti,

Lai atzīt var to, kas ir labs, kais ļauns,

Kā viņam nākas valdīt miesas prātu

67 Un neatļauties ļaunām kārībām.

Tie, kas šo zinību ir pētījuši,

To izteikuši tikum-mācībā. —

70 Tad nu, ja cilvēks dabiski iekš sevis

Jūt mīlestību degam uz kaut ko,

Tad tam ir spēja vērst to ar uz labu.

73 Un kāds šis spēks, to Beatrīče teiks

Tur augšā, kad par brīvo gribu stāstīs;

Tur dabūsi tu īsto skaidrību."

76 Nu bij jau pusnakts, mēness sāka lēkt

Un kāpa augstāku, kā spīdošs katlis,
Un dažas zvaigznes nozuda priekš tā;

79 Viņš savā ceļā, debess gaitai pretim,
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Bij redzams zvaigžņu skarpja bildē jau,

Kas atrodama ekliptikas riņķī,
82 Kur saule noiet rudens mēnešos. —

Tas lielais gars, dēļ kura Pjētolai

Ir gods pār visām vietām Mantujā,

85 Nu bija brīvs no manas ziņkārības;

Es, pārliecināts viņa mācībā,

Nu stāvēju ar noguris un miedzīgs.

88 Bet nejauši bij dzirdams skrejošs pulks,

Un viss mans miegs un gurdums; tūliņ zuda,

Jo drīzi vien pulks bija mums jau klāt.

91 Kā citkārt Boiotijas upju krastos

Gar Ismēnu un Asopu kādreiz

Pa naktīm skrēja bakehantiešu bars,

94 Tā tagad šeitan gari rikšodami

Ar steidzas šurp uz mums, — kā manim šķiet

No mīlestības skubināti, dzīti.

97 Viss viņu lielais pulks nu bija klāt,

Jo kavēties nevienam negribējās;

Tiem priekšā divi raudādami sauca:

100 „Uz kalniem gāja steigšus Marija,"

Un: „Cēsars ieslēdz Marseļu, lai steigtos

Uz Spāniju, tur uzņemt Ilerdu!"

103 „Prom, čakli prom, lai nezaudējam laika!"

Tā visi sauca, «skriesim cītīgi,

Lai paspējam vēl dabūt žēlastību!"

106 Mans vadons sauca tiem: „Jūs čaklajie,

Kas uzcītīgi dzenaties šeit panākt

To, kas jums dzīvošanā nokavēts,

109 Šis, kas vēl dzīvs — es saku patiesību —

Grib arī rītā agri augšup kāpt.

Ak rādait mums turp tuvāka jo ceļu!"

112 Tad viens no viņu pulka sacīja:

„Ja gribat atrast tuvumā vēl aizu,

Kur varat augšup kāpt, tad nāciet līdz.

115 Mēs nevaram uz vietas ilgi stāvēt,

Mums pienākums ir steigties tālāku —

Un nešķietat, ka nebūtum mēs laipni.
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118 Reiz biju abts es Dzēno klosteri,

Kad valdnieks bija labais Barbarosa,

Pēc kura Milāne vēl žēlojas;

121 Tik viens, kas jau ar vienu kāju kapā,
To klosteri vēl pieminēdams raud,

Tādēļ ka viņam par to bija vara,

124 Un savu ārlaulības dēlu viņš,
To sakropļoto miesā, kā ar garā,

Bij īsta gana vietā ielicis." ■—

127 Vairs nedzirdēju es, ko viņš vēl runā,

Jo gari devās ātri projām skriet,

Tik domāju par to, ko sadzirdējis.

130 Mans vadons, kas arvien man bija klāt,

Man sacīja: „Skat turp, tur nāk vēl divi,
Tie ar grib nodzīt kūtrību un skrien."

133 Tie sauca priekšējiem: „P!ār jūru vestie

Reiz kūtrības dēļ mira tuksnesī

Un nedabūja Kanaānā ieiet,

136 Un tie, kas kūtri, ceļā apstājās

Un negribēja Ainējam vairs līdz iet,

Tie pēc par bezgodīgiem palika!" —

139 Un te bij visi gari no mums projām.

Man sāka citas domas prātā nākt,

Pie pirmējām drīz radās otras klātu,

142 Šām klāt vēl trešās un vēl ceturtās,

Kas visas it kā ainas jūkot zuda,

Līdz beidzot acis slēdzās miegā ciet,

145 Un domu viļņi palika par sapņiem.

XIX

Kārību aina. V riņķis. Skopie un

šķērdētāji. 4, P nozūd. Pāvests Had-

riā n s V.

1 Ap tādu laiku naktī, kad jau dzestrums

No zemes un no aukstā Sāturna

Ir dienas silto gaisu atdzesējis;

4 Kad rīta pusiē, kur sāks gaisma aust,
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Ir paredzams, ka drīz nāks jauka diena,

Kas nesīs jaunu laimi, cerības,

7 Es, saldi snauzdams, ieraudzīju sapnī

Pavisam bālu, kroplu sievieti,

Kas noliekusies šķielēja visapkārt.

10 Man skatoties uz to, tā sāka sarkt

Un kā no saules gaismas atdzīvoties:

Tik loti bij mans skats to aizgrābis;
13 Tai mēle kā no saitēm atraisījās,

Tā cēlās sitāvus, tapa sārtāka,

Kā jaunava, kas sajūt mīlestību.

16 Un tikko mēle tai bij svabada,
Tā sāka ļoti apburoši dziedāt,

Tik skaisti, ka bij nogriezties man grūti.

19 „Es esmu skaistā, saldā Sirēna;

Pat jūrnieki no ceļa brauc pie manis,

Jo mana dziesma katram ļoti tīk.

22 Tlā Odisejs, kas ilgi maldījies,
No manas dziesmas pievilkts tapa:

Kas manī klausās, netop brīvs nekad."

25 Vēl dziesmas skaņa gaisā skanēja,
Te cita svēta sieviete bij klāt

Un dziedātājai tūliņ apklust lika,

28 Un sauca: „Virģil! Virģil! kas ir šī?" —

Tas, dziedātāju cieši uzlūkodams,

To pazina un tai ar steigšanos

31 No priekšas rāva visas drēbju segas,

Ka viņas miesu smirdošs riebīgums

Bij redzams nu, un es no miega modos.

34 „Tu saukts jau trīs reiz!" Virģils sacīja.

„Tak celies jel, un steigsimies pie aizas!

Tur atradīsim vārtus, kur var ieiet,"

37 Uz saucienu es aši piecēlos.

Viss kalns bij apzeltīts no rīta saules,

Kas uzlēkusi spīdēja aiz mums.

40 Es gāju tālāk, līdzi vadonim,

It nopietni uz priekšu saliekdamies,
Par savu ceļa mērķi domādams.
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43 „Tad nāciet nu un kāpiet šeitan augšām!"

Bij dzirdama mums priekšā jauka balsis,

Tik jauka, kā to zemes virsū nedzird.

46 Un eņģelis kā gulbis balts mums māj,

Lai ejam iekšā tanī klinšu aizā,

Kur ceļš pa kāptuvēm mūs augšup ved;

49 Un spārnus pār mums vēdinot, tas teica:

„Tas svētīgs, kas ir bēdās pacietīgs,

Tam piešķirs bagātīgu prieka mēru!"

52 Kad bijām sākuši uz augšu kāpt,

' Mans vadonis tad sāka man nu jautāt:

„Kam sajucis uz zemi skaties tu?"

55 Es sacīju: „„Man bija nelabs sapnis,

Tas vēl stāv prātā man, liek šaubīties;

To nespēju vēl aizmirst, nedz būt mierīgs

58 Tad teica viņš: „Tu laikam redzēji

To raganu, dēl kuras šeitan daudziem

Vēl jācieš, lai no viņas vaļā tiek?

61 Bet nāc nu, droši kāju liec pie zemes,

Un turpmāk ja tev vilinātu ļaunums,
Tad turies ticīgs pie tā Valdnieka,

64 Kas neskaitāmām zvaigznēm ceļu rāda."

Kā vanags gaisā, kājas apskatījis,

Tad skrien kā bulta medījumam klāt,

67 Tā steidzos es, pa klinšu trepēm kāpdams,

Lai drīzāk tiktu viņu virsgalā;

Un ātri tikām augšā trepju galā.

70 Nu piektā riņķī, svabads stāvēdams,

Es ieraudzīju garus, kas guļ zemē

Un, acis zemei piespieduši, raud.

73 „Ak, dvēsele man noliekta ir pīšļos!"
Tā viņi raudādami vaidēja,

Ka gandrīz nesapratu viņu vārdus.

76 „Jūs izredzētie, lai jums ciešanas

Tas Sirdsžēlīgais vieglina un atņem,

Ak sakait mums, kur ceļš uz augšu iet?"

79 „Ja jums nav jācieš tā, kā mēs še ciešam.

Tad ej't uz kreiso, tur gar klinti prom,



Es gribēja vēl runāt, meties ceļos.
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Tur ieiešanas vieta nebūs tālu."

82 Tā dzejnieks lūdza, — viņi stāstīja.

Netāl bij viens, ko drīzi uzminēju,

Kas viņš ir bijis dzīvošanā tāds;
85 Nu skatījos, vai vadons man ko pieļaus,

Un viņš ar prieku manim vēlēja,

Lai daru to, kas manā prātā bija.

88 Nu zinādamies šinī lietā brīvs,

Es pārdomāju, kā vislabāk spētu

Tam tuvoties un viņu uzrunāt.

91 Es sacīju: „„Ak gars, kas šķīstīšanos

Ar asarām še drīzi pabeigsi,
Ak apstājies nu drusciņ raudāt, vaidēt

94 Un pastāsti, kas biji, kādēļ ciet?

Tad es, kas dzīvs-, kad ceļu izstaigāšu,

Tur dzīvē aizlūgšu par tevi ar.""

97 Viņš sacīja: „Es teikšu, kādēļ ciešu,
Bet klausies pirms, kas dzīvē biju es:

Man Pēter-atslēgas bij uzticētas.

100 Pie Sjestras sākums skaistai upītei;

Kā viņu sauc, tāds vārds ir manai ciltij

Par goda vārdu izredzēts un likts,

103 Kā pāvests, piecās nedēļās es jutu:

Ja gribu taisnis un bez grēka būt,

Par pāvestu tad būt, tas nav man spējams;

106 Un dievamžēl, to vēli atzinu,

Jo kad uz svētā krēsla biju ticis,

Tad atskārtu, cik dzīve viltīga.

109 Es sajutu, ka man viss miers nu zudis,

Ka man pēc nāves ar būs jācieš sods;

Tad visu labu meklēju tik dzīvē.

112 Tā tapu nabags, tukšs, no Dieva šķirts,

Un arī skopumam par vergu kļuvu;

Un tādēļ man še jāizcieš šāds sods.

115 Bet tas, ko skopums devis, tas šeit tagad

Ir jāšķīsta, lai glābtu dvēseli,
Un tiešām, sods neviens šeit nav tam līdzīgs

118 Nu acis, kas tik mantu skatījušas,
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Uz augšu nedrīkst vērst, tās jāspiež zemē,

Un tā kā skopums visu labumu

121 Pie manis bija apspiedis pavisam,

Un bagātību vien eis kāroju,

Tad taisnība nu šeit mūs tura ķēdēs,

124 Ar kurām kājas, rokas sien un spiež,

Ka jāguļ nu bez kādas kustēšanās,

Kamēr tas Kungs pats reiz mūs atraisīs."

127 Es gribēju vēl runāt, meties ceļos,

Bet kad viņš pagriezdamies manīja,

Ka godbijības dēļ es ceļos liecos,

130 Viņš sacīja: „Kam meties ceļos šeit?"

Es sacīju: „„Priekš Jūsu augstā goda

Spiež godbijība mani zemoties.""

133 Viņš teica: „Brāli, celies, stāvi! Zini,

Ka es priekš Dieva kalps, tāpat kā tu;

Priekš paša Dieva vien tā jāzemojas.

136 Ja tevim atmiņā tas svētais vārds:

„Tie neprecēsies vairs," tad vari saprast,

Ko es ar saviem vārdiem domāju.

139 Man pasaulē ir viena brāļa meita,

Tai laba daba, ja vien tuvējie

Ar sliktu priekšzīmi to neved ļaunā;

142 Tā viena vien man palikusi tur.

Nu ej, es tevi nekavēšu ilgāk,

Man nākas rūgtas raudāt asaras,-

-145 Līdz pestīšanas gaisma manim austu/ —

XX

Turpinājums. Hugo Kapets. Par

pāvestu cienību.

1 Kasi lielāks tiesībās, to nākas klausīt;

Bij tādēļ jāiet un tam jāklausa,

Kas pavēlēja iet, vairs nerunāja.

4 Es devos tālāk; arī vadons sāka iet,

Kur ceļš gar pašu klinti tālāk bija,

Kā cietoksnī gar mūļiem aizejot.
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7 Vairs nebija tur zemē gulētāju,

Kas pīšļos liekti raudot šķīstījās
No mantu kārības, reiz dzīvē koptas,

10 Ak niknais vilks, tu ļaunums nolādams!

Kas dzenies savu izsalkumu pildīt
Un laupi, rij tik daudz, kā cits neviens!

13 Jūs debesis, kas, kā mēs šeitan ticam,

Reiz pārvērtīsit visu pasauli,

Kad nāks tas varons, kas to vilku aizdzīs?!

16 Mēs gājām skumīgi un lēniņām,

Es klausīdamies, kā tie garu pulki

lekš savām sāpēm grūti vaidēja:
19 „Ak, svētā Marija!" viens tuvu sauca

Un stenēja kā sieva nedēļās,

Ar sāpju balsi turpinādams tālāk:

22 „Tu biji pasaulē tik nabaga,

Ka lopu kūtī, kā to visi zina,

Tev nācās svēto Bērnu silē likt!"

25 Un tālāk cits: „Ak, Fabricij, tu labais!

Tu tikuma dēļ labāk badu ciet,
Ne bagātības dēļ ko ļaunu dari!"

28 Man tādi izteikumi patika,

Un gribēdams ar redzēt, kas tos saka,

Es griezos vērot, kurš tas raumātājs.

31 Tas tālāk runāja par Nikolāju,

Kas apdāvinājis trīs jaunavas,

Lai nebūtu tām jākrīt netiklībā.

34 Es sacīju: „„Tu gars, kas jauki runā,

Ak saki man, kas esi un kādēļ tu

Viens pats tos labos darbus slavē tā;

37 Par to es tevi pieminēšu arī,

Kad iešu atpakaļ uz pasauli

Vēl tanī kādu īsu brīdi dzīvot.""

40 Viņš teica: „Man tur aizlūdzēju nav,

Bet runāšu ar tevi, jo es redzu,

Ka Dievs tev ļauj pirms nāves šeitan nākt:

43 Es celms tam ļaunam kokam, kura zari

Gandrīz vai kristīgajos apēno,
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Un tagad reti vien dod labus augļus.
46 Tiem atriebšana nāktu drīzi vien,

Ja spētu Dua, Genta, Briga, Lilla —

Lai nāk tā, lūdzu Dieva taisnību.

49 Es esmu kapetiešu ciltstēvs Hugo,
No kura Filipi un Luiji nāk,

Kas tagad Francijā ir ķēniņi;

52 Tad biju miesniek' dēls es Parīzē,

Kad ķēniņ' cilts reiz izmira tur visa, —

Tik viens, kas nicināms, vēl bija dzīvs;

55 Es valdīšanu guvu savās rokās,
Un savu varu allaž vairoju,
Un valstībā man radās daudzums draugu

58 Pēc manis troni mantoja mans dēls;

Tā pēcinieki, atkal mantodami,

Tad bija likumīgie valdnieki.

61 Bet līdz ko valstība un vara auga,

Tie jutās savā vietā drošībā;

Nu palika it visai bezdievīgi

64 Un sāka darīt tumšus nedarbus;

Tie meloja, tie laupīja un ņēma

Gaskoņu, Normandiju, Ponti sev.

67 Tad Kārlis, nonācis uz Itāliju,

Ņem Konrādīnam galvu, un pēc tam

Viņš arī Tomu nosūta pie Dieva.

70 Cits Kārlis atkal steidz no Francijas,

Lai rādītu ar saviem lieliem darbiem,
Cik viņu ciltij lieli tikumi;

73 Priekš bruņošanās viņam nava laika:

Ar Jūdas šķēpu viņš to izdarīs,

Ka Florencei tiks iekšas ārā gāztas.

76 Viņš zemi nemantos, bet kaunu gan —

Un ja viņš nemācīsies kaunu saprast,

Tad viņam maksāts tiks, kā pelnījis.

79 Cits viņu Kārlis, jūras kaujā saņemts,

Par izpirkšanas maksu gādādams.

Pats savu meitu pārdod, it kā vergu.

82 Ak, naudas kārums, ko tu iespēji,
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Nei paša miesa, nedz ar gods tiek taupīts!
Tos atdod tad, ja tikai nauda nāk.

85 Un tomēr tas v~l viss ir tikai mazums!

Es redzu Alaņu, kur lilje mirdz,
Es redzu, kā tiek saistīts Kristus vietnieks,

88 Kā viņš tiek atkal lamāts, mēdīts, smiets,

Kā viņam žults ar etiķi tiek sniegta,

Kā viņam jānīkst tur starp slepkavām;

91 Kā niknais Pilāts tur ap viņu trako,

Bez iemesla un visai netaisni

Grib kristīgajo mieru jaukt un postīt.

94 Ak debess Kungs, kad pavēlēsi reiz

Tai dienai aust, kas nesīs atriebšanu!

Ko tava lēnprātība kavē vēl? —

97 Tu pirmīt, dzirdēdams, ka tiku runājs

Par svētā Gara svēto līgavu,
Man sāki jautāt, kādēļ saucu Mar'ju?

100 Mēs dienas gaismā lūdzam svētajos,

Lai lūdz par mums, ka šķīstīšana veiktos;

Bet naktīs runājam par ļaunumiem,

103 No kuriem jāsargās un vajag bīties:

Kā Pigmalions, mantu kārodams,

Bij tapis radu slepkava un zaglis;

106 Kā Mīdām, kas tik zeltu kāroja,

Bij pašam zelts par postu kļuvis tā,

Ka jācieš bads tam bij un izsmieklis;

109 Kā trakais Achams, laupījuma zaglis,

Nu baiļojas arvien no Jozua,

Kas draudot viņa dzīvībai ar briesmām;

112 Kā Ananja ar Zapfiru top rāts;

Kā Polidora dēļ nu Polimnestors

Ar kaunu visam kalnam riņķī iet. —

115 Tad Heljodora satriecējs top uzteikts.

Un beidzot saucam: Kras, jel saki nu,

Vai garšīgs zelts, pēc kā bez gala dzinies? —

118 Cits runā stiprāki, dažs lēnāki,

Kā katram sāpes spiež, ko sevī zinās,

Cik vairāk, jeb ar mazāk vainīgs pats.
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121 Es neesmu še viens, kas dienas gaismā

Tos labos darbus skaļi slavēju,
To dara, kaut gan klusāk, arī citi." —

'124 Mēs griezāmies no tiem uz iešanu;

Un tikko bijām viņus atstājuši,

Mēs steidzāmies tik ātri iet, cik var.

127 Bet te viss kalns uzreiz tā sāka trīcēt,

Ka domājām, viņš gluži sakritīs,

Un man no bailēm bij gandrīz vai jāmirst ;

130 Pat Dēlas sala nav tā trīcēj'si,

Kad Lātona kā bēgle viņā slēpās

Tur dzemdēt Apollonu, Diānu.

133 Visapkārt troksnisl vairoja man bailes, —

Mans vadons nāca klāt man tuvāku

Un teica: „Nebīsties, es tevi vedu!"

136 Un tad caur visiem lieliem rībieniem

Bij sadzirdama skaista dziedāšana:

„Gods Dievam dots visaugstās debesīs!"

139 Mēs brīnēdamies stāvējām, kā gani,

Kas pirmo reiz šo dziesmu dzirdēja,

Līdz trīcieni un dziedāšana beidzās;

142 Tad svēto ceļu tālāk staigājot,

Mēs redzējām, ka gari zemē guļot

Vēl vienmēr savās sāpēs vaidēja tāpat.

145 Kaut gan nu mani ziņkārība ļoti,
Par visām reizēm vairāk mocīja

Par visu, kas nupat bij redzēts, dzirdēts,

148 Ko es nekādi izprast nespēju,

Un ko es tomēr nedrīkstēju jautāt,

Jo bija jāsteidzas ar iešanu,

151 Un tādēļ gāju nemierīgām domām.

XXI

Izskaidrojums, kādēļ kalns trīcējis.

S t a t i j s.

1 Pa šauru ceļu ejot, steigdamies
Tikt līdzi vadonim, kas čakli gāja,
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Es jutu ļoti stipru slāpšanu

4 Pēc tāda ūdeņa, ko zamariete

Pie akas Pestītājam izlūdzās,

Un bēdājos, ka neesmu tik cienīgs,

7 Un rau, nu tā, kā Lūkass ziņo mums,

Ka augšām cēlies Kristus parādījies

Tiem diviem gājējiem it nejauši,
10 Tā mums viens gars nu parādījās nākdams

Un zemē gulētājos lūkojās;

To ieraudzījām tad, kad tas mums teica:

13 „Dievs dod jums mieru, brāļi!" sacīdams.

Un nejauši uz viņu pagriezdamies,

Mans vadons pateicās par sveicienu

16 Un sacīja: „Tas Kungs lai tevi uzņem,

Tai izredzēto pulkā debesīs,

Pie kuriem vieta man nav vēlēta."

19 Gars sacīja: „Ja Dievs jūs nepieņem,

Kā drīkstat jūs tad nākt uz svēto kalnu?

Kas jums to atļāvis? kas jūs še ved?"

72 Tad vadons teica: „Lūk uz pieres zīmes,

Ko eņģelis šim tur ir uzspiedis;

Tu redzēsi, ka viņš būs ar pie

25 Bet viņš vēl nav vis nāvi baudījis,

Vēl atrodas iekš mirstamajām miesām,

Ko, gaitu beidzis, noliks pasaulē —

28 Tad viņa gars, kas tev un man ir līdzīgs,

Gan nebūtu šeit nokļuvis nekad,
Ja es to nebūtu uz šejien' vedis,

31 Pa tumšu elli cauri vadīdams,

Ar padomu tam visur klātu būdams;

Cik izprast var, tam visu stāstīdams.

34 Bet teic mums, kādēļ kalnam tā bij jātrīc,

Un kas gan tas par troksni bija tāds,

Kas skanēja līdz pašai jūras malai?"

37 Tāds jautājums, no dzejnieka tam teikts,

Bij man pa prātam, nu man lika cerēt,

Ka nu tiks manas slāpes dzēstas.

40 Gars teica tad: „Nekāda nekārtība
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Šo svēto kalnu nevar tricināt;

Še nenotiek nekas bez Dieva ziņas,

43 Kalns pastāvēs, kāds bijis, mūžīgi.

Tik tad, ja kāds, kas pats no debess nācis,

Turp atgriežas, var notikt šeit kaut kas.

46 Tie šeit vairs neredz lietus, krusas, sniega,

Nedz salnas, rasas, miglas, mākoņus,

Nedz zibiņus, kas ātri atspīd, nozūd,

49 Nedz varavīksni dūmos mākoņos,
Nedz kādi tvaiki tiem kaut kā var kaitēt —

Tiem, kas še uznāk caur tiem šauriem vārtiem

52 Pa viņa sliekšņa trijām pakāpēm,

Uz kuru diamanta sliekšņa liktas

Tā vārtu sarga kājas, kas tur sēd.

55 Varbūt, ka apakšā gan, zemei trīcot,

Var iedrebēties' kalna pamati,

Bet augšā, še nekad tas nevar notikt.

58 Še trīc tik tad, kad kāda dvēsele

Top šķīsta, gatava iet paradīzē.

Un citu gaviles to pavada.

61 Kas šeitan pārbaudīts un tapis šķīstīts,

Kas brīvs un grib būt še ar Dievu viens,

Un dvēseli no pasaulīgā raisīt,

64 Tam nākas tad ar ieiet debess priekā,

Pēc kura tas jau sen ir ilgojies',

Kad grēku dēļ vēl cietis taisnu sodu.

67 Es ar tur ciezdams saistīts gulēju

Daudz vairāk nekā pieci simti gadu,

Līdz tapu brīvs uz augšup došanos.

70 Jūs dzirdējāt tā kalna trīcēšanu

Un garu pulka gavilēšanu;
Lai Dievs tiem palīdz arī drīz kļūt svētiem!" ■—

73 Tā viņš nu visu mums bij izteicis,

Un manas slāpes bija remdinātas,

Es garā stiprināts un skaidrāks, brīvs.

76 Tad vadons teica: „Tagad labi zinām,

Kas jūs še saista, kas ir jācieš jums,

Ka kalnam jātrīc, kad jūs topat brīvi,
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79 Un dvēseles tad gavilē par to.

Nu stāsti mums, kas pasaulē tu biji,
Un kādēļ nācās tev tik ilgi ciest?"

82 Tad viņš: „Kad Dievs bij izredzējis Tītu,

Lai atriebtu tā Taisnā asini,

Ko viltīgs Jūdass nodevis par naudu,

85 Tad dzīvoju es, slavu mantodams

Jau dzīvē un uz ilgiem pēcnākamiem,
Bet ticīb's gaismas man vēl nebija.

88 Bet manas dzejas cienīja tik augsti,

Ka mani drīz uz Romu aizsauca,

Kur vairāk lauru es sev iemantoju.

91 Mans vārds ir Statijs, esmu tolosiets,

Es apdziedāju Tēbas, arī Achills

Man palika vēl dzejā nepabeigts.

94 Man' Aineīdas dievišķīgā liesma,

Kas tūkstošiem dod gaismu, siltumu,

Tās jūsmu dzirkstis arī dedzināja,

97 Kas mani darīja par dzejnieku;

Bez viņas manas pūles būtu veltas. —

Es ciestu saitēs priecīgs gadus vēl,

100 Ja līdz ar Virģilu es dzīvoj'S būtu,

Un būtu dabūjis es klausīties

Un mācīties no viņa gudras ziņas."

103 Pie vārdiem šiem man Virģils pamāja

Ar skatienu, kas lika ciest man klusu;

Un es ar visu spēku censdamies

106 Tā noturēties, ka neko lai neredz

Nedz vaigā man, nedz acīs nenomana,

Ka es jau zinu, kur tik vārds vēl sakāms —

109 Tā tomēr neiespēju valdīties.

Gars skatījās nu pētoši man sejā,

Un ieraudzīdams tanī it kā smaidus,

112 Viņš sacīja: „Ar visām tavām rūpēm

Pie ceļa mērķa kļūt, nu saki man,

Par ko gan tevim vaigā šeit šie smaidi?"

115 Es vairs nekādi galā netiku,
Nedz sacīt, nedz ar slēpt vairs varēju,
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Tik nopūtos, jo šķitos uzminēts. —

118 Tad Virģils teica: „Saki, ko tu zini!

Tev tagad brīv ir runāt, jo viņš grib

Nupat it visu dabūt skaidri zināt."

121 Es teicu: „„Senais gars, man izliekas,

Ka brīnums bija tev, kad pasmaidīju,

Bet lielāks brīnums tev vēl sagaidāms,

124 Kad teikšu to, ka vadons, kas še stāv,

Pats Virģils ir, tas avots no kā plūda

Tev dzejai dievības un varoņi;

127 Ja domāji, ka cita dēļ es smēju,

Tad zini, smēju es, ka viņa priekšā

Tu viņu nepazīdams runāji.""

130 Tad nometās viņš vadonim pie kājām,

Tam ceļus apkampt, bet tas sacīja:

„Lai paliek, brāli, tas, mēs esam gari,

133 Ko nevar apkampt." —■Tad viņš uzcēlās

Un sacīja: „Cik mīļš tu manim esi,

To saproti no tā, ka aizmirsu,

136 Ka esam gari, kas nav apkampjami."

XXII

VI riņķis. Stat i j s un Virģ i 1 a IV.

ekloga. Šķērdētāji badā. 5. P zudis

1 Jau eņģelis, mūs sestā riņķī vedis,

Man vienu zīmi atkal nodzēsis,

Bij prom; mēs gājām savu ceļu tālāk.

4 Šeit tie, kas taisnošanu kāroja,

' „Kas izslāpuši, svētīgi būs!" sauca.

Es, drīz vien saprazdams, kādēļ tā sauc,

7 Ar steidzos ātrāki kā citās reizās

Uz augšu, kāpdams čakliem gariem līdz,

Un viegli tikām sestā riņķī iekšā.

10' Tad Virģils sāka runāt sacīdams:

„Ikkatra mīlestība rada citu,

Ja tā ir vienota ar tikumu;

13 Tā ar, kad priekšellē pie mūsu pulka
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Bij nācis Juvenāls un stāstīja,

Ka tu tik ļoti mani cieni, mīļo,
16 Es tevi arī iemīļoju tā,

Kā reti citu, to vēl neredzējis;

Kad nu tu klāt, esi jūtos aplaimots.
19 Bet varēsi tu man kā draugam piedot,

Ja jautājums mans liksies pārāk drošs,

Es ceru, ka tu man to neapslēpsi:

22 Kā nācies tas, — es izprast nemāku
—

Kā tev tik centīgam un gudram vīram

Bij spējams dzīvē tapt par skopuli?' 1

25 Še redzēju, kā Statijs pasmaidīja;

Tad sacīja: „No tevis katris vārds

Tik rāda mīlību un dara prieku.

28 Bet notikt katram tādas lietas var,

Kas, skaidri nezināmas, rada šaubas,

Tādēļ ka viņu cēlons vairāk slēpts.

31 Tavs jautājums man rāda, kā tu domā:

Ka dzīvē mani skopums mocījis

Un tādēļ laikam biju tajā riņķī.

34 Es nebiju vis skops, bet šķērdētājs;

Un, savu ļaunumu tad šeitan ciezdams,

To simtos gados esmu nožēlojs.

37 Bet ellē būtu akmeņi man jāveļ,

Ja neklausīj's es tavai mācībai,

Ka kārība pēc zelta nolādama;

40 Tā cilvēkus vislielā postā grūž.

Šie biedinošie vārdi mani trauca,

Ka atgriezos no tādas ģeķības

43 Un atzinos, ka esmu izšķērdētājs

Un negausis, kam diezgan nav nekad, —

Un sāku sargāties no tāda ļauna.

46 Daudz, kas ir tādos grēkos miruši,

Kad celsies augšām, ies vēl elles mokās

Tamdēļ, ka atgriezties tiem nebij prāts.

49 Jo jāzin ir, ka grēki, kuri dzīvē

Viens otram dažkārt gluži pretēji,

Šeit deldēti top abi vienā vietā.
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52 Tā mani, šķērdīgo, tu redzēji

Turpat, kur skopie raud par saviem grēkiem,

Ar viņiem kopā nācās manim ciest."

55 Tad ganu dzejnieks atbildēja viņam:

„Toreiz, kad apdziedāji Tēbu karu,

Kas Jokastei tik loti lika ciest,
58 Tad nebiji tu ar vēl apgaismots

No īstas ticības, kas dara svētu,

Bez kuras tikums īsti nevar zelt.

61 Teic, kāda saule aizdzina tev nakti?

Kāds laicīgs gaisums tev tā spīdēja,

Ka zvejniekiem tu līdzi staigāt sāki?"

64 Tad viņš: „Tu pirmais manim rādīji,

Kur ceļš uz Parnasu un viņa strautiem,
Tu pirmais mani Dievam piegriezi;

67 Tu biji itkā tāds, kas maldās tumsā,

Aiz sevis gaismu nesot, neredz pats,

Bet citiem īsto ceļu gaišu dara,

70 Kad sacīji: „Nu jauni laiki nāk, —

Es redzu, dzimums jauns jau kāpj no debess,

Nu visur atdzimst miers un taisnība!"

73 Caur tevi paliku es slavens dzejnieks,

Caur tevi tapu pielikts kristīgiem.

Un kā? to teikšu šeit ar skaidriem vārdiem:

76 Jau pasaulē bij īstai ticībai

Drīz visur vieta gatava pie ļaudīm,

Un vēstneši to tālu pauda jau;
79 Un kad ar taviem pieminētiem vārdiem

To ziņas saskanēja pilnīgi,

Es kļuvu ticīgs, kristīgajiem līdzi,

82 Un viņus augsti, 'svēti cienīdams.

Kad Domitiāns sāka viņus vajāt,

Par viņu mokām gauži raudāju

85 Un pūlējos tos glābt, cik man bij spējams;

Jo redzot viņu labos tikumus,

Es visas citas sektes apsmādēju.

88 Pirms dzejodams es grieķiem liku iet

Pie Tēbu upēm, —■ pats jau biju kristīts,
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Kaut ārīgi vēl pagāns rādījos

91 Aiz bailēm, slēpdams ticību tik dārgu.
Un tādas baiļošanās dēļ bij man

Šeit četri simti gadu gaidot jācieš.

94 Ak dārgais draugs, mans ceļa rādītājs,
Caur kuru es pie pestīšanas ticis,

Nu saki vēl — jo laika diezgan būs —

97 Kur mūsu Terentijs, kur gudrais Varrons,

Kur Cecilijs un Pļauts — es, lūdzu, teic!

Vai viņi ellē? — ak! tad kurā riņķī?" —

100 Viņš teica: «Persijs, tie un citi daudz,

Mēs esam priekšellē ar to no grieķiem,

Kam Mūzas pasniedz spirdzinājumus;

103 Tur pirmā riņķī, cietumā un ēnā,

Mēs daudzreiz runājam par Parnasu,

Aizvien kur valda mūsu dzeju dievs.

106 Tur Euripids, tur arī Antifonts,

Tur daudz no grieķiem, kurus kronē lauri;

Tur Simonids un arī Agatons ;

109 Tur tevis apdziedātā Antigona

Un Deifila tur un Argija,

Un Ismēna, kas skumst tāpat, kā senāk,

112 Tur Hipsifile, kurai pārnākot

Bij mājā jāredz viņas bērniņš nokauts;

Tur Deidamija, Dafne, Tetida."

115 Nu bijām no tās šaurās aizas ārā,

Un abi dzejnieki tad apstājās

Un apskatījās, kur būs jāiet tālāk.

118 Bij dienas piektā stunda beigusies,

Un saule augšā spīdēja pie debess,

Arvienu gaitā augstāk kāpdama.

121 Mans vadons sacīja: «Man šķiet, mums jāiet,

Ka mums pa labo lai ir ārmala,

Tur ceļš būs brīvs, tur drīzāk tiksim apkārt."

124 Mēs pratām paši atrast ceļu jau,

Un Statijs arī piekrita tām domām;

Tad gājām nu bez kādām rūpēm prom,

127 Papriekšu dzejnieki, es viņiem līdz,
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Uz viņu gudrām runām klausīdamies,

Kasi dzejas dziļumus man atvēra.

130 Bet drīz vien viņu runas apklusa,

Kad ieraudzījām ceļa vidū koku,

Kas bija pilns ar skaistiem āboliem.

133 Ja egles kuplums top uz augšu tievāks,

Šim otrādi, uz augšu lielāks vien,

Ka viņā uzkāpt nāktos ļoti grūti;

136 Un zarus, kas pār klinti izplētās,

Tam klinšu strauta mitrums veldzināja;

Tā viņš arvien bij zaļš un augļu pilns.

139 Kad dzejnieki tam kokam gāja tuvāk,

Tad tiem no zariem atskanēja balss:

„Šc<s augļus, jūs vis nevarēsit sasniegt.

142 Tos Marija ne sev, bet kāzām vēl,

Lai trūkumā tiek līdzēts jaunam pārim,

Priekš kura viņai līdzcietīga sirds;

145 Bij senāk dzēriens romietēm tik ūdens;

Un Dān'jels zemes augļus gribēja,

Lai gudrībā augt spējīgāks viņš taptu;

148 Un senču laiks bij jaukais zelta laiks,

Kad ļaudīm ozol' zīles vēl bij gardas

Un strautu ūdens garšoja kā vīns;

151 Un kristītājam Jānim tukšā vietā

Bij siseņi un medus barība,

Viņš tādēļ bija liels un augsti godāts,

154 Kā evaņģēlijā mums stāstīts tiek."

XXIII

Gari. Forēse Donati runā par

Filorences sieviešu netikumiem.

1 Es skatījos nu tikai koka zaros

Ar uzmanību un tik vērīgi,

Kā tāds, kas laiku kavē putnus ķerdams.

4 Mans tēvišķīgais gādnieks sauca tad:

„Dēls, nāc! mums laiks ir ceļošanai dots

Tik īss un dārgs un labi jālieto."
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7 Esi tūliņ steidzos klāt pie abiem gudriem,

Un viņu gudrās runās klausoties

Man laiks, ap klinti ejot, viegli zuda.

10 Bet klau, kur vaimanas un dziesmas skan:

„Dievs manu muti atver, tevi teikšu."

Tās dzirdot rodas bēdas un ar prieks.

13 Es jautāju: „„Mans tēvs, kas tās par balsīm?""

Viņš (sacīja: „Še garu pulki ir,

Kas šķīstoties grib panākt nokavēto."

16 Kā ceļinieks, kas citus ceļā redz,

Tos apskata, un ja nav pazīstami,

Tad steigšus dodas atkal tālāku,

19 Tā tagad gari steidzās klāt, mūs panākt,

Tad brīnodamies apskatīja mūs

Un klusi devās atkal prom uz priekšu.

22 Tie visi bij tik izdēdējuši

Ar dziļi iekritušām acīm, bāli,

Un kauli tiem caur ādu manāmi.

25 Tik nomērējs un izžuvis nav bijis

Pat Erisichrons, kas tā gavējis,

Ka sācis paša miesu kost ar zobiem.

28 Es sacīju pie sevis: Tādi gan

Bij tie, ko Tits Solimā bija mērdējs,

Kad mātes sāka savus bērnus: ēst.

31 Tiem acis bij tik dziļi iekritušas,

Ka rādījās būt tikai bedres vien,

Un deguns, vaigu kauli izspiedušies; —

34 Kas gan to būtu domāt varējis,

Ka tikai ābolsmarža un tāds avots,

Kas kārdina, to spējis izdarīt.

37 Jau pētīju, vai bads tā nobeigt spētu,

Jo nezināju īsto cēloni,

Kādēļ tie gan tik ļoti dēdējuši.

40 Te redzēju, ka viens no viņiem sāk

Kā pētīt mani savām dziļām acīm

Un sauc: „Ak, kāda žēlastība man!" —

43 Es nepazītu to nekad no vaiga,

Bet tik no balss es viņu vēroju,
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Jo izskats bija tam pavisam savāds.

46 Es pārdomāju, sāku minēties,

Līdz beidzot varēju to skaidri pazīt,

Kad ieskatījos: tas bij Forēse!

49 Viņš lūgdams teica: «Nenicini mani,

Kaut esmu nejauks, gluži izdilis

Un grēkus deldot palicis bez miesas!

52 Ak izstāsti man savu likteni!

Un kas tie divi ir, kas stāv pie tevis?

Es lūdzu, dari man to zināmu!"

55 Tad teicu es: „„Par tavu izdilumu

Man tagad jāraud vairāk ne kā tad,

Kad redzēju es tevi nomirušu.

58 Es jautāju ne ziņkārības dēļ,

Jo tevi redzot jūtu līdzcietību;
Ak saki man, kas tevi tā var krimst?""

61 Viņš sacīja: „Pēc Dieva nolikuma

Tam kokam un tam strautam ir tāds spēks,

Ka tie mūs šeit tā izmērdē un moka.

64 Tie ir, kas mūs, — kas raudam, dziedam šeit —■

Dzen šķīstīties no izšķērdības grēkiem.

Caur šalkšanu un sāpju ciešanu.

67 Tā koka augļu kairinošā smarža

Un skaidrais avots, tie tā kārdina,

Ka izsalkums mūs moka šeit un slāpes.

70 Mums katru reizi, kalnam apejot,

Ir jāiet klāt tiem — mokas atjaunot;

Es saku mokas, — būtu sakāms prieks,

73 Jo grēcīgs kārums dzen mūs klāt tam kokam,

Tas pats, kas dzinis Kristu krustam klāt,

Kad viņš par mūsu grēkiem cieta nāvi."

76 Es teicu: «Forēse, no dienas tās,

Kad prom no zemes mūža d;āvē gāji,

Vēl pagājis nav arī piektais gads.

79 Tu atzini, ka šķērdēšana grēks

Un tomēr negribēji viņu atmest

Un piedošanu meklēt kavējies;

82 Teic, kā tik īsā laikā augšā tiki?
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Es domāju tur lejā tevi atrast,

Kur kavēts laiks ar laiku jāatlīdz.""

85 Viņš sacīja: „Ka esmu jau še augšā,

Kur šķīstīšana salda mocekļiem,

To izdarīja Nellas aizlūgumi,

88 Tā gaužām asarām par mani lūdz;
Tā mani uzveda no lejas augšup

Un izglāba no citiem riņķiem ar,

91 Jo viņa Dievam mīļa, patīkama,

Šī mana atraitne, ko mīlēju,
Un sargās biedroties ar ļauniem ļaudīm,

94 Jo mežonīgā cilts

Ar viņu; sievām godīgāka tomēr,

Kā mežoņi, starp kuriem viņa cieš.

97 Ak brāli, ko tu gribi lai tev saku?

Es nākotnei jau varu pretim skatīt,

Es paredzu, ka tālu nav tas laiks,

100 Kad Florencē tām bezgodīgām sievām

Tiks noliegts stingri rādīties pusplikām

Un ļaudīm redzot iet ar vaļā krūtīm —

103 Vai barbaru un saraciņu sievām,

Kas rādās tikai cieši sasegušās,
Tas kādreiz tā no valdības ir uzspiests?

106 Vai prot, vai zinās ar šīs bezkauņas,

Kāds sods par to būs šeitan viņām jācieš?
Ja zinātu, tad sāktu raudāt, kaukt.

109 Es paredzu, ka tiem, ko tagad auklē,

Kad tie vēl nebūs gados nākuši,

Šīs netiklības dēļ reiz būs daudz jācieš.. —

112 Bet stāsti nu par sevi tagad man,

■ Lūk mani biedri brīnodamies skatās

Uz tavu pakrēšļi, ko viņi redz!"

115 Es sacīju: „„Vai to lai atgādinu,

Kas bijām pasaulē viens otram mēs?

Tas darītu tik vien mums sāpes velti;

118 Priekš dažām dienām, pilnā mēnesī,

Mans vadons, kuru tu pie manis redzi,

No turienes sev mani ņēma līdz.""
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121 Es viņu rādīju un teicu tālāk:

„„Es miesā vēl un sekoju tam visur

Caur tumšo elli un tās mocībām,

124 Līdz beidzot tikām šinī kalnā augšā,

Viņš mani visos riņķos izvadījis

Un skaidrojis man visu, kas bij jāzin;
127 Viņš būs man vēl par vadoni tik ilgi,

Kamēr pie Beatrīčes aizkļūšu,

Un vienam pašam būs man jāpaliek.

130 Viņš Virģils ir, kas visu to man sacījs,
Un otrs, kas viņam līdzās tur, ir tas,

Dēļ kura kalns nesen vēl trīcēja,

133 Kad viņš no jūsu daļas tika izņemts.""

XXIV

Forēse rāda pāvestu Mārtiņu IV.

Sestais P nozūd.

1 Mums veicās iešana un sarunas,

Un runājoties laiks bij īss un steidzās,

Kā kuģis labā ceļa vējā skriet.

4 Un gari, it kā divreiz nomiruši,

Uz mani skatīdamies brīnējās,

Kad manīja, ka manim vēl ir miesa.

7 Es teicu: „„Plrms steidzies projām iet

Pie citiem, kur tev piederas būt klātu,
No kuriem tevi esmu kavējis,

10 Nu saki vēl, kur Pikarda, kas citkārt

No tiem, kas šeitan mani apbrīno,

Tik augsti tika allaž godināta?""

13 Viņš atbildēja: „Tā bij māsa man;

Bij skaista, tikla, tagad debess mājās

Pie izredzētiem godā līksmojas,

16 Bet mēs šeit svētā badā nomērēj'ši

Tā, ka cits citu nepazīstam vairs;

Ja pazīt grib, tad jājautā pēc vārda.

19 Lūk tur!" viņš turpināja rādīdams,

„Tur ir tas Bonadžunta, un tas bālais,



Es teicu: „„Ja tu tiešām gribi runāt,

Tad runā tā, ka varam saprast ar,

Lai dabūjam no tevis ar ko zināt!""

XXIV. 40.-42.
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Kas ir par visiem vairāk nomērējs,
22 Kam citkārt svētā baznīca bij rokā,

Še gavējot nu salkst pēc gardumiem,
Pēc vīna sarkanā un ceptiem zušiem."

25 Vēl daudzus viņš tai pulkā rādīja,

Ko pazinu un kas par to bij līksmi,

Bet godā aizkārts nejutās neviens.

28 Tur Übaldins nu gremo tukšu muti;

Tur bij Ravennas bīskaps Bonifacijs,

Kas tikai kārumos vien dzīvojis;

31 Markēse tur, kam notuļ dzerdamam

Arvienu vairāk vairojušai slāpes,

Un mute sausāka vien palika.
34 Bet kā no daudziem izvēlam tik vienu,

Tā griezos es pie Bonadžuntas nu,

Kas likās mani pazīstam vislabāk.

37 Viņš murmināja sevī, un man šķiet,

Pār viņa izdilušām lūpām nāca

Tik tikko sadzirdams vārds: „Džentuka."

40 Es teicu: „„Ja tu tiešām gribi runāt,

Tad runā tā, ka varam saprast ar,

Lai dabūjām no tevis ar ko zināt!""

43 Viņš teica tad: „Tur Lūkas pilsētā,

Kas gan par visām vairāk nosmādēta,

Ir piedzimusi skaista jaunava —

46 Tā patiks tev, tu runāsies ar viņu;

To īsā laikā piedzīvosi pats,

Lai gan to tagad negribi vēl ticēt.

49 Bet teic, vai esi tas, kas rakstīji

To dzeju zemes virsū, kas tā sākas:

„Jūs jaunavas, kas jūtat mīlību."

52 Es sacīju: „„Es viens no tiem, kas vēro,

Ko mīlestība saka man, un visu

To uzrakstīju, un ne ko no sevis.""

55 Viņš teica man: „To mezglu ieraugu,

Kas mani atturēj's no jauna stila,

Ar Gvitonu un Notāru kādreiz.

58 Jūs dzejojāt tik mīlestībai klausot,
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Un rakstījāt, ko viņa vēlēja,

Bet mēs to vērot tikām aizmirsuši,

61 Un visu aplūkojot, beidzot tak

Nav citas starpības starp abiem stiliem."

Viņš apmierināts klusu palika.

64 Un nu tāpat kā putni rudens laikā

It nemierīgi baros pulcējas

Un pēc tam garās rindās dodas projām,

67 Tāpat šie gari ar uz iešanu

No šalkšanas un apnikuma spiesti

Nu griezās no mums prom un aizskrēja.

70 Kā cilvēks, pārliecīgi lielā nogurumā

Un gribēdams vēl vairāk atpūsties,

Ļauj aiziet projām visiem citiem tālāk,

73 Tā Forēse vēl palika tiem pakaļ,

Lai elpu atvilktu, mums līdzi mākot.

Viņš jautāja: „Kad satiksimies vēl?"

76 Es sacīju: „„To tagad nezinu,

Cik ilgi man būs jādzīvo virs zemes,

Bet gars man ilgosies pēc miera mājām,

79 Kad jāredz būs, ka mana dzimtene

Ik dienas vairāk ies uz ļauniem ceļiem

Un beidzot laikam visai postā grims.""

82 Viņš teica: „Ej, es redzu, ļauna sācējs,

Pie zirga astes siets, tiek aizrauts tur,

No kurienes nekad vairs netiks ārā;

85 Zirgs sāk, to raudams, allaž ātrāk skriet,

Līdz beidzot rautais, sakropļotais kermens

Ir norāvies, guļ zemē asiņains."

88 Viņš teica, acis pacēlis uz augšu:

„Tas drīz, tu pats to redzēsi,

Un tad šos vārdus visus sapratīsi. —

91 Es palicis nu pakaļ; laiks šeit dārgs,

Un tas, ko tagad esmu nokavējis,

Nu jāgādā, ka atkal panākts tiek." —

94 Un tad kā jājēji uz skriešanos,

Kad viens no viņiem c;tus pārspēt grib

Un sevim iegūt varonības slavu,



Drīz mums bij priekšā atkal otris koks

Ar kupliem zariem, augļu pilns un smaržīgs,

Ap kuru gari kliedza, lēkāja.

XXIV. 103.—105.
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97 Tā aizskrēja viņš arī ātrāki, —

Mums trim bij jāpaliek tam tālu pakal;
Mēs gājām savu gaitu kā arvien.

100 Drīz vien jau bija viņš no mums tik tālu,

Ka maz vien vairs to redzēt varēja,
Tik pat maz, cik tā vārdus pratis biju. —

103 Drīz mums. bij priekšā atkal otris koks

Ar kupliem zariem, augļu pilns un smaržīgs,

Ap kuru gari kliedza, lēkāja,
106 Kā mazi bērni, lūdzot, rokas sniedzot

Pēc koka augļa, lapas ķert un raut,

Bet augstuma dēļ aizsniegt nevarēja.

109 Kaut augļi gan tiem ļoti patika,

Tie velti nopūlējās kādu dabūt.

Kad tie nevienu aizsniegt nespēja,

112 Tad visiem tukšā bija jāiet projām.

Mēs arī piegājām tam kokam klāt,

Kas neklausīja lūgšanas, nedz raudas.

115 „Tik garām cita, klāt nav brīv jums nākt!

Tas koks, kas levu kārdinajs, ir augšā,

Šis te no viņa sēklas izaudzis."

118 Tā sauca kāda balss no koka augšas;

Tad vadons mani pievilka sev klāt

Un kopā turoties gar klinti gājām.

121 „Vai atminat par milžiem Kentauriem,"

Balss teica vēl, „kas kāzās piedzērušies,

Grib laupīt līgavu, bet sodu cieš? —

124 Un ebrējiešu kārību un slāpes;

Un kādēļ Ģideons no kareivjiem

Kā apsmādētus daudzus atraidīja?" —

127 Mēs aizgājām gar klinti no tā projām,

Un dzirdējām tik lapu čaukstēšanu,

Kas moda nosodāmu kārību.

130 Tad gājām brīvāki, ar čaklu gaitu,

Pa līci; cnu vi» plašu ceļu prom

Un klusi pārdomājām to, kas bijis. —

133 „Ko ejat jūs tik klusi, domīgi?"

Tāds sauciens nejaušs mani iztraucēja,
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Es griezos, redzēt, kur tas sauciens nāk,

136 Un brīnums bij, ko tagad ieraudzīju:

Ne glāze, nedz kāds metalls kaisumā

Nekad tik sārtā spožumā nav redzēts,

139 Kāds bija tam, kas teica: „Nāciet šeit,

Tad tiksit jūs pie svētības un miera;

Jums jākāpj augšā ir pa kāpenēm." —

142 Man acis bij no viņa apžilbušas;

Es tādēļ pagriezos uz vadoņiem

Un sekoju, kā biju sadzirdējis.

145 Kā rīta vēsma jaukā ziedonī

No rasas pilnām uzplaukušām puķēm

Mums spirdzinošu ziedu smaržu nes,

148 Tāds vēsums no tā eņģ'ļa spārnu galiem

Bij jūtams man pie pieres visai maigs

Un manus karstos vaigus dzesināja.

151 Es dzirdēju šos vārdus: „Svētīgi

Jūs apžēlotie esat, kuriem slāpes

Pēc taisnības un gara gaišuma,

154 Jūs galā tiksit ar to piepildīti."

XXV

VII riņķis. Sarunas par dvēseli,

nāvi etc. Kārie liesmās,

1 Mums tagad bija jākāpj ātrāki,
Jo nakts bij Skorpiona zvaigžņu zīmē,

Un saule pusdienai jau pāri bij

4 Un augšā tikt mums tādēļ bija jāsteidz.

Mēs kāpjot neievērojām ne ko,

Tik domājām par savu gala mērķi.

7 Mēs steigšus vien uz augšu spiedāmies

Caur aizu, kurā kāpām, kas tik šaura,

Ka nācās vienam tik pēc otra kāpt.

10 Un tad, kā stārķēns, kam ir kāre laisties,

Uz ligzdas malas cilā spārnus jau,
Grib celties, — nedrīkst, paliek vēl kur bijis

13 Tā tagad es ar jautāt gribēju,
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Jau taisos, saņemos, bet nedrīkstēju

Un griezos nost, ne vārda neteicis.

16 Mans labais tēvs, kaut steigšus gājām, teica:

„Ja prāts tev nesas jautāt mums kaut ko,
Tad nenokavē izdevīgu brīdi."

19 Un es nu, tādiem vārdiem drošināts,

Tam jautāju: „„Kā šeit bez miesas gars var

Tik ļoti badu ciest un izmērēt?""

22 Tad viņš: Ja atmini, kā Meleagers
Tad nomira, kad koks bij sadedzis,
Tāds jautājums tev nenāktu vis prātā.

25 Un ja tie apdomātu to, ka šie

Ir tā kā tēls, kas spogulī tev rādās,

Tad pats par gariem visu saprastu.

28 Bet še ir Statijs, esmu viņu lūdzis,

Viņš solījās tev visu izskaidrot,

Par ko tu kāro zināt, — klausies viņu!"

31 „Ja atklāju tam Dieva slēpumu,"

Tā teica Statijs, „tevim klātu esot,

Tad piedod man; — tu gribi, neliegšos."
34 Un tad: „Ja, dēls, tu klausies uzmanīgi,

Tad varēsi gan arī saprast to,

Kā tavu jautājumu izskaidrošu:

37 Vistīrās asinis, kas sirdī plūst,

Ko dzīslas neuzņem, kas miesai atliek,

Tās sirdī brīnišķīgā kārtā saņem

40 Uz tālāk attīstību spēšanu ;

Tās ar šo spēju iet caur dzīslām riņķī,

Tur savārītas ieiet miteklī,

43 Ko vārdā neminam, bet no šā trauka

Tās citā piederīgā traukā plūst,
Lai divu asinis tā kļūst par vienām.

46 Tās vienas darbīgas, tās otras cieš,

Lai dzīvība no viņām abām rodas.

Tā savienotas tās sāk darboties:

49 Papriekš kā sarikušas, bet drīz dzīvas,

Un kļūst arvienu tā kā biezākas;

Tām darbojoties dvēsele sāk rasties,
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52 Kas sākumā vēl klusa, mierīga,

Kā stāds, kam dzīvība gan, bet ne jūsmu.

Tad rodas kustēšana, jušana,
55 Un dīglis pieņemas arvienu lielāks

Un attīsta jau vairāk spēšanu;

Tam nomanāmasirdī pukstēšana,

58 Tā•sabiezē un atkal tālāk plešas,
Līdz rodas visi citi locekļi.

Līdz beidzot gatavs viņš, ar visu miesu. -

61 Bet, tas, kā kustons top par cilvēku,

Tas nav še redzams, tā ir teorija,

Ar kuru gudrais kāds ir maldījies.

64 Viņš mācījis, ka saprašana esot

No dvēseles pavisam šķirama,

Tādēļ ka tai nav orgānu priekš tās.

67 Bet klausies tikai īsto taisnību,

Tad sapratīsi visus manus vārdus:

Kad auglim smadzenes sāk taisīties,

70 Tad Radītājs pie dabas mākslas darba

Nāk klāt un iepūš savu garu tam,

Kas spēcīgs bij ar savu kustēšanos.

73 Tik cieši tas ar garu vienojas,

Ka rodas viena dvēsele, kas dzīvo

Un kustas, apzinās un darbojas.

76 Lai labāk saprast, iedomājies tikai,

Ka vīna ogā siltais saules stars

Ar sulu vienodamies top par vīnu.

79 Kad cilvēkam sāk beigties laicīgs mūžs

Un dvēsele, kas tādi radusies,

Nu atstājas no miesām mirstīgām,

82 Ņem viņa līdzi savas divas daļas;

Tās gara spēki, prāti, atmiņa

Un atzīšana stiprināties sākas,

85 Un viņai tad pēc sava nopelna
Ir jāiet ellē, jeb ar šķīstīšanā,

Kur tad tik atzīst, kāds būs ceļa gals. —

88 Kad iegājusi viņai spriestā vietā,

Tad viņas attīstības spējība



Ar šausmām klausījos, kā liesmas šņāca,

Un labā pusē klāt bij bezdibens.

XXV. 116.—117.
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Tur saņem sevim apkārtējo gaisu

91 Un sevi attēlo ar to tāpat,

Kā citkārt zemes laicīgajās vielās;

Kā mākoņos, kas lietus lāsu pilni,

94 Var spulgot saules stari raibās krāsās,

Tā dvēsele iekš gaisa tērpusies

Ar rādās tādā izskatā, kā miesā;

97 Kā ugunij iet liesma visur līdz,

Tā dvēselei ar viņas ārējs izskats

Ir visur līdz un rāda viņas tēlu,

100 Lūk tāda arī garu būtība;

Un tā ar' gariem šeit ir atrodami

It visi prāti, visa redzēšana.

103 Tā lūk mēs runājam, tā smejamies,

Un tā mēs raudam asaras it rūgti

Un vaidam, šķīstīšanā ciezdami;

106 Un mūsu ārējs izskats katrreiz rāda,

Ko iekšķīgi mēs jūtam, vēlamies.

Lūk, tas ir tas, par ko tev brīnums bija."

109 Nu bijām uzkāpuši, sākām iet

Pa labo tur, kur pēdīgajās mokas;

Es tūliņ griezu vērību jau turp.

112 Es redzēju, kā liesmas šņāc no klintīm,

No ceļa puses kāpa augšup vējš,
Ar varu grūzdams atpakaļ tās liesmas;

115 Mums bija jāiet tik gar ārmalu.

Ar šausmām klausījos, kā liesmas šņāca,
Un labā pusē klāt bij bezdibens.

118 Mans vadons teica: „Turies tikai stingri

Un vēro ceļu, kur tu kājas liec!

Ik katris aplams solis var gāzt briesmās."

121 „Dievs žēlo mūs!" tā dziedam dzirdēju

Tai telpā, kas bij pilna uguns liesmu,

Un prāts man nesās visai skatīties,

124 Kur gariem bija liesmām cauri jāiet;

Un tādēļ acis allaž griezās turp,

Bet bija stingri jāvaldās uz ceļu. —-
127 „Es nezinos no vīra!" tāda balss
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Fēc beigtas dziedāšanas stipri sauca,

Un tad no jauna atkal dziedāja;

130 Un dziesmai beidzoties bij atkal sauciens:

„No savas birzes šķīstā Diāna

Dzen projām nešķīstajo Kallistoju."

133 Tad atkal tika dziesma dziedāta

Un saukti šķīsto sievu, vīru vārdi,

Kas dzīvojuši godam tiklībā.

136 Tā viņi darījuši, dara, darīs

Gan laikam, kamēr vien tās liesmas būs

Un kamēr tādas ārstēšanas zāles

139 Tās vātis izdziedēs uz mūžību.

XXVI

Turpinājums. Vakars. Gvīdo

Gvini č c 11 i. Arna 1 d o Dani c 11 o.

1 Tā ejot mums gar ceļa ārmalu,

Mans uzticamais vadonis man teica:

„Liec vērā, ko es piesacīja tev!"

4 Nu saule sāka spīdēt labā pulsē

Un izlēja pār debess vakariem

Tāl tāli spožu balti-zilu gaismu;

7 Un kreisā pusē, manā pakrēslī,

Bij redzams uguns liesmām sārtāks gaišums,

Ka gari sāka to jau ievērot,

10 Arvienu skatīdamies, kur es gāju,
Un viens no diviem pat jau; sacīja:

„Kā rādās, tas nemaz nav līdzīgs gariem."

13 Tad daudzi pacēlās, cik spēdami

No savām vietām, tomēr tikai tiktāl,

Ka kājas vēl arvien bij ugunī;

16 „Tu, kas tiem diviem rūpīgi ej līdz

Un noskaties, kā mēs še liesmās kalstam,

Jel runā ko par atspirgšanu mums.

19 Ne vieni mēs, bet visi šeit to lūdzam,

Jo arī Libijā un Indu zemē

Tik lielas slāpes nevar būt kā še.
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22 Teic, kā tas pakrēslis no tevis rodas;
Tu laikam dabīgajā miesā vēl, —

Kā varēji tāds šinī vietā atnākt?"

25 Tā viens no uguns mani jautāja,

Un līdz kā gribēju tam pretim runāt,

Es tapu pārsteigts, citus ieraugot.

28 Jo vienam pulkam nāca pretim otris;
Es skatījos, kā viņi sasveiksies;

Kad tie viens otram bija visai klātu,

31 Tie sasveicās viens otru noskūpstot
Un tūliņ šķīrās, atkal aiziedami.

Kā dažreiz putnu bariem sanākot

34 Viens otram pieiet, it kā pajautātu:

Kas ir? kurp iesit jūs? un izšķiras,
Viens otru vairāk neievērodami;

37 Tā šie, —
un mazliet tālāk gājuši

Tie sāka viens par otru stiprāk klaigāt:

„Ak Zodoma un Gomora!" tā viens —

40 Un otris: „Pasifaja ielien govī

Un bulli vilina, lai nāktu klāt!" —

Kā dzērves, bīdamies no aukstas salnas,

43 Skrien rindās prom uz
karsto Libiju,

Kad bail no karstuma, tad dodas atkal

Tās atpakaļ uz aukstiem Rifajiem,

46 Tā šie uz vien' un otru pusi riņķī

Skrien, gauzdamies par saviem nedarbiem,

Un kliedz un dzied arvien tos pašus vārdus.

49 Bet tas, kas pulkā runājis nesen,

Tas palika ar citiem atkal stāvot

Un likās itkā klausoties uz mums.

52 Nu redzēju, ka tie mūs lūdz jau otrreiz,

Un sacīju: „„Jums visiem cerība,

Ka vēlāki, jeb drīz pie miera tiksit;

55 Es dzīvi atstāju nei jauns, nedz vecs,

Ar zemes miesu uzņemdams šo gaitu,

Pēc gara gaismas augšām dzīdamies;

58 No debesīgas sievas saukts, es iešu

Ar mirstīgajo miesu debesīs,
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Kur Dievu skatot būs mans nolūks sasniegts.

61 Lai piepildās jums ar, ko vēlaties,

Ka drīz, jo drīzi tiekat pieskaitīti

Pie apžēloto pulka debesīs!

64 Tad sakait man, kas jūs tur liesmās esat

Un kas bij tie, kas nāca pretim jums?

Par to jums labu darīšu, cik spēšu.""

67 Kā kalnu gans, reiz ticis pilsētā,

Tur paliek itkā apžilbis un maldās,

Kā mēms nei māk, nedz drīkst vairs jautāt,
70' Tiā bija šie — to manīju pie viņiem.

Bet līdz kā bija apskatījušies

Un atjēgdamies tikuši pie prāta,

73 Tad tas, kurš pirmīt jautaj's, sacīja:

„Sveiks, draugs, kas atnācis uz mūsu kalna

Pēc gara gaismas, miera meklēdams.

76 Redz' še to otro pulku moka karstums,

Tas pats, dēļ kura Cēsars dzirdēja:

„Tu ķēniņiene!" savos gaviļ-svētkos;

79 Tā kvēles liek tiem izsaukt: „Zodoma",

Jo tā šos citkārt bija pavedusi;

Un kārības tos moka liesmās vēl.

82 Mēs bijām sevis pašu maitātāji,

Un cilvēcības kārtu nicinot

Tā padevušies kārībai, kā lopi.
85 Un tādēļ tagad, kad mēs šķīrāmies,

Mēs, pašu grēkus iedomājot, saucam

To sievu, kas par govi palika.

88 Nu zini, kādi grēcnieki mēs bijām.
Bet visu vārdus minēt laika nav,

Un es tos visus arī nezinātu.

91 Bet ja tev tīk, tad savu varu teikt:

Es Gviničelli, atgriezies pirms nāves,

Un tamdēļ arī šķīstīšanā laists!"

94 Kā dēli steidza māti mīļi apkampt,

Kad Likurgs gribēja to nonāvēt, —

Tā gribēju es ar (tik uguns, liedza),

97 Kad it kā tēva vārdu dzirdēju,
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Tā tēva, kas par mīlestību dziedāj's,

Un bijis dzejnieks ar tāpat kā es.

100 Es iedams redzēju to dziļās domās,

Viņš bija kluss, un es ar klusēju,

Un liesmas mani nelaida tam klātu.

103 Bet kad es diezgan viņu skatījies,
Es piedāvājos palīdzīgs būt viņam

Ar visu, ko viņš tik vien vēlētos.

106 Viņš sacīja: „Man tava labprātība

Pat Lētes viļņos paliks atmiņā.

Tev pateicos, tev' pieminēšu mūžam,
109 Tu tiešām esi bijis manim labs.

Un ja tu mani mīļo, saki, kādēļ

Tu noskaties uz mani domīgs vēl?"

112 Es sacīju: „„Dēļ tavām jūsmu dzejām,

Kas katrai sirdij dārgas allaž būs

Un paraugs paliks vienumēr uz laikiem.""

115 „Ak, brāli," teica viņš un rādīja

Uz citu biedru, kas tur bij ne tālu;

„Šis kala vārdus labāki kā dažs,

118 Jo romancēs un mīlestības dzejās

Viņš visus pārspēja; tie grieķi ir,

Kas teica, Giraults daudz par viņu labāks.

121 Daudzreizēm dzejotāja dāvanas

Tā netiek atzītas, kā pelnījušas,

Kad apspriedējiem pašiem mākslas trūkst.

124 Tā Gvitonu tie godināja aplam,

Arvienu citu vārdus atkārtojot,

Līdz īstie dzejnieki to apgāza.

127 Kad tevim nu būs tik daudz pārākuma,

Ka spēsi uziet tanī klosterī,

Kur Kristus pats ir valdinieks un priekšnieks,

130 Tad viņa priekšā mani piemini,

Par mani noskaitīdams Tēvreizi,
Cik daudz no tās man šeit vēl vajaga."

133 To sacījis, viņš liesmās pazuda,

Kā dzelmē zivs, lai tiek tam vieta,

Kas bija gaidījis un stājās klātu.
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136 Es tuvodamies pienācējam lūdzu,

Lai viņš man savu vārdu pastāsta,

Par ko es justos isievi pagodātu.

139 Viņš priecīgs atbildēja, sacīdams:

„Tu māki ļoti glaimojoši jautāt,

Ka slēpties nevaru nedz gribu vairs:

142 Es esmu Arnalds, iemu ciezdams, vaidot

Par savu netiklību pagātnē;

Jau ceru, kā drīz būšu šķīsts un svabads.

145 Tev lūdzu, kad tu ceļa galā tiec

Pie izredzēto galvas debess godā,

Tad viņa priekšā mani piemini."

148 To teicis, atkal nozuda viņš liesmās.

XXVII

Caur uguni. Nakts. Dantes sapnis

V i r ģ i 1 i j s šķiras.

1 Kad jaunas dienas pirmie rīta stari

Pār Jeruzālemi sāk izplēsties,

Kad Ebro upes apkārtnē ir pusnakts

4 Un Ganges upe gaišā pusdienā,

Mums saule slīdēja, un nāca vakars,

Mēs redzējām tad spožu eņģeli

7 Pie klinšu malas, ārpus liesmām, dziedam:

„Cik svētīgi ir tie, kas sirdsšķīsti!"
Tik jauki dziedāt cilvēks vēl nav spējis.

10 Tad teica: „Nevarat vairs tālāk iet!

Nu ceļš caur liesmām iet, lai tās jūs apņem!

Tur ejiet vien un uzklausait kur dzied!"—

13 Mēs bijām kopā viņam tuvojušies;

Man viņa vārdi bij tik briesmīgi,

Ka jutos it kā nosodīts uz nāvi.

16 Es, rokas žņaugdams, zemē nokritu,

Uz zvērojošām liesmām skatīdamies;

Jau tēlojos, cik briesmīgi tur degt.

19 Bet vadoņi man abi nāca klātu,

Un Virģils drošinādams sacīja:
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„Mans dēls, še sāpes gan, bet nebūs nāve!

22 Jel atminies un apdomā, ja agrāk
Uz Geriona tevi vedu droši,

Vai šeitan bīsties, Dieva tuvumā?

25 Še nevar tev ne mats no galvas nokrist,
Lai liesmas būtu ar daudz lielākas,

Un tu tur iekšā tūkstoš gadus būtu!

28 Ja maniem vārdiem ticēt nespēji,

Nāc, ieliec liesmā savu drēbju stūri:

Tu redzēsi, ka man ir taisnība,

31 Nāc, nebīsties, tās briesmas pāries ātri;

Nāc droši iekšā, tici, izdosies!"

Es tomēr nedrīkstēju vēl iet iekšā;

34 Viņš redzēdams, ka stāvu, nekustos,

Drīz dusmīgs teica: „Dēls, ko tu vēl kavē?

No Beatrīčes tev šī siena šķir!"

37 Kā Pīrams mirdams atvēra vēl acis,

Kad Tisbes vārdu tika dzirdējis,

Un viņu abu asins sārti plūda,

40 Tāpat es ar, to vārdu dzirdēdams,

Kas manim mīļš un neaizmirstams mūžam,

It klausīgs uzlūkoju vadoni,

43 Kas redzot, ka es līdzīgs mazam zēnam,

Kas ņemas klausīt tik par ābolu,

Tad galvu pakratīdams smaidot teica:

46 „Nu, tak vairs nepaliksim šaipusē!"

Un gāja man papriekšu liesmās iekšā

Un lūdza Statīju, lai nāk mums līdz.

49 Es sekoju, bet karstums bij tik varens,

Ka labāk glāzes kausējumā lēkt,

Ko šķitos atrast vēsāku par šeit to.

52 Mans tēvs gan centās mani mierināt

Un runādams par viņu palīdzēja

Uz priekšu doties, censties izturēt.

55 Mums vadons bija dziesma viņā pusē,

Mēs gājām tikai taisni turpu vien,

Līdz tikām liesmām cauri, klāt pie trepēm.

58 „Jūs, mana tēva izredzētie, nāciet nu!"
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Tā sauca balss no spožuma mums pretim

Ko skatoties man acis apmulsa.

61 „Jau saule riet" tā balss tad tālāk teica,

„Būs vakars klātu, tādēļ steidzaties,

Pirms krēsla nāk, un tumsība jūs apklāj."

64 Pa klinti veda ceļš uz augšieni.

Mums kāpjot saule slīdēja jau zemu,

Un man zem kājām bija pakrēslis;

67 Un kad jau bijām tuvu trepju galam,
Tad ēnai beidzoties mēs manījām,

Ka saule aiz mums ieslīdēja jūrā.

70 Un pirms vēl bezgalīgais horizonts,

Ar lielu tumsu apklāts, būtu zudis,

Lai netaptum mēs pārsteigti no nakts,

73 Ar prieku palikām uz trepju kapēm,

Jo kalns arvien jo stāvāks bija jau,
Un uzkāpšana viņā visai grūta.

76 Kā kazas paēdušas, mierīgas

Guļ pakrēslī un atpūzdamās mierā

Tur atdusas no augšā kāpšanas

79 Pa klintīm, gravām, kur sev zāles plūca,

Bet gans, uz zižļa atspiedies, stāv klāt,
Tās uzskata un uzticīgi sargā,

82 Kā saimnieks labs, kas tumsā uzmana

Un nakti pavada ar saviem lopiem,

No briesmām sargādams un nezvēriem,

85 Tā 'tagad bijām mēs šai kalna ceļā

Pēc dienas karstuma šeit vēsā naktī:

Kā kaza es, un viņi gani man.

88 Mums apkārtne bij maz vien redzama;

Bet augšā tiku ieraudzījis zvaigznes

Daudz spožākas par senāk redzētām;

91 Tās bezgalīgā telpā apbrīnojot,

Man uznācis bij miegs, kā dažureiz,

Lai gars var ieskatīties nākamībā. —

94 Man šķiet, ka tā tas bij ap laiku to,

Kad rīta zvaigzne bij jau uzlēkusi

Un spoži spulgoja pie apvāršņa,
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97 Kad manim guļot sapnī parādījās

It skaista, maigi jauka jaunava,

Kas puķes plūkdama pa lauku gāja.

100 Uz manu jautājumu teica tā:

Es esmu Lea, patīk man tā staigāt,
Plūkt puķes un no viņām kroņus pīt,

103 Lai spogulī sev pašai patikt varu.

Man māsa Raēle mīl mieru vien

Un skatās tikai spogulī arvienu,

106 Lai savas skaistās acis redzētu;

Man prieks ir sevi pušķot tikai darbiem,

Bet viņas prieks tik sevi aplūkot." —

109 Jau rīta blāzma, kura ceļiniekam,

Kas mājai tuvojoties, visjaukāk aust,

Arvienu augstāk kāpjot, izplatījās.

112 Tā līdz ar tumsu sapni aizdzina;

Es kļuvu skaidris, tūliņ steidzos celties

Un redzēju, ka vadoņi jau stāv.

115 „To saldo augli, kuru daudzos zaros

Ar lielu kāri meklē mirstīgie,

Tu šodien sasniegsi, tam tiksi klātu."

118 Tā Virģils runāja man sacīdams,

Un es to dzirdot tapu ļoti priecīgs,

Daudz vairāk, kā par visu pasauli.

121 Uz augšu, augšu vien nu prāts man dzinās»

Es vēlējos, kaut spārni būtu man,

Lai tūliņ turpu aizlaisties es spētu.

124 Un kad pa trepēm biju uzgājis

Un stāvēju jau viņu galā augšā,

Tad Virģils pienācis man sacīja:

127 „Nu izvests tu caur divām moku vietām,

Caur elli un caur šķīstīšanu šeit,

Nu saprašana tālāku vairs nevar;

130 Līdz šim tu garā un ar mākslā vests,

Nu vari iet, kā pats par labu šķieti.

Tev ceļš uz priekšu viegls un līdzenāks,

133 Tur tevim saule atspīd visur gaiši.

Lūk, zeme auglīga, viss zel un plaukst,
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Bez sēklas izaug koki, zāle, puķes,

136 Drīz spīdēs tev tās acis priecīgi,

Kas raudāja, pie tevis mani sūtot. —

Nu priecīgs viri savu ceļu iet;

139 Vairs nevajag tev manu pamācību,
Tu būsi pats nu gudris, būsi brīvs —

Un būtu aplam vēl tev prātu grozīt —

142 Tu pats nu sevim mācītājs un kungs."

XXVIII

Zemes paradīze. Rīts; mežs; upe;

M a t i 1 d c.

1 Jau kārīgs izzināt, kas gan tur priekšā

Tai jaukā, dzīvīb's pilnā mežā būs,

Ko rīta saules stari apzeltīja,

4 Es priecīgs tūliņ krastu atstāju

Un vērodams it viegli, lēni gāju

Pār zaļo smaržīgajo lauku tur.

7 Lēns, atspirdzinošs pavasara vējš,

Kā vēstīdams par tuvo ziedoni,

Man rotājās ap pieri patīkami,

10 Un koku lapas, lēni kustoties,

Bij visas noliekušās uz to pusi,

Kur kalns bij metis pirmo pakrēsli.

13 Bet mežā vēsmas dvaša bija lēna

Un netraucēja dziesmas putniņiem,

Kas, slēpušies starp jaunām, zaļām lapām,

16 Tik priecīgi, ar skaistām balsītēm,

Ka atbalsis caur mežu skanēja,

Par jauko rītu skaņi gavilēja.

19 Šim jaukumam gandrīz vai līdzīgs redzams

Ir Kjasu pinijmežā, jūrmalā,

Kad vēsma cildina šim ziedu smaržu.

22 Es gāju, uzmanīgi klausoties,

Tai skaistā, skaņā birzī dziļāk iekšā,

Ka āra malas neredzēju vairs;

25 Tur tieši priekšā ieraudzīju upi



Te ieraudzīju es it nejauši,

Ka skaista sieviete gar birzi gāja

Un dziedādama puķes lasīja.

XXVIII. 38.-40.
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Uz kreiso pusi lēnām tekošu,
Un vilni kustināja krastu krūmus.

28 Tai upē ūdens bij tik skaidrs un tīrs,

Ka pretī tam ikkatris dabīgs ūdens

Pat skaidrā dienā rādās netīrs, melns,
31 Lai gan viņš bija tumši, tumši krāsots

Šai mūžīgajā koku paēnā,

Kur neiespīd ne saule, ne ar mēness.

34 Es stāvēju šīs upes tuvumā

Un skatījos uz otru pusi pāri,

Kur ar tāpat bij skaistas birztalas,

37 Par kurām brīnoties es biju priecīgs.

Te ieraudzīju es it nejauši,

Ka skaista sieviete gar birzi gāja

40 Un dziedādama puķes lasīja,

Kas krastmalās, gar mežu, saules gaismā

Tai priekšā visur jauki ziedēja.
43 „„Tu skaistā, kas tu dziedādama staigā

Man tevi redzot, tiešām jādomā:

Tu esi mīlestības apstarota;

46 Kaut patiktos tev staigāt tuvāk šeit,"".

Tā teicu es, pie upes tuvāk iedams,

„„Lai tavu dziesmu labāk dzirdētu.

49 Tev' redzot, atminos par Proserpinu,

Kas, puķes lasot, mātei nozuda —

Un ziedoņ-laiku tumšā peklē ņēma."""

52 Kā jaunava, kas dejā iedama

Tik viegli kājas ceļ, ka tikko manāms,

Un viegli kāju kājai priekšā liek,

55 Tā viņu redzēju pa puķēm slīdam,

Un atturīgi acis nolaižam,

Kad godbijīgi viņa tuvāk nāca,

58 Kā viņas dziesmu tagad gaišāki

Es skaidri dzirdēt varēju un saprast,

Un kad pie krasta malas pienākot,

61 Tā stāvēja man otrā pusē pretim,

Kur viļņi zaļo zāli veldzināja,

Tad viņa acis pacēla uz mani;
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64 Tās spulgoja tik brīnišķīgi spoži,

Ka Venerai, no Amor' bultas ķertai,

Nekad nav acis spulgojušas tā.

67 Tur viņa stāvēja nu otrā malā

Un smaidot vija puķes vaiņagā,

Ko staigādama bija lasījusi.

70 Trīs soļi upes platums šķīra mūs;

Bet Hellesponts, kam Kserkss ir gājis pāri
Un kas arvien vēl daudziem ceļu trauc,

73 Nav spējisl Leandru vēl vairāk kāvēt

Un Sēstu nošķirt nost no Abidas,

Kā mani upe, šķirdama no viņas.

76 „Jūs laikam šeit nupat kā nākuši?"

Tā viņa runāja, „un jums ir brīnums,

Kā smejos šinī vietā, kuru Dievs

79 Ir radījis par cilvēcības šūpli.

Bet dziesma: „Kungs, tu iepriecini mani"

Var atklāt jums to, ko vēl-neprotat.

82 Tu, kas tāds šaubīgs, rūpīgs vēl tur stāvi,

Nu jautā man, ko zināt gribi vēl,

Es labprāt tevim visu stāstīšu."

85 Es sacīju: „„Šī upe, mežs ar skaņām

Man šaubas dar', vai šī tā vieta ir,

Par kuru teica man, tā būšot šeitan?""

88 Tad viņa teica: „Izstāstīšu tev

To visu, ko šeit redzi un ko dzirdi,

Ka visu labi saprast varēsi:

91 Dievs, pats iekš sevis pieticīgs un pilnīgs,

Ir paradīzi vēlējs cilvēkam,

Lai tanī dzīvotu tas svēts un laimīgs.

94 Bet grēks to drīz vien izdzina no tās,

Un grēku dēļ pret vaimanām un sāpēm

Viņš izmainīja prieku, laimību.

97 Bet šķīstīšanās kalns ar paradīzi

Tad pacēlies tik augsti augstumā,

Ka zemes ūdens, mākoņi un tvaiki

100 Uz augšu kāpjot nevar viņu sniegt,

Nedz to ar negaisiem un vētrām traucēt,
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103 Jo tomēr gaiss vēl šeit arvienu apkārt

Un griežas tā kā pirmreiz kustināts,
Jo viņu ceļā nekavē nekas,.

106 Un kalngalā šeit plūst tik tīrais aitērs.,

Kas zāli, koku lapas kustina,

Šai mežā rada dzīvību un skaņas.

109 Viņš arī zemei piešķir auglību

Un izplata to tālu visās vietās

Caur sevi un caur savām debesīm.

112 Ar zemē caur to pašu dīgst un aug

Pavisam neredzēti, jauni stādi

Pat arī tur, kur zemē sēklas nav.

115 Nu domāju, ka tev vairs nebūs brīnums,

Ja dzirdējis, ka stādi auguši

Ir tur, kur nebij priekš tiem sēklas.

118 Tev jāzin, ka šeit visas sēklas ir

Un augļi, stādi, kādus! zemes virsū

Nekad nav baudījuši mirstīgie.

121 Šī upe, ko tu redzi šeitan tekot,

Nav cēlusies no zemes avotiem,

Kur miglas, lietus ūdens kopā satek

124 Un ātri plūst, tad žūst un paliek sauss;

Šī upe divkārtīga, viņas avots

Ar Dieva ziņu mūžam plūst un tek.

127 Šeit upes viļņiem dota tāda spēja,

Ka atņem visu grēku atmiņu,

Un otra atminēt liek labos darbus.

130 Šai vārds ir Lēte, otrai — tiunoja.

Bet otra atspirdzina tikai tādu,

Kas dzēris jau no pirmās ūdeņa;

133 Šis spēcīgāks par visiem ūdeņiem.

Nu varētu es savu runu beigt,

Jo vajadzības nav še vēl ko pielikt;

136 Bet manim tīk tev vēl ko pasacīt

Un domāju, tu pateiksies ar manim,

Jo pildu vairāk, kā es solīju:

139 Man šķiet, ka seniem dzejniekiem, kas stāsta
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Par zelta laikiem, kuri zuduši,

Gan būs šī vieta sapņos rādījusies:

142 Šeit cilvēks nevainīgs bij laimībā,

Šeit mūžīgs pavasars, šeit visi augi,

Šeit nektārs tas, ko daudzi teikuši."

145 Kad to es dabūju no viņas dzirdēt,

Tad pagriezos uz saviem dzejniekiem:

Ar smaidu klausījās tie šajos vārdos;

148 Tad atgriezos es atkal viņu skatīt.

XXIX

Kristīgas draudzes uzvaras gājiens

1 Kā mīlestības pilna jaunava,

Tā viņa runu beidza dziedādama:

„Svēts tas, kam visi grēki piedoti!"

4 Tad, it kā nāra meža jaukā ēnā

Drīz iet un bēg no saules gaišuma,

Tad atkal staigā, gaismu meklēdama,

7 Tā gāja tā pret straumi upei līdz;

Es soļoju gar upes otru malu:

Es šai pusē un viņa viņpusē.

10 Pa abiem simtu soļus gājām,

Te upe pagriezās ar līkumu,
Mūs vezdama uz rītiem, meža vidū.

13 Kad tā ne ilgi bijām gājuši,

Tad skaistule man piegriezušies teica:

„Nu brāli, tagad skaties, uzklausies!"

16 Tā runājot uz reižu visā mežā

Visapkārt spoža gaisma uzausa;

Es domāju, ka izšāvies kāds zibens,
19 Bet zibens ātri atkal nozustu;

Šis gaišums bija pastāvīgs un jaukāks,

Es klusi domāju: „Kas tas var būt?"

22 Un tad no spoži apgaismotā gaisa

Bij arī jauka dziesma dzirdama. —

Es dusmojos, ka levas grēks daudz laupījs,

25 Ka šeit, kur zeme tuvu debesīm,
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Tā, tikko cēlusies, ļauj sevi pievilt

Un panāk to, ka cilvēks izdzīts top;

28 Ja launajo tā atraidīj'si būtu,
Tad es šo ļoti jaukol laimību

Daudz agrāki un ilgāk būtu baudīj's. —

31 Kad tā, vēl šaubās un kā apmulsis,

Par pirmbūtības laimi tālāk domādams,

Arvien vēl vairāk to sev vēlējos,

34 Tad mežā gaiss kā uguns uzliesmoja

Zem zaļiem zariem mūsu priekšā jau,
Un atskanēja skaista dziedāšana. —

37 Ak, dzejas mākslas svētās dievības,

Es, kas es jūsu dēļ jau daudz reiz cietis

Bez miega, tagad lūdzu atmaksu:

40 Lai Helikona strāvas plūst uz mani,

Lai Ūranija palīdz dzejā teikt,

Ko cilvēkam tik domāt vien jau grūti!

43 Netālu nost no vietas, kur es biju,

Es šķitos redzam septiņ' zelta kokus,
Bet attālums bij acis mānījis;

46 Jo kad turp iedams biju jau tik tuvu,

Kā skaidrāki tos redzēt varēju,

Kad acīm, prātam viss bij spējams izšķirt,
49 Tad redzēju, ka ne vis koki tie,

Bet septiņ lukturi no tīra zelta,

Un „Ozianna!" dziedam dzirdēju.

52 Uz lukturiem tur virsū dega liesmas,

Kas gaišākas par mēness spīdumu,

Kad pilns viņš pusnaktī ir mēness vidū.

55 Es skatījos, ko vadons par tiem teiks,
Bet vairāk gan no viņa nedabūju,

Kā redzēt viņa brīnošanos vien.

58 Tad atkal vērsos es uz spožām liesmām,

Kas lēnām nāca it kā līgava

Un tikko kustot tuvojās mums pretim,
61 Man skaistā uzsauca: „Ko tu tik daudz

Tur par tiem dzīviem spīdekļiem vien brīnies,

Ka neskaties nemaz, kas nāk aiz tiem?"
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64 Aiz lukturiem tad redzēju daudz ļaužu,

Kas nāca visi baltos apģērbos,

Tik baltos, kā virs zemes nevar atrast

67 Man kreisā pusē upe mirdzēja,
Un tanī es kā spogulī it skaidri

Pats savu kreiso sānu redzēju.
• 70 Es tagad biju īstā vietā ticis,

Kur starpā upe vien, un apstājos,

Lai labi redzētu, kas ir, kas notiek.

73 Nu redzēju, kā katra liesma iet,

No katras paliek gaiša staru svītra,

Kā mākslas rokas gaisā zīmēta,

76 Tā ka uz reižu radās septiņ' strīpas,

Ik katra savādākā nokrāsā,

Kas kopā spulgoja kā varavīksne.

79 Tai gals ar acīm nebij saredzams,

Bet platumu par visām svītrām kopā

Varbūt ar desmit soļiem mērotu.

82 Kad visa debess mirdzēja tā spoži,
Tad dividesmit četri sirmgalvji

Pa diviem nāca, lilju kroņiem galvā,

85 Un dziedāja: „Tu augsti teicama,

Pār visām Ādam-meitām godā celta,

Tev' svētīgu teiks visi mūžīgi!"

88 Un kad to izredzēto pulks tā iedams

Tai ziedu pļavai pāri pārgāja,
Un lauks bij palicis no viņiem tukšs,

91 Tad redzēju tur četrus dzīvniekus,

Kas spīdēja kā spožas debess zvaigznes

Tos zaļas lapu vītnes rotāja,

94 Un viņiem katram bija seši spārni

Vispār ar acīm it kā apsēti,

Kā Argum, ja viņš dzīvs vēl būtu.

97 Še īsi vien par viņiem pastāstu,

Jo laiks un vieta taupāmi ir citam,

Par ko vēl arī dzejot vajaga.

100 Lai Eceķels par viņiem tevim stāsta,

Viņš redzējis: tie nāk no ziemeļiem
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Pa diviem nāca, lilju kroņiem galvā.

XXIX. 83.-84.
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Ar uguni un vētru šurpu dzīti.

103 Šie ar bij tādi, kā viņš apraksta,

Tik Eceķels nav redzēj's tik daudz spārnu,

Cik es un praviets Jānis skatījis.

106 Tad starp tiem dzīvniekiem drīz parādījās
Uz diviem ratiem tronis brīnišķīgs,

Par vilcēju tam priekšā grifs bij redzams,

109 Kas, savus spārnus augstu pacēlis,

Pa vidus svītru vien it taisni gāja,

Kā visas citas brīvas atlikās.

112 Tā spārnu gali bija augsti gaisos;

Tam putna daļas bija zeltotas,

Bet citas daļas sarkanas un baltas.

115 Ne Augustam par godu romieši

Nav varējuši tādus ratus taisīt;

Pat Saules rati nabadzīgāki,

118 Šie uguns rati, kas bij maldīj'šies

Un tad uz Zemes lūgumu, kā stāsta,

No Zeva tika sadedzināti.

121 Tiem ratiem labā pusē griezās dejā

Trīs jaunavas: bij pirmā sarkana

Un kvēlojošai liesmai līdzīga,

124 Un otra mirdzēja tik dzidri zaļa,

Kā dārgais smaragds savā krāšņumā,

Un trešā balta, it kā sniegs un gaisma.

127 Gan baltā bija dejas sācēja,

Gan sārtā arī; viņu dziesmas taktij

Tad citas lēnāk, ātrāk pieslējās.

130 Bij kreisā pusē četras purpursārtas:

Tur viena, ar trim acīm, iedziedot

Pēc savas takts, tās citas dejā grieza.

133 Tām iepakaļ tad divi sirmgalvji;

Tiem katram savāds apģērbs, tomēr gaita

Un izskats abiem vienāds, cienījams:

136 Viens bij par Hipokrata draugu turams,

Kam daba tādu spēju devusi,

Lai viņas bērniem glābj visdārgākajo;

139 Un otrais rādījās tam pretstats būt
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Ar spožu zobenu, ko rokā nesa,

No kā pat šajā pusē baidījos;

142 Pēc šiem vēl četri sirmgalvji tiem līdzi;
Un beidzot pakaļ tiem it vienkāršs viens

Kā sapņodams, ar dziļdomīgu skatu.

145 Šiem septiņiem bij apģērbs drīz tāds pats,

Kā arī pirmiem dividesmit četriem;

Tik kroņi nebija no liljēm šiem,

148 Bet gan no rozēm un no sārtām puķēm,

Kas tuvāk skatoties man izlikās

Kā sārti gaismas stari tiem ap galvu.

151 Nu brauciens gāja tuvu garām mums.

Un tad uz reiz kā pērkons norībēja:

Viss gājiens, brauciens tūliņ apstājās

154 Un palika ar lukturiem uz vietas.

XXX

Brauciens stāv. Virģilijs aizgājis.

Beatrīče aizsegusies runā ar DantL

1 Kad septiņas tās spožās debess zvaigznes,

(Kas nenoriet un neuzlec nekad,

Kaut dažreiz gan tās tumša migla aizsedz,

4 Un kuras spīdēdamas jūrniekiem

Arvienu rāda ceļu ostā iekļūt
Un droši mājās tikt pie savējiem),

7 Bij apstāj'šās, tad atgriezās pret ratiem

Tie dividesmit četri vecajie,

Kas grifam bija gājuši pa priekšu.

10 Un viens, it līdzīgs debess vēstnesim,

Nu dziedādams trīs reizes stipri sauca:

„Nāc, rādies līgava no Libāna!"

13 Un kā no pastardienas bazūn' skaņām,

Kad visi izredzētie modīsies

Un uzcelsies ar apskaidrotām miesām,

16 Tā uz šo dievišķīgo saukumu

Uz ratu ceļa šo jau simtiem pulku

Nu cēlās, mūža dzīves paudēji,
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19 Kas atsaucās: „Lai slavēts ir, kas nāk!

Nu pilnām roklām kaisiet ceļā liljes!"

lln tūliņ neskaitāmas puķes birst.

22 Kā jaunai dienai austot rītos redzam,

Ka mākoņi kā rozes sārtojas,

Un debess segta spilgtiem mākoņiem,

25 Kas uzlecošās saules seju tīsta,

Lai acis pamazām ar gaismu aprod

Un neapmilst no spēja spožuma,

28 Tā tagad no tiem lieliem puķu plūdiem,

Kas it kā lietus lija birdamas

Vispār uz ratiem un uz visu ceļu

31 No visa svēto pulka kaisītas;

Tad parādījās baltā segā sieva

Ar egles zaru kroni rotāta

34 Un zaļu uzvalku uz sārtām drēbēm.

Mans gars, kas jau priekš gadiem desmitiem

Bij viņas skaistumu reiz apbrīnojis

37 Un viņu tuvu juzdams trīcējis,

Tas tagad, neskatījies vēl tai vaigā,

Jau atkal juta pirmo mīlību

40 Un viņas brīnišķīgā spēka varu.

Tik līdz kā atkal bija modušās

Man pirmās mīlestības saldās jausmas,

43 Kas iedegušās agrā jaunībā,

Es pagriezos ar uzticīgu drosmi,

Kā bērns, kas mātei priecīgs pretī skrien

46 Pie viņas meklēt bēdās paglābšanu,

Pie Virģilija, teikt: „„Mans vadon, ak!

Cik ļoti manim prāts un sirds nu trīc,

49 Jo pirmā mīlība sāk manī degt!""

Bet Virģilija es vairs neredzēju;

Mans vadons, ko man debess devusi,

52 Mans dārgaisi draugs vairs nebija pie manis!

Kā leva, paradīzi zaudējot,

Tā nespēju es asaras vairs valdīt,

55 Kas man kā straume vaigus pārplūda.

„Ak, Dante, lai gan Virģils nu ir zudis,
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Tak neraudi pēc viņa, tagad ne!

58 Tev raudāt nākas gan par citām lietām."

Kā augstu savā kuģī admirāls,
No acīm nepalaizdams it ne nieka,

61 Dod pavēles, kas katram jāpilda,

Tā viņa skatāma bij augsti ratos;

Kad raudzījos, kas tas, kas; mani sauc,

64 Nu atkal redzēju to sievieti,

Kas pirmīt puķu plūdos it kā zuda,

Un viņa nu uz mani skatījās.

67 Bet baltais šķidrauts, aizklāts vaigiem priekšā

Man neļāva to skaidri saskatīt,

Un viņa, it kā valdiniece augsta,

70 Uz mani sākot lēni runāja,

Lai vēlāk teiktu nopietnākus vārdus :

„Es esmu Beatrīče, skaties šurp!
73 Kas tā par iedomu, kas tevi veda

Caur moku vietām šinī kalnā kāpt?

Vai nezini, ka svētie vien šeit mājo?"

76 Es nokaunējies acis nolaidu

Un redzēdams, ka vaigs mans atspīd upē,

Es tad uz puķēm tikai skatījos.

79 Tik barga parādās ar māte bērniem,

Kā viņa man; un manim izlikās,

Ka viņas līdzcietībai klāt ir rūgtums.

82 Tā apklusa, un eņģ'ļi dziedāja:

„Uz tevi, Kungs, es paļaujos un ceru,

Tu manim liksi drošā vietā būt."

85 Tad kā uz Itālijas kalnu galiem,

Kur mežos saputināts dziļais sniegs,
No ziemeļvējiem sasalis kā ledus,

88 Kad siltais vējš no Libijas sāk pūst,

Top mīksts, sāk plūst un šļūk un gāžas lejā,

Kā vaski kūst, kad uguns tuvumā,

91 Tā man, kas es pirms dziedāšanas biju

Kā sasalis un it kā sastindzis,

Ka nespēju ne nopūsties, nedz raudāt,

94 Nu eņģ'ļu dziedāšanā klausoties,
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Kas līdzcietīga skanēja, kā teiktu:

Kam skumdini tik daudz to, valdniece?

97 Tas ledus, kas bij pārņēmis man sirdi,

Viss kūstot pārvērtās par nopūtām,

Par asarām, kas aumaļām man plūda.
100 Tad viņa, kas tur augsti stāvēja,

Nu pagriezās pret eņģeļiem un svētiem

Un visiem garu pulkiem, teikdama:

103 „Jūs, kas šeit mītat mūžam gaišā dienā,

Jūs nevar nakts nedz tumsa maldināt,

Bet dzīvē laicīgā tas var tā notikt,

106 Un tādēļ mani vārdi noder tam,

Kas viņpus upes raud, lai viņš nu atzīst,

Ka lielas vainas lielas sāpes dar'.

109 Ne vien ar dabas dāvanām viņš svētīts

Drīz spēja citiem tālu priekšā tikt

Un savas gaitas mērķi viegli sasniegt,

112 Bet arī žēlastības tam bij daudz,

(Ko debesis vien cilvēkam var piešķirt

Un nevis kāda pasauTs gudrība),
115 Gan jaunībā ar gaišu saprašanu

Viņš droši visu zināt varēja,

Kā jāturas uz tikumības ceļa.

118 Bet kad jo auglīgāka zeme ir,

Jo vairāk tad ar nezāles tur ņemas,

Un katra ļauna sēkla arī dīgst.

121 Gan es to kādu laiku atturēju,

Tam savas jaunās acis rādīju,

Un manis dēļ viņš sargājās no ļauna,

124 Bet līdz ko pasauli es atstāju

Un aizgāju uz debess dzīvošanu,

Viņš citai dzīvei visai atdevās.

127 Kad es no miesas nācu gara dzīvē,

Pie izredzētiem miera mājoklī,

Viņš aizmirsa drīz manu mīlestību

130 Un dzīvošanā sāka maldīties

Un sekot kārībām un grēku priekiem,

Kas viņu ļaunos ceļos noveda.
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133 Gan nomodā, gan sapņos viņu saucu

Un skubināju, lai jel atgriežas,

Bet velti viss, viņš mani neklausīja

136 Un bija jau tik tālu noklīdis,

Ka tikai tā to glābt vien bija spējams,

Ka elles mokas tam bij jāpieredz.

139 Man viņa dēļ bij ar līdz ellei jāiet

Un raudādama lūdzu tur tad to,

Kas viņu šeitan augšup uzvadīja.

142 Tad nu pēc negrozāma likuma

Tam jāizbrien ir Lēte, no tās jādzer;

Kad nožēlojis grēkus, aizmirsis,

145 Tad galā tiks pie salīdzināšanas."

XXXI

Dante izsūdz vainas. Beatrīče

atklājas.

1 „Tu, kas pie upes otrā pusē stāvi,"

Tā viņa atkal tālāk runāja,

Ar asiem vārdiem mani graizīdama,

4 „Nu runā, saki man, vai tiesa tas,

Ka tagad atzīsti tu savas vainas?

Ja atzīsti, vai nožēlo ar tās?"

7 Gan gribēju sākt runāt, tomēr vārdi

No mutes laukā nenāca neviens,

Jo lēnprātības vietā še bij stingums,

10 Un maz ar mani viņa pacietās.

„Ko domā? teic; tu atmini vēl visu,

Jo Lētes viļņos bijis neesi."

13 Tad bailībā, kā sajucis un kaunīgs,

Es teicu: „„Jā!"" To laikam redzēt gan,

Bet ne vis dzirdēt varēja no manis.

16 Kā bultu loks, par daudz kad savilkts, lūst

Un zaudē savu atlēkšanas spēku,

Un bultai "mērķi aizsniegt spara trūkst,

19 Tā man zem šāda svara bija jālūst

Un jāraud asaras ar nopūtām,

Ka izrunāt es nespēju ne nieka.
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22 Tad viņa teica: „Mani mīlēdams

Tu mācījies pēc tādas mantas dzīties,

Kas pastāvētu mūžam tev un man;

25 Bet vēlāk, kas tie bij par valgiem, saki,

Kas tevi novilka uz neceļiem
Un lika maldīties pa tumšām tekām?

28 Ar kādām mantām, kādiem jaukumiem

Tev' citi kārdināja, pretim smaidot?

Kas vilka tevi viņu ceļā iet?" —

31 Pēc garām, smagām nopūtām man sāka

It lēni, grūti vārdi raisīties,
Un tik ar pūlēm nāca tie pār lūpām:

34 „„Lūk, pasaule, ar saviem kārumiem""

Es raudāju, „„kad jūs vairs neredzēju —

Tā mani grēku ceļos aizrāva."" —

37 „Še liegšanās nekā ar nelīdzētu,"

Tā viņa teica, „Soģis visu zin,
Un melkulis priekš viņa nepastāvēs,

40 Bet kad tu pats nu sevi apsūdzies,

Tad soda zobenam tiek asums deldēts

Un atgriezīgais paliek apžēlots.

43 Kad tev nu kauns par tavu maldīšanos,

Tad nākamībā tava sirds nekad

Vairs neatļausies kārībām un grēkiem.

46 Nu neraudi un nebēdājies vairs,

Bet ievēro, kas tev nu nākas darīt

Pēc tam, kad manis vairs nav pasaulē.

49 Tev dzīvē gan nekas tā nepatika,

Kā mana miesa, ko es nesu tur,

Tie glītie locekļi, kas sakrīt pīšļos.

52 Man mirstot zuda tava laimība;

Kā varēja tev tad vēl patikt cita?

Kāds prieks virs zemes bija tev tad vēl?

55 Pie katra kārdinoša viltus prieka,

Pie pirmās krišanas tev pienācās

Tad celties, dzīties turp, kur zini mani,

58 Un sargāties un bēgt no kārībām,

Lai otru reiz vairs grēkā neiekrītĻ
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Nedz cita tevi viļ ar skaistumu.

61 Jauns putnēns, kas vēl neprot, nespēj paskriet,

Vēl kūtri gaida otru šāvienu,
Bet pieaugušie bēg un aizskrien ātri." —

64 Kā zēns, kas nerātnības dēļ tiek rāts,

Sāk bīties, kaunas skatīties uz augšu
Un stāv uz vietas acis nolaidis,

67 Tā stāvēju es ar; tad vina teica:

„Vai tev to dzirdot kauns? cel bārdu augs'!

Tev, mani redzot, žēl par to būs vairāk.'" —

70 Kad tādu pavēli es dzirdēju,

Es saslējos un stāvēju kā ozols,

Kas vētrā neļauj locīties, nedz gāzt;

73 Jo jutu, ka par daudz tā mani aizkar,

Kad vina man par bārdu piemeta,

Kur tik par vaigu būtu runāšana.

76 Es lēni galvu pagriezu tad turp

Un redzēju, ka skaisto eņģ'ļu pulki

No puķu kaisīšanas mitējās. —

79 Mans skats, kas maz vien vairs ko uzņemt spēja

To redzēja uz grifu griezušos,

lekš kura savienotas divas dabas.

82 Zem šķidrauta tā viņā upes krastā

Man likās skaistāka kā citkārt vēl,

Kad skaistumā tā visas pārspēja.

85 Ak, kāds man žēlums nu pēc viņas bija!

Kāds riebums radās pret to ļaunumu,

Ko, viņu aizmirsdams, es nodarījis!

88 Nu mani sirdsapziņa grauza tā,

Ka trīcēdams es nokritu pie zemes,

Un ko nu cietu, to lai viņa zin. —

91 Kad manim spēki atjaunoties sāka,

Tad tā, kas man bij viena rādījusies,

Man teica: „Celies, pieturies pie manis!"

94 Un veda mani upes dziļumā,

Kur pati ūdens virsū viegli gāja,

Arvienu mani tālāk vilkdama,

97 Lai tiktum upei pāri otrā malā,



Tad viņa manu galvu apkampa,

To pamērca zem ūdens, upes viļņos.

XXXI 100.-101.
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Kur dziedāja: „Ak šķīstī mani, Kungs!"
Tik jauki, ka to nespēju vairs izteikt.

100 Tad viņa manu galvu apkampa,
To pamērca zem ūdens, upes viļņos,

Ka iedzēru es viņas ūdeni.

103 Tā mani mazgātu tā veda augšām

Pie viņām četrām skaistām jaunavām,

Kas mani apķerdamas veda dejā:

106 „Pie debesīm mēs zvaigznes, nāras šeit,

Mēs bijām, pirms kā Beatrīče nāca;

Pēc lēmuma mēs viņai kalpones

109 Un tevi aizvedīsim viņai priekšā.

Tās trīs tev darīs acis gaišākas,

Lai vari skaidrāki tu viņu redzēt."

112 Tā viņas dejodamas dziedāja

Un mani pieveda pie grifa krūtīm,

Kur arī viņa mani redzēja;

115 Tās teica tad: „To acu priekšā stādīts

Nu vari viņās droši lūkoties:

Tās ir, kas tevim mīlestību rāda."

118 Tās redzot, jutu atkal tiekšanos,

Un acis lūkojās pēc viņas acīm,

Bet viņa skatījās uz grifu vien,

121 Kā viņas skatā bija divas liesmas,

Tur spulgojot, kā saule spogulī:

Drīz rādās viņš tāds, drīz atkal citāds.

124 Nu domā, lasītāj, cik brīnišķi

Bij redzēt tādu mainīdamos ainu,

Kam pirmsākums arvienu bij tasi pats!

127 Un kamēr gars mans, brīnišķīgi aizgrābts,

Tur atspirdzināšanu baudīja,

Pēc kuras ilgi, nemitoši slāpis,

130 Es redzēju tās trijās jaunavas,

Kā viņas mājot manim tuvāk nāca

Un eņģeļiem līdz dejot dziedāja:

133 „Ak, Beatrīče, rādies, skaties laipni

Uz tavu uzticamo mīļāko,

Kas tevi skatīties še augšā kāpis!
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136 Mēs lūdzam, rādi savu vaigu tam:

Rād' visu tavu skaistumu, kas segts vēl,

Ak atklājies, lai tevi skaidri redz!" —

139 Ak debess gaisma, sārtā rīta saule!

Kam ir tik augstas dzejas dāvanas,

Lai varētu viņš droši pasacīt,

142 Ka esot pilnīgi to attēlojis,

Kā, izredzētiem gavilējot, tu

Kā saule uznāci pie skaidras debess,

145 Kā debess gaismā tu še atklājies?

XXXII

Saredzēšanās ar Beatrīči. Brauciens

paliek pie koka. Grifs un eņģeļi no-

zūd. Laicīgas draudzes cīņas vīzija.

1 Nu desmit gadu ilgas slāpes dzēsdams,

Es skatījos uz viņas skaistumu

Tik ļoti aizgrābts, augstu laimi juzdams,

4 Ka visu citu apkārt aizmirsu,

Jo viņas saldie, debesīgie smaidi

Man pirmo mīlestību iededza, ■—

7 Bet apkārtējo garu pulks pa kreisi

Uz sevi manu skatu pagrieza

Ar saucienu: „lekš skatīšanas mēru!"

10 Tad stāvēju nu tur kā apmulsis,

Kā tāds, kam saulē acis apžilbušas

Un tādēļ brīdi ir kā neredzīgs,

13 Kad atkal sāku redzēt, kas nu mazums,

Patiešām mazums pret to daudzumu,

No kura mani novērsa ar varu;

16 Tur redzēju, ka gājiens sāka iet

Un nogriezās pa labo, saulei pretim,

Tiem septiņ' spīdekļiem arvienu līdz.

19 Kā kara pulks, kas mitas tālāk karot

Un iet ar ieročiem ap karogu,

Tad visi kopā prom uz savu vietu,

22 Tā tagad gāja ar tas debess pulks
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Tiem ratiem līdzās, iepakaļ un priekšā,

Tāpat kā pirmīt to jau redzēju;

25 Grifs pats ar savu spēku viņus vilka

Tik viegli, it kā nejuzdams ne ko.

Tās septiņ' jaunavas pa abām pusēm;

28 Es, Statijs un tā upē vedēja,

Mēs sekojām pa ratu sliedēm līdzi.

Nu gājiens iedams sānis pagriezās

31 Un virzās tālāk mežā, tukšā vidū,

Kur citkārt čūska levu vīlusi;

Mums gaitu virza eņģeļi ar dziesmām.

34 Kad triju bultu gaitas tālumā

Tā gājiens bij uz priekšu pavirzījies,

Tad Beatrīče troni atstāja.

37 „Ak Ādam!" tā bij dzirdams pulkā saucam,

Un visu svēto pulks nu apstājās

Ap kādu koku pilnīgi bez lapām,

40 Kas augstiem zariem plaši izplētās;

Koks bij tik stāvs, ka viņa lielais augstums

Pat Indijā ar tiktu apbrīnots.
43 „Gods tevim, grif! Tu negribēsi pazīt

Šo koku, kura augļi saldi ēst,

Bet grēciniekiem, kļūst par lielām mokām?"

46 Tā visi ap to koku izsaucās.

Tad viņš, kas divās dabās vienots, teica:

„Tad lieciet vērā, kas ir pienākums."

49 Un piesēja tos ratus pie tā koka,

Tos, kur tie ņemti, turpat atstādams,

Un pats pēc tam viņš nebija vairs redzams. —

52 Kā mūsu stādi ziemā kaili snauž,

Bet kad tos silda pavasara saule,

Sāk mosties un no jauna atkal zeļ,

55 Plaukst lapas, aug un grezno ziediem

Tik dažējādās krāsās rotātiem,

Līdz vas'ras karstums viņus atkal nomāc,

58 Tā ar šis koks, kas bija kails un sauss,

Nu sāka atzelt, zaļot, plaukt un ziedēt

Ar ziediem baltiem, rožu sarkaniem;
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61 Un tam no jauna uzplaukušam kokam

Nu tika slavas dziesmas dziedātas.

Bet es no visa, kas bij redzēts, dzirdēts,

64 Tā biju piekusis, ka sāku gurt.

Kā citkārt Merkurijs ar saldām skaņām,

Par Siringu un Pānu dziedādams,
67 Bij aizmidzinājs simtacīgo Argu,

Tā tagad es, šīs skaņas dzirdēdams,

Ar biju aizmidzis tik saldā miegā,

70 Ka nezinos, cik ilgi gulēju,
Nedz to, kas noticies līdz tam, kad modos

No spožuma, kas acis atvēra,

73 Kad balss man sauca: „Mosties, celies stāvu!"

Kā Jānim, Pēterim un Jēkabam,

Kas bija pie tā koka ziedēšanas,

76 Kā augli dārgi ari eņģeļiem

Un būs par barību ar debess kāzās,

Kad aizgrābti tie miegā sapņoja,
79 Un sauciens viņus uztrauca no miega,

Vairs nebij Mozus klāt nedz Elia —

Bet tikai viņu kungs tiem bija tuvu,

82 Tā arī es, kad biju uzmodies,

Sev redzēju it kā par sargu klātu

To skaisto vien, kas upei pārveda.

85 „„Kur Beatrīče?"" saucu es, kā biedēts,

Un viņa teica: „Lūk, pie koka sēd!

Tas tagad zaļš, tam jaunas lapas, ziedi.

88 Un skaties, kas nu viņai apkārt ir ;

Vairs grifa nav, nedz eņģeļu, nedz svēto —

Tie dziedādami augšup aizlaidās."

91 Bij dziesma skaistāka ne kā pie upesl

Cik ilgi tā vēl runāja par tiem,

To nezinu — es skatījos tik viņu, —

94 To redzēdams es citu aizmirsu.

Nu viņa sēdēja kā sargs pie ratiem,

Ko grifs pie koka bija piesējis —

97 Tās septiņ' nāras stāvēja tai apkārt

Un turēja tos septiņ' spīdekļus,



Tad nu kā kalna galā kāda pils,

Tā sēdēja tur augšā kāda mauka,

Kas bezkaunīgi apkārt skatījās,

Un viņai līdzās stāvēja kāds milzis.

XXXII. 748.-757.





Ko it nekāda vētra nevar izdzēst. —

100 „Tu īsu brīdi vien vēl būsi tur,

Tad nāksi še pie manis mūžam dzīvot,

Tai Romā, kur pats Kristus romiets ir.

103 Nu skati labi šeit tos ratus, lai tu vari

Tos aprakstīt un stāstīt cilvēkiem,

Lai viņi atgriežas no ļauniem ceļiem."
106 Tā teica Beatrīče, kurai es,

Kā valdiniecei, pazemībā čakli

Ar sirdi un ar acīm klausīt traucos.

109 Uz reiz tik ātri te, kā neredzēts,

No mākoņiem kā zibens šaudamies,
Liels ērglis kā ar sparu triecās zemē

112 Uz koku, krizdams zaros cauri tam,

Tos lauzīdams un lapas, ziedus traukdams,

Un arī mizu vietums noplēsa;

115 Tad redzēju to ratiem krītam virsū,

Kas svaidījās no viņa grūdiena,

Kā laiva vētrā, viļņos cīnīdamās.

118 Un redzi, lapsa visai viltīga

Bij ratos pašā vidū ielēkusi,

Tur meklēdama treknu barību.

121 Bet mana valdniece to stipri bāra,
Ar steigšanu to ārā triekdama,

Kā tai bij jāskrien tik, cik kājas nesa.

124 Vēl reižu nošāvās no augšienes

Tas ērglis uz tiem ratiem lejup,
Un atstāja no sevis spalvas tur.

127 Un tad kā rūpju pilnā, žēlā balsī

No debesīm viens sauciens skanēja:

„Cik nelabs lādiņš nu ir manai laivai!"

130 Un tad zem ratiem zeme pāršķēlās,

No sevis izspļaudama niknu pūķi,

Kam astes galā bija dzelons ass,

133 Ar ko tas ķērās dibinā tiem ratiem

Un, daļu ātri izrāvis no tiem,

Viņš smiedamies ar viņu skrēja projām.
136 Tik ratu atlieks stāvam palika,
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Un redzēju, ka tas tad ar tām spalvām,

Kas labā zinā tam bij dāvātas,
139 Tā apvilkās, kā trekna zem' ar zāli. —

Tas viss bij noticies tik ātri,

Ka vārdu arī nevar tik drīz izteikt.

142 Kad rati tā nu bija pārvērsti,

Tad vinu stūros cēlās četras galvas
Un trīs bij redzamas uz dīsteles.

145 Šām trim bij ragi tā kā stipriem vēršiem,

Bet pirmām četrām katrai tikai viens.

Nu rati līdzīgi bij milzu zvēram.

148 Tad nu, kā kalna galā kāda pils,
Tā sēdēja tur augšā kāda mauka,

Kas bezkaunīgi apkārt skatījās,

151 Un viņai līdzās stāvēja kāds milzis,

Kas likās būt no viņas valdzināts —

Jo abi skūpstījās, kā mīlas pilni.

154 Bet tikko mauka acis kārīgi

Uz mani pagrieza, tad stiprais milzis

To sita, rāva, brēkdams neganti.

157 Pēc tam tad milzis savās lielās dusmās

Tos ratus nost no koka atsēja

Un ievilka tos biezā mežā tumsā,

160 Kas mauku un to milzi apslēpa.

XXXIII

Priekšsludinājums par reformāciju.

E v no j a.

1 „Kungs, tavā daļā pagāni krīt iekšā!"

Tā sāka raudot dziedāt jaunavas,

Pa trim un četrām mainīdamies, sēri;

4 Un Beatrīče skumjās klausījās,

Kā Marija, kas, dēlu mokās redzot,

Ar sirdssāpēm zem krusta cīnījās;

7 Kad dziedāšana bija apklususi,

Tad vina pacēlusies stāvēja

Un runāja, kā liesma sārtojot:
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10 „Par mazu brīdi mani neredzēs,

Un atkal, mani mīļie, brāļi, māsas,

Par mazu brīdi mani redzēsit!"

13 Tad lika iet tām septiņām papriekšu,

Un tad tai pakaļ sekojām mēs trīs:

Tā sieva, es un Statijs, kas bij klātu.

16 Tad viņa gāja, — bet vēl nebijām

Ne desmit soļus gājuši uz priekšu,

Kad viņa uzsmaidot man sacīja:

19 „Nāc ātrāki, kā tiec man tuvāk klātu,
Lai es ar tevi varu runāties;

Tu tagad varēsi ar saprast mani."

22 Un tikko biju viņai tuvojies,
Tad teica man: „Tu, brāli, man tik tuvu

Un nedrīksti ne ko man jautāt vēl?"

25 Un kā kāds mazāks valdinieka priekšā

It godbijīgi pazemīgi stāv

Un nedrīkst droši runāt, bailīgs stomās,

28 Tā tagad es ar viņu runādams:

„„Ak valdniece, jūs zināt jau it visu,

Ko vēlos, kas man vajadzīgs un der.""

31 Un viņa tad: „Nost visas bailes, kaunu!

Tev būs nu runāt droši, pieklājīgi
Un ne vis vairs kā sapnī, kā pa miegu. —

34 Tie rati bij un nava to nu vairs,

Tie salauzti; bet vainīgais lai zina,

Ka atriebšanas sodam neizbēgs!

37 Tam ērglim, kas tur atstāja tās spalvas,

Būs pēcinieks, būs soģis, atriebējs.

Tas laiks nav tālu, tuvojas tā diena;

40 Es paredzu, un zīmes rāda jau,

Ka tiešām notiks tā, kā es to saku:

Ka drīzumā no Dieva sūtīts nāks

43 Piecsimti piecpadsmit, kas ātri uzbruks,
To mauku un to milzi nokaudams,

Un smieklā noliks abu ļauno varu.

46 Ja tagad vēl es to tāpat, kā sfings,

Tev saku grūti uzminamos vārdos,
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Kas tevim tumši un liek šaubīties,

49 Tad drīzi vien šī mīkla izskaidrosies,

Kad redzēsi to visu notiekam;

Un tad tu sapratīsi manus vārdus.

52 Bet tagad klausi, ko tev pavēlu,

Tev būs šo stāstīt tur tiem, kas ir dzīvi

Un tomēr dzīvo tikai mirdami;

55 Un stāstīdams tad izstāsti tiem visu,

Kāds še tas koks bij redzams. Atminies,

Tu redzēji, viņš tika divreiz apzagts.

58 Bet kas šo koku apzog postīdams,

Tas ceļas pretim Dieva svētam prātam,

Kas viņu pats priekš sevis radījis.

61 Jau pirmais gars par viņa apzagšanu
Ir bijis slodzīts nāves cietumā,

Kur cietis vairāk kā piectūkstoš gadus.

64 Tu zini maz, jo tu vēl neproti,

Kādēļ tas koks uz augšu allaž platāks

Un kādēļ viņam stāvs tik cēls un augsts.

67 Ja prāts tev būtu brīvs no tumsas saitēm

Un saprašanai vairāk spēšanas

To atzīt, kas der garam un tam nākas,

70 Tad no šām zīmēm viegli saprastu,

Ko zīmē aizliegums šo koku aizkārt,

Un kā caur to Dievs taisnis parādās.

73 Bet ja tu vēl šo visu neizproti,

Un dzīves nastas vēl tev prātu māc,

Un domas kavējas tik pagājībā,

76 Tad ņem šo noslēpumu sevim līdz,

Tos vārdus, ko es sacīju tev šeitan,

Kā spieķi, ko nes rokā ceļinieks."

79 Es atbildēju tad: „„Tos slēgšu sirdī

Un cieši glabāšu, lai neaizmirst,

Tos prātā turēšu arvienu visur.

82 Bet kādēļ jūs tik augsti runājat,

Ka es nedz domāt, nedz ar saprast spēju?""

Tad viņa sacīja: „Lai tev ir zināms,

85 Ka tev ir citas skolas mācība,
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Kas nevar saieties ar maniem vārdiem.

Kā debesis ir augstākas par zemi,
88 Tā Dieva ceļš par jūsu ceļu augstāks,

Un viņa gudrība nav izmanāma,

Un cilvēks Dieva prātu nesaprot."
91 Es teicu: „„Nevaru vairs atminēties,

Kur es no labā ceļa nogriezos.

Man sirdsapziņa nepārmet vairs ļaunu,"""
94 Un viņa tad: „Tu neatminies vairs?

Tak atminies, ka biji Lētes viļņos."
Tā viņa smaidot manim sacīja.

97 „Un kā no dūmiem zināt var, kur uguns,

Tā tev no aizmiršanas saprotams,

Ka nebiji vis laboisi ceļos gājis. - i

100 Es tagad gluži skaidri runāju;

Par to, kas noticis ar tevi pašu,

To taču saproti un atminies." —

103 Nu saule, kas arvienu augstāk kāpa,

Jau bij augstu, pašā pusdienā,

Uz galvu taisni lejup spīdēdama.

106 Kā vadonis, kas kādu pulku ved

Un ceļā kaut ko jaunu ieraudzījis,
Tad apstājas un labi apskata,

109 Tāpat tās jaunavas, kas mums bij priekšā,

Ar apstājās pie meža pakrēslī,

Kur ieraudzīju skaidru ūdens strāvu.

112 Nu šķitos stāvam pie tā avota,

No kura iztek Eifrata un Tigra,

Kas tālāk viena atšķiras no otras. —

115 „„Ak cilvēcības slava, gaišums, saki,

No kā šis avots un šī upe nāk,

Kas tālāk plūstot top par divām strāvām?""

118 Uz to man Beatrīče sacīja:

„Lūdz Matildei!"
— un šī, jau tūliņ čakli

Uz visu gatava, tad sacīja:

121 „Bez kavēšanās šo un visu citu

Es, viņam rādīdama, skaidroju:

Tas liekas, aizmiršanas viļņos zudis."
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124 Tad Beatrīče atkal sacīja:

„To rūpes lielākas ir kavējušas,

Ka šeitan vēl nav visu pildījis;

127 Lūk še ir Eunoja, ved vinu tanī

Un kā arvien, ar mazgāšanu tad

Tam vājos spēkus atdzīvini jaunus."

130 Tad es, kā tāds, kas nebēdā neko,

Nedz jautā, vai būs labums kāds, jeb sliktums,

Bet steidz tik darīt to, kas pavēlēts,

133 Ar steidzos līdz, kur viņa mani veda,

Pie tam vēl teikdama uz Statiju:

„Tev arī jānāk līdz, tāpat kā viņam." —

136 Ja būtu man, ak lasītāj, arvien

Vēl laika rakstīt daudz, es dziedāt sāktu

Par ūdeni, kas dzerot neapnīkst;

139 Bet tā ka pilna tagad ir tā daļa,

Kas otram dziedājumam vēlēta,

Es nesekoju vairāk dziesmas gaitai.

142 Es mazgāts izkāpu no ūdens, spirgts,

Kā atdzimis no jauna, jautrs un stipris,

Kā stāds, kas dīdzis, uzplaukst ziedonī,

145 Un šķīstīts, gatavs doties augš' uz zvaigznēm
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1

Lūgums. Uz debesīm. Par pasaules

visumu.

1 Tā slavas spēks, kas valda bezgalībā,

Tas visur klāt un savu gaišumu

Ik katrā vietā dod ar gudru ziņu. —

4 Es biju visu gaišās debesīs;

Tur redzēju, ko izrunāt nav spējams

Tam, kas no turienes ir atgriezies.

7 Jo cilvēcīgais gars, tik augsti cēlies,

Grimst atpakaļ, slīd zemē, tumsībā,

Kur zūd no atmiņas, kas bija redzēts.

10 Bet visu, ko no viņiem jaukumiem

Prāts saņēmis un paturēt vēl spējis,

Šī dzeja teiks, ko tagad dziedāšu, —

13 Ak Apollon, dod man nu tavu mākslu,

Lai pēdējs darbs pa godam izdodasi,

Lai beigās tiktu viņam tavi lauri.

16 Ja bij man sniedzams Parnas' gals tik viens,

Tad tagad, lai es mērķi grūto sniedzu,

Nu lūdzu tev, dod sasniegt abējus.

19 Nāc manī, iededz garam tavu liesmu,

Lai tava dvaša manī tagad plūst,

Kā kādreiz Marsiju tu uzvarēji.

22 Ak dievīgs spēks, ja tu nu liksi man

Aust atblāzmai no viņas saules gaismas,

Tad zināšu, ko teikt par debesīm,

25 Tad redzēs mani cēlam mērķim tuvu;

Tad manu galvu lauri vaiņagos,

Kā tu un dzejas saturs pelnījuši,

28 Kas lemti dzejniekiem un cēsariem,

Kad cīņās tie cits citu pārspēt cenšas,

Pēc kā arvien tie karsti tiekušies,

31 Jo prieku bezgalīgu viņiem dāvā,

Ja Delfu dievība ar zaļo lauru

Nāk viņu darbus beidzot vaiņagot.

34 Un kā no dzirksteles var liesma kāpt,
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Tā, no šīs dzejas modīts, nākamībā

Cits lūgsies dāvanas vēl augstākas.
37 Priekš mirstīgiem lēc saule daudzās vietās

Bet vienā vietā, četru riņķu dēļ,

Ir treji krusti skatāmi pie debess,

40 Kur saule kāpjot jaunu laimi nes,

Ka zeme tad sāk atdzīvot no jauna
Un ģērbties zaļumos un ziedonī!

43 Tai vietā saule dienu beidza šeitan,

Tur sāka to. Šai pusē nāca nakts;

Tur ausa gaisma, sākās jauna diena.

46 Un Beatrīče stāvot; skatījās

Uz kreiso pusi, griezusies pret sauli,

Kā ērglis, vēl daudz vairāk, ciešāki.

49 Un kā no pirmā stara tūliņ otris

Ar izšaujas un atspīd atpakaļ;

Kā ceļinieks, uz dzimteni kas griežas,

52 Tā viņas skatsi, kas mani aizgrāba,

Ar' manu skatu vilka klātu augšup,

Ar brīnum jausmām mani pildīdams. —

55 Kaut gan šai vietā viss ir labāks radīts,

Kaut daudz un viss daudz labāk iespējams

Šeit, nekā tur, kur cilvēks ir daudz vājāks,

58 To tomēr ilgi panest nespēju,

Kaut redzēju, ka viss šeit vienā gaismā,

Kā dzelzs, kas kausēta sprūc dzirksteles.

61 Man likās, it kā diena dienā austu,

Ka otra jauna saule augšām kāpj

Pie debesīm un izlej spožu gaismu.

64 Šai mūža gaismā Beatrīče bij,

Uz debesīm, uz augšu skatīdamās;

Un līdzās es, uz viņu lūkojot;
67 Uz viņu skatot, jaukām jūsmām pārņemts,

Tad sajutu, ko Glauks reiz jutis bij,

f(ad viņš par jūras dievu pārvērsts tika;

70 To cilvēks nevar izstāstīt! ar vārdiem,

To zin tas vien, kas pats to baudījis;

Un tādēļ piemērs to lai visu izteic.
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73 Vai biju ār' no miesas? To var izteikt

Tik mīlestība, debess valdniece;

Tā bij, kas mani cēla augšām gaismā.

76 Es tagad ieraudzīju debesis,

Kas, tiekdamies uz Dievu, mūžam riņķo

Tai saskaņā, ko dala, vieno viņš;

79 Kur viņa debess gaismas spožums plūzdams

Kā bezgalīga jūra izgāžas,

It visu pārņemdams un piepildīdams.
82 Sisi spožums un šās jaukās saskaņas

Nu pārņēma tik brīnišķīgi mani,

Kā man nekad vēl nebij gadījies.

85 Tad Beatrīče, mani saprazdama,
Un gribēdama mani mierināt,

Pirms jautāju, jau pati manim teica:

88 „Tu esi apmulsis, vēl neprazdams,

Ko tūliņ atzīsi un ieraudzīsi,

Tik līdz kā tiksi vairāk skaidrībā.

91 Tev šķiet, ka stāvi cieti vēl uz zemes,

Bet zibens ar tik ātri nešaujas,

Kā tagad tu uz augšu steigšus dodies."

94 Un kad caur viņas mierināšanu

Man izbeigušās bija pirmās šaubas,

Tad atkal citas šaubas gadījās.
97 „„No lielas brīnošanās esmu mierīgs,

Bet vieglā vielā liekos kāpjam es

Un atkal nezinu, kas ir, kas notiek.""

100 Tad viņa lēni mazliet nopūtās

Un skatījās uz mani it kā māte

Uz bērnu, kam grib teikt: tu nepraša!

103 Un sacīja: „Redz, radībā it visā

Un visās debesīsi ir kārtība;

Caur kārtību vien viss ir cēls un dievīgs;

106 Kā visi svētie apbrīno un teic

Tā augstā Radītāja lielo spēku,

Kas visur dod un uztur kārtību;

109 Uz viņu griežas radījumi visi,

Cik katris savā vietā jēdz un spēj,
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Cik tuvu, tālu katram sava vieta;
112 Un pēc tās dziņas, kas tiem ielikta,

Ik katris savā ceļā tiecas turpu

Uz dzīvīb's jūru, savam mērķim klāt.

115 Viņš ir, kas mēnesim liek augt un spīdēt,

Viņš zemes lodi kopā satura;

Viņš silda, uztur sirdī pukstēšanu!,
118 Un viņa spēku visā dabā redz.

Viņš arī visos augstos radījumos,

lekš kuriem gars un mīlestība mīt.

121 Šis spēks ir tas, kas visus vieno, ieved

Tur Dieva dusā, tanīs debesīs,

Kas augstākas pār visām, un, ap visām

124 Visātrāk apkārt riņķī griezdamies,

Velk citas klāt, liek viņām arī riņķot

Un turp uz mērķi tiekties mūžīgi.

327 Gan tiesa, meistaram ar vielas forma

Daudz reizēm taisot netiek, kādu grib,

Kad viela trausla, cieta, nepadodas.

130 Ar radījumi no tā ceļa klīst,

Ko tiem šis spēks ir dabā ierādījis,

Un grib uz citu mērķi virzīties,

133 Kas viņus kairina un velk pie sevis.

Tā varam redzēt to pie zibeņiem,

Kas nejauši no padebešiem šaujas.

136 Nu laikam būsi vairāk sapratis,

Kā tu no zemes esi šurpu ticis :

Tāpat kā upe, kas uz leju tek.

139 Tavs brīvais gars ja paliktu uz zemes,

To redzot būtu vairāk jābrīnās,

Ne kā par liesmu, kura nekāpj augšām."

142 Tad atkal skatījās uz debesīm.

II

I debess. Mēnesī. Vēl par pasaules

visumu.

1 Jūs, kas no ziņkārības dzīti, steigsit

Ar savu laivu manam kuģim līdz,
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Kas dzejodams caur gaismas jūru dosies,
4 Ai, griezieties uz krastu atpakaļ

Un jūrā nebrauciet! jo kas man sekos,

Tas maldīsies, jo manas pēdas zūd.

7 Es braukšu tur, kur vēl neviens nav braucis ;

Man vējš ir Minerva, ved Apollons,

Man jaunas Mūzas rāda pola zvaigzni.

10 Jūs retajie, kam tiešām slāpst un salkst

Pēc eņģļu barības, ko zemes dzīve

Nekad par atspirgšanu nesniedz jums,

13 Jūs variet droši doties jūrā dziļi,
Ja dzenaties pa manām pēdām līdz,

Pirms viņas ūdenī nav izzudušas.

16 Par to, ko tūliņ redzēsit, jums būs

Daudz lielāks brīnums, nekā Argonautiem,

Kad redzēja tie to, un Jasons ar.

19 No iedzimušām mūža slāpēm dzīti

Mēs steidzām augšām turp, kur sfairas rit,

Ar ātrumu, kāds tikai debess telpā.

22 Tā Beatrīčei tikai augšup skatoties

Un man uz viņu, bijām mēs tik aši,

Kā šauta bulta savu mērķi sniedz,

25 Ar tikuši, kur viss bij jauns un savāds,

Ka nevarēja diezgan brīnīties;

Un viņa, izprazdama manas domas,

28 It priecīga un jautra sacīja:

„Nu slavē Dievu, viņam pateikdamies.

Caur viņu esam pirmā spīdeklī."

31 Man likās, ka es mākonī še esmu,

Kas apgaismots ir, nedalīts un tīrs,

Kā dimants, kuru saules stari apspīd.

34 Šī debess pērle ieņēma mūs tā,

Kā ūdens sevī ieņem gaismas starus

Bez kādas dalīšanās, šķiršanās.

37 Man, kam bij miesa, nebij spējams izprast,

Kā viena būtība var otrā būt?

Un ja iekš ķermeņa var iegrimt ķermens,

40 Tad pienākums daudz vairāk censties mums
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To Pirmbūšanu redzēt, kurā skatāms,

Kā Dievs ar mūsu dabu vienojies.

43 Tur galā tiks mums, ko mēs ticam, ceram

Caur viņu pašu atklāts skaidrībā —

Uz viņa vārdiem mums būs droši ļauties. —

46 Es sacīju: „„Nu augsti pateicos

Un slavēju To, kas tik brīnišķīgi

No zemes mani augšā pacēlis!

49 Bet stāstait, no kā plankumi šie tumšie

Var rasties šinī debess ķermenī,
Par kuriem kā par Kainu mums tiek stāstīts?""

52 Tad viņa pasmaidot man sacīja:

„Ja cilvēk' gars reiz maldās tādās lietās,

Ko viņa miesas prāti nesajēdz,

55 Tad nevar būt jau brīnums arī tagad,

Ja dabīgajie prāti neizprot,

Kas ir šī zvaigzne, un ko viņā redzi.

58 Bet saki, ko tu domā pats par to?"

Es sacīju: „„Man šķiet, ka viņas masa

lr vietums bieza, vietums plānāka.""

61 Tad viņa sacīja: „Tas tiešām tiesa:

Tev domas ir par viņu aplamas.

Liec vērā, ko es stāstīšu par viņu:

64 Ir astotajā riņķī zvaigžņu daudz,

Kam lielums dažāds ir un īpašības,

Kā to no viņu spulgošanas redz;

67 Ja biezums tam, vai plānums būtu cēlons,

Tad visās būtu tikai vienīgs spēks,

Kas vienai vairāk, otrai mazāk piešķirts.

70 Bet Radītāja spēks ir dažējāds;

Pēc tavām domām, mazumā tas zustu,

Ja tas, pēc tavām domām, būtu viens;

73 Ja plankumi tā plānuma dēļ rastos,

Tad zvaigznēs būtu vietu vietumis

No vielām nabadzīgas, plānas vietas.

76 Jeb it kā miesa, kas nav vienāda,

Bet dažam tauka, dažam izdēdēj'si,

Tāds nevienāds ar būtu mēnesis.
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79 Tam ari saule spīdētu tad cauri:

Kad tā no viņa aptumšota top,

Tad spīdētu caur plānām vietām gaišums ;

82 Tā redzēts nav, un arī nav tas tā.

Ja vienā lietā tev nav patiesība,
Tad nevarēs būt arī otrukārt:

85 Ja šķidrās vietas nav pavisam cauras,

Tad viņām it kā bedrēm dibens būs,

Un gaisma nevarēs tām cauri slīdēt,

88 Bet tiks no viņām mesta atpakaļ;

Tā glāze, apakš kuras svina kārta,

It skaidri atspoguļo tēlu tev.

91 Vēl teiksi, liela tāluma dēļ stari

Tur mazāk apklāj tumsas starptelpas,

Uz kurām tādēļ redzam tikai krēslu.

94 Ka arī šāda patiesība nav,

To vari noskārst gaiši tu, ja ņemsi

Trīs spoguļus, kas visi vienādi;

97 Tad divus uzstādi sev priekšā tuvāk

Un trešo viņu vidū tālāki,

Tad nostājies pats viņiem priekšā pretim,

100 Aiz sevis noliec sveci degošu,

Lai visos spoguļos tās uguns iespīd
Un visi var mest starus atpakaļ.

103 Gan tālākais tev liksies mazāk spīdam,

Un tomēr tev no visiem trim uzreiz

Būs vienāds gaismas staru spīdums redzams. —

106 Redz nu, tāpat kā saules siltumā

Viss sniegs un ledus kūstot šķīst un beidzas,

Un salna, migla nozūd ielejās,

109 Tā tagad tevim ar caur maniem vārdiem

Zūd visa tavu domu maldība,

Un garam uzaust skaidra atzīšana. —-

112 Dievs valda pats visaugstā debesī,

Un tur pie viņa ķermens, kurā atspīd

Tā godība, kas zvaigznēm spēku dod,

115 Un nākošajā debesī, kur daudzi

Ir spīdekļi, tie uztver viņu tad,
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Kā sadalīts un nolemts ir ikkatram.

118 Bet citas sfairas atkal tālāk sniedz,

Kas katrai novēlēts un viņu vada

Līdz galam noteiktam un nolemtam.

121 Tā redzi tu, ka debess ķermeņi

Ir cits par citu augstāki un spoži;

Un augstākie dod spēku zemākiem.

124 Liec ziņā, ko tev tagad mācīju,

Uz kāda ceļa atrod patiesību,
Tad tu uz priekšu nemaldīsies vairs.

127 Ik katrai sfairai dots savs vadonis,

Kam spēks to valdīt, griezt un rotāt,

Kā tēlotājam māksla izveidot,
130' Un debesis, kas izplatās vispāri,

Tā parāda tā spēku, augsto godu,

Kas tām ar savu prātu riņķot liek.

133 Kā mirstīgajā miesā dvēsele

Caur miesas locekļiem uin prātiem rāda,
Cik dažādīgi spēki viņā mīt,

136 Tā arī Viņa mūžīgs spēks un slava

Mums parādās pie viņa debesīm.

Viņš mūžam viens, bet šeit tik dažāds rādās

139 Jo dažāds spēks liek dažādīgi būt

It visam tam, un saista tas ar prātu,

Kā viņš to darīs arī jūsu dzīvē.

142 Caur viņa dabu notiek viss nu tā,

Ka spēks ar katru zvaigzni jaucas kopā,

Un nebeidzamā priekā pretim mirdz.

145 No viņa tas, ka spīdums ir tik dažāds,

Bet ne no platuma, jeb biezuma;

Viņš ir tas pirmcēlons, kas visu rada

148 Un veido gaismu, tumsu, kā tam tīk."

111

Mēness apdzīvotāji. Pikarda

Donati; Ko n štance.

'1 Tā saule, kas man mīlu nesusi,

Ar mācīšanu pārliecinot mani,
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Bij patiesības gaisma rādīj'si.

4 Es, pamācīts un brīvs no liekām šaubām,

Nu gribēju par to tai pateikties,

Cik nākas pacēlu jau galvu augšām,

7 Bet tūliņ kādu seju ieraudzīju,

Kas nejauši man skatu turpu vilka,

Un aizmirsu, ko darīt gribēju.

10 Tā kā iekš skaidras, caurredzamas glāzes

Kā sēklā, tīrā, klusā ūdenī,

Kur visu dibenu var skaidri redzēt,

13 Tik maz vien redzam tēlu atspīdam;

Kā baltas pērles, kas uz baltas pieres,

Daudz vieglāki mēs pazīt varētum,

16 Tā redzēju tai vietā vairāk vaigus.

Kā Narciss savu tēlu ūdenī,

Par patiesīgu turot, bija vīlies,

19 Tā es šeit patiesīgas dvēseles

Par attēliem vien biju noturējis

Un centos uziet viņu īstniekus;

22 Bet neredzēju tos nekur, un šaubīgs

Nu skatījos uz savu vadoni,

Kas, mani saprazdama, pasmaidīja
25 Un sacīja: „Tur brīnums nav nekāds;

Man jāsmejas par tavu bērna prātu,

Kad tā arvienu vari misēties,

28 Ka vēl tev trūkt var īstas atzīšanas;

Tu tagad skaidri redzi dvēseles,

Kas savu solījumu pārkāpt spiestas.

31 Ej runā, klausies, tici, atzīsti,

Ka dvēselēm, kas debess gaismu skata,

Nekad vairs nav pa tumsu jāmaldās."

34 Es tāds, ko sen jau moka ziņkārība,

Tad piegāju tur kādam garam klāt,

Kas vairāk likās tāds, kā gribot runāt,

37 Un sacīju: „„Ak gaišā dvēsele,

Kas šeitan baudi debesīgu laimi,

Ko izteikt spēj tik tas, kas pats to jūt,

40 Ak esi laipna, pastāsti nu manim,
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Kads ir tavs vārds, kads bij tev liktenis?""

Un viņa, prieka pilna skatīdamās,

43 Man sacīja: „Kā Dieva mīlestība

Mūs paklausa, tā klausām mēs ar labprāt

Ik katra biedra taisnu lūgumu;

46 Es pasaulē pie māsām piederēju.

Nu skaties manī, labi vērodams,

Tad, lai gan esmu gaismas apskaidrota,

49 Tu pazīsi, ka esmu Pikarda,

Kam šeit ar visiem līdzīgajiem svētiem

Ir dota laime lēnā debesī.

52 Mums šeitan tā ir visu augstā laime,

Kad mēs iekš Dieva varam priecāties,

Tik vina prātam visai nododamies.

55 Šī vieta, kas par citām zemāka,

Mums dota tādēļ, ka mēs tur virs zemes

To pārkāpušas, ko reiz solījām."

58 Es sacīju: „„No acīm un vispāri

Jums mirdz kaut kas tik brīnišķīgs un augsts,

Ka visas zemes nepilnības zūdas,

61 Un tādēļ nepazinu jūs tik drīz;

Nu, vārdus dzirdot, ticu savām acīm,

Un jūsu izskats ar top atminams.

64 Bet sakait, vai šeit jūtat pilnu laimi?

Vai nevēlaties vietu augstāku,

Kur lielāks prieks un lielāks jaukums skatāms?""

67 Tad viņa mazliet pasmējās par to,

Un, it kā pirmā mīlestībā sarkstot,

Man priecīgi un jautri sacīja:

70 „Šeit Dieva mīlestības spēks un labums

Ik katru citu gribu klusina,

Ar to mums pietiek, cita nevēlamies;

76 Bet to nekad mēs nevaram še gribēt.

Še mīlestība visus vieno, sien,

Bet skaudība un nemiers tālu projām.

79 Vislielāks prieks un svēta laimība

Mums gluži nogremdēties Dieva prātā,



Tam otram tēlam, labā pusē man

Kas jautri mirdz...
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Kur visi prāti sakūst vienīgā.
82 Mums visiem visās debesīs tas patīk,

Kad šķirti vairāk pakāpienos mēs;

Jo Dieva prātam paticis tā darīt.

85 Un mūsu miers ir tikai viņa prāts,

Tā jūra, kurā visam jāplūst, jāgrimst,

Tā cilvēkiem, kā visai radībai."

88 Nu sapratu, ka paradīze visur,

Kur debess ir, — kaut neplūst vienādi

No augstības tas žēlastības lietus. —

91 Tad, kā kad vairāk ēdienus mums sniedz,

Par vienu pateicam, no otra ņemam,

No šā jau ēdušiem mums cits vēl tīk,

94 Tā es, tai pateicies, vēl viņu lūdzu,

Lai stāsta par to solījumu man,

Ko viņa atstājusi nepildītu.

97 Tad viņa sacīja: „Ar taisnību,

Ar lēnprātību dzīvošanā dzīties

Pēc svētības un šķīstas dvēseles,

100 Un dienās naktīs palikt uzticīgai

Tam brūtgānam, kam tīk tie zvērasti,

Kad viņam sola šķīstu mīlestību;

103 Tam sekojot, es savā jaunībā

No dzīves bēgu klosterī par māsu,

Tur izpildīju grūtos likumus.

106 Bet pārgalvīgi ļaudis rāva mani

Ar varu ārā no tā cietuma.

Kā dzīvoju pēc tam, — lai Dievam zināms.

109 Tam otram tēlam, labā pusē man,

Kas jautri mirdz, (jo šinī debess telpā

Tāds atspīdums ir visām dvēselēm),

112 Ir klājies pasaulē tāpat kā manim:

No viņas galvas norāvuši ar

To māsas segu, kas tai pieri sedza.

115 Bet kaut gan ierauta bij pasaulē,

Sev dvēs'le tomēr kroni pasargāja,

Ko laupījis no galvas negants darbs —

357
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118 Tā iraid Konstance, tā goda pilnā,

Kas sieva otram švabu Viesulim

Un māte trešam, pēdējam šai ciltī."

121 Tā Pikarda uz mani runāja,

Pēc tam „Ave Maria" sāka dziedāt

Un dziedot zuda gaismas plūdumā.

124 Es skatījos cik varēju tai pakaļ,
Līdz kamēr neredzēju vairs.

Tad griezos turpu, kur bij mērķis augstāks

127 Uz Beatrīčes acīm lūkoties;
Bet līdz kā viņas skats bij manu ķēris,

Man kaunīgam bij acis jānolaiž.

130 Es tapu šaubīgs tālāk viņu jautāt.

IV

Par mūžīgo dzīvošanu. Par brīvu

gribu.

1 Starp diviem ēdieniem, vienlīdzi tāliem,

Kāds svabads vīrs bij badā nobeidzies,

Ne viena, nedz ar otra neaiztikdams;

4 Tāpat starp divām vilku rīklēm jērs

No bailēm sastindzis jau būtu beidzies;

Un suns starp divām stirnām kļūtu stulbs;

7 Tā tagad es dēļ divi jautājumiem,

Ne vienu — otru teikdams cietu klus,

Jo baidījos, ka tie, varbūt, būs aplam.

10 Es klusēju, bet man no acīm vien

Jau bija nomanāms un skaidri redzams,

Ka ir kas prātā man ko pasacīt.

13 Tad Beatrīče darīja kā Dan'jels,

Kas remdējs aklas dusmas ķēniņam,

Tam viņa sapni teikdams, izstāstīdams.

16 „Tev, redzams, divi jautājumi spiež,"

Tā viņa saka, „bet neviens tev nenāk

Pār lūpām pāri, lai tos dzirdētu.

19 Tu jautātu: Ja kāds grib svētīgs palikt,



359

Vai citu varas darbs tad varētu

Tam atņemt viņa nopelnus un labu?

22 Un, otrkārt, Platonam tu netici,

Ka dvēs'le atgriežoties uz to zvaigzni,
No kuras viņa esot nākusi?

25 Šie abi jautājumi tevi spaida.

Es tev to nastu tagad noņemšu

Un kas tev rādās tumšs, to izskaidrošu:

28 Tā zeravi, kas gaismā spoži spīd,

Tad Mozus, Zamuels un Jāņi divi,

Līdz Marijai, ko beidzot pieminu,

31 Ir tanīs pašās debesīs, kur vieta

Tām dvēselēm, ko pašreiz redzēji.
It visi ir pie Dieva mūžam priekā

34 Un skata Dieva lielo godību.

Bet tiem, kas Dievu vairāk atzinuši,

Tiem ar jo lielāks prieks un jaukums ir.

37 Šās dvēseles šeit rādījās ne tādēļ,

Ka viņām šeit vien vieta nospriesta,

Bet tamdēļ, ka šeit viņam prieku diezgan,

40 Man jārunā uz tev' kā cilvēku,

Kas tik no līdzībām var vairāk izprast

To, kas par visu augstāko tiek teikts.

43 Tā jūsu vājās saprašanas labad

Ar svētie raksti teic, ka Dievam ar'

Ir acis, ausis, rokas un tā tālāk;

46 Un baznīcās jums rāda cilvēcīgus

Ar' eņģeļus, ko stāsta redzējuši;

Tāds Miķēls, Gabriēls un Rafaels,
49 Kas Tobiju bij dziedinājis kādreiz.

Bet ko par dvēsi'lēm gudrais Platons teic,

Viņš laikam tic, bet redzot to, kas šeit ir,

52 Tas drīzāk maldi, nekā taisnība:

Tam šķiet, ka katrai dvēselei ir zvaigzne,

Ir dzimtene, uz kurien jāaiziet.

55 Bet ja šais vārdos slēpjas cita doma,

Un ja to grib kā līdzību vien saprast,

Ka dvēs'le klausa tādam iespaidam,
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58 Zem kura varas viņa sevi sajūt

Un laimi lielu jeb ar mazu gūst,

Tad viņa vārdi tuvi patiesībai.
61 Un šāds, tik aplam saprasts teikums spējis

Drīz visu pasauli tā maldināt,

Ka Martam, Merkurijam zvaigznēs vieta.

64 Tas otrais jautājums, kas tevim ir,

Tik viltīgs nav; no manis atturēt

Un tevi maldināt viņš neiespēja.

67 Kad cilvēks nemāk mūsu ceļus izprast,

Tas neteic vēl, ka nav tam ticības,

Tas nepieder pie mācībām, kas māna.

70 Bet tā kā cilvēkam ir arī pienākums

Pēc patiesības uzcītīgi meklēt,

Šai lietā varu tev ko noskaidrot.

73 Vai tad ir varas darbs, kad apspiestajie

Tiem, kas tos apspiež, pretim neturas?

Tad tie, kas cieš to, nevar attaisnoties,

76 Tas būs kā uguns, ko grib vētra nodzēst:

Vēl vairāk degs un liesmāsi pacelsies.

Kas padodas, top biedros apspiedējam.
79 Kas glābties cik vien spējams nemeklē,

Bet padodas, tam kļūst tas tad par grēku.
Un tā par abām māsām varam spriest:

82 Ja viņām būtu prāts tik pastāvīgs,

Kā Lorencam bij pašās uguns liesmās

Un Scēvolam, kas taisnībā bij drošs,

85 Tad, vaļā tikušas, ar visu spēku

Tās dotos atkal iekšā klosterī;

Bet reti tie, kam tāda pastāvība.

88 Tu par šo lietu daudz vēl šaubītos,

Nu mani vārdi šaubas izkliedēja,
Ja labi vien tu ievērojis tos. —

91 Bet vēl ir kas, ko nevarēsi saprast,

Par ko ar visu tavu prašanu

Pie skaidrības tu netiktu, nedz gala.
94 Es pirmāk to jau tevim sacīju,

Ka dvēsele, kas turas patiesībā,
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Nekad ar nevar melus liecināt.

97 Bet Pikarda tev deva tādu ziņu,

Ka Konstance sev kroni sargāj'si,

Kas rādās, nesader ar maniem vārdiem.

100 No briesmām bēgot dažreiz notiekas,

Ka kāds pret paša gribēšanu dara,

Ko nebij domājis un kas ir peļams.
103 Tā Alkmeons, kas tēvam paklausīdams,

Ir kļuvis savas mātes slepkava,
No viena grēka bēgdams, otrā kritis.

106 No tā šo atzīšanu vari smelt:

Ja griba vienojas ar cita spaidu,

Tad viņa pati vaininiece ir;

109 Ar sevi gan tā turas spaidiem pretī,

Bet, briesmas bīdamās, tā izvēlas

Tās mazākajās, kuru varā iekrīt.

112 Tu redzi, Pikarda še runāja

Par brīvo gribu, es par verdzību.

Tu redzi nu, ka taisnība ir abām.'
1

115 „„Ak Dieva izredzētā, svēto gods!""

Es izsaucos, „„man tava pamācība

Dar' garu spirgtāku arvienu vairāk.

118 Tu avots, no ka izplūst patiesība,

Ko baudīdams vēl vairāk kāroju;
Liec tavām straumēm allaž plūst uz mani.

121 Nav mana saprašana pārāk liela,

Ka varētu Tev visu atmaksāt,

Bet Tas, kas visu redz, Tas to lai dara.

124 Es jūtu, ka mans gars arvienu slāpst
Pēc patiesības, kā pēc dzīvīb's strāvas,

Kas atklāj visu mums, tik sevi nē!

127 Kad gars to baudījis, tad atrod mieru

Un viņu atrast vajaga un var,

Jo citādi nav garam miers, nedz dusa.

130 Tad vien, kad patiesība atrasta,

Top gars no šaubām brīvs un viņas gaismā

Var atzīt augstāko, tam tuvoties.

133 Tas mani skubina, ka drošs-es drīkstu
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Pēc citām slēptām patiesībām vēl

Jums, valdiniece, godbijīgi jautāt:

136 Vai tas, kas savu solījumu lauž,
Var maksāt to ar citiem labiem darbiem

Tik pilnīgi, ka justos brīvs un drošs?''"

139 Tad vina smaidot mani uzlūkoja
Ar tādu mīlestības skatienu,

Ka es, tiklīdz kā viņa aizņemts biju,
142 Kā apmulsumā acis nolaidu.

V

Pamācība par apsolījumiem. Pacel-

šanās uz Merkuriju.

1 „Ja es tev mirdzu mīlestības liesmās

Daudz vairāk ne kā laicīgs cilvēks var,

Ka tev no mana skatiena milst acis,

4 Tad nebrīnies par to, tas ir no tam,

Ka skats man pilnīgāks, jo drīzāk

Es varu pilnībai jau tuvoties.

7 Es redzu, tavas acis tagad rāda,

Ka dievīgs gaišums garam tev jau ausit,

Kas mīlestības liesmas iededzina.

'10 Ja zemes virsū jums kaut kas ir mīļš,

Tas ir tik tādēļ, ka jums nezinošiem

Uz viņu kritis mūža gaismas stars.

13 Tu gribi jautāt, vai ar citiem labiem darbiem

Var lauztu solījumu atlīdzēt,

Lai sirdsiapziņa tiktu klusināta?"

16 Tā Beatrīče, svēti sākusi,

Bez apstāšanās turpināja tālāk

Līdz galam izstāstīt, kas vajadzīgs:

19 „Visdārgākajā dāvana no Dieva,

Kas dota saprātīgam cilvēkam,

Ir gribas brīvība, tā augstā rota,

22 Kas cilvēku visvairāk godā ceļ;

To viņš var lietot laba pieaugšanā,

Bet ar caur viņu varējis viņš krist.
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25 Nu vari gan tu prast, cik liela lieta

Ir apsolīšana, ko Dievad dod,

Ko viņš no tevis dzirdējis un ņēmis.

28 Jo kas ar Dievu noslēdz derību,

Tas upurējis savu brīvo gribu
Un nav, kas atsver viņas vērtību.

31 Ar ko tu šķiet to kādreiz atlīdzināt?

Ja vēl tu lieto to, kas upurēts,

Tak būs tavs darbs tik darbs ar zagtu mantu. —

34 Nu svarīgāko esi aptvēris,

Bet šaubies vēl, jo solījumus raisa

Tiem baznīca, kas to no viņas lūdz.

37 Bet pakavējies vēl daudz maz pie galda,

Kaut baudi gan tik cietu barību;

Tu atradīsi līdzekļus ar šeitan,

40 Kas atņems visas sāpes vēderam.

Tik saņem prātā vēl, ko tevim teikšu,

Un paturi, tad rāsies gudrība;

43 Šai upurī liec ziņā divas lietas:

Papriekšu priekšmetu, ko apsoli;
Tad apņemšanos uzticīgi pildīt;

46 Šī pēdējā ir mūžam turama

Un jāizpilda ticīgi līdz galam,

Tas iepriekš jau ir sacīts, rādīts tev.

49 Ar' jūdiem upuri bij jānes Dievam,

Bet apsolītā vietā dažureiz

Tie, kā tu zini, citu pienesuši.

52 Tas, kas ir solīts, dažreiz var būt tāds,

Ka sirdsapziņa ļautu viņu vietā

Ko citu pienest, citu dāvināt;

55 Bet lai neviens to neiedrošinājās

Bez ļaušanas, uz savu galvu vien,

Ja Dieva atslēgas tam durvis never.

58 Ik katra solījuma pārmaiņa,

Ja atlīdziens nav četriem pretī seši,

Tad Dievam nepatīk, nav atļaujams.

61 Ja tas, kas solīts, vērtībā tik augsts,

Ka nav ar citu neko atlīdzams,
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Tas mūžam jātur ir, bez atlaišanas!

64 Ar solīšanu, cilvēks, nejoko!

Papriekšu apdomā, tad soli, pildi.

Kas akli solās, nožēlos, kā Jefts,

67 Kam nāktos teikt : es aplam solījies,

Nu vaina lielāka, to izpildot.

Tam līdzīgs kauns bij jācieš arī grieķim,

70 Kad solījums bij Ifigenija,

Par kuras sāpēm pašam bija jāraud

Un katram, kas to darbu redzēja.

73 Jūs, kristītie, ak neesiet vairs ģeķi

Un neļaujiet no vēja šaubīties;

Ne katris ūdens mazgājot jūs šķīstīs.

76 Jums rokā vecā, jaunā derība,

Jums draudzes gans, kas visiem ceļu rāda

Uz svētību, ar to jums diezgan dots.

79 Ja kārība jūs viltu citā ceļā,

Tad neesiet kā aitas neprašas

Un neļaujieties, lai jūs jūdi apsmej;

82 Jel nedarait tam jēram līdzīgi,

Kas pārgalvīgi aizgāja no mātes,

Ka nedzirdēja vairs tās brēkšanu."

85 To izteikusi Beatrīče griezās

Ar ilgošanos augšup skatīties,

Kur spožāks gaišums, augstāks dzīvīb's pilnums

88 Un viņas klusēšana, acu skatiens svēts

Ar manai ziņkārībai lika aprimt

Un viņu vairs no jauna nejautāt. —

91 Un tad tik ātri, it kā šauta bulta,

Kas mērķim klāt, pirms loks jau atlēcis,

Mēs steidzāmies uz otru sfairu augšām.

94 Un viņa tapa ļoti priecīga,

Kad, laižoties caur dzidro debess gaismu,
Mums pretim zvaigzne tapa spožāka

97 Un plētās allaž platāka un liela. —

Man, kuru daba arī pārvērtīs,

Bij jauki redzēt zvaigznes pārvēršanos.

100 Kā ezerā, kur ūdens skaidrs un kluss,



Tā šeitan gari, tūkstošiem kā stari,

Mums steidzās pretim, jautri sveikdami.

V. 103.-104.
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Kad zivtiņām no ārienes nāk uzturs,

Tās jautri steidzas pretim, baros klāt,

103 Tā šeitan gari, tūkstošiem kā stari,

Mums steidzās pretim, jautri sveikdami:

„Lūk, kas še nāk, būs atkal jauni biedri!"

106 Es redzēju, ka visas dvēseles,

Kas mums kā gaismas viļņi pretim plūda,

Tur laimes priekā spoži mirdzēja. —

109 Nu domā, lasītāj, ja es nu slēptu

Un nestāstītu, ko vēl redzēju —

Kā ziņkārība mocītu tad tevi!

112 Un tā no sevis paša pratīsi,

Cik loti kāroju es arī zināt,

Kā klājas tiem, ko šeit es redzēju.

115 Tad viens no viņiem mani uzrunāja:

„Tu apžēlotais, kuram uzvara

Jau šeitan smaida, pirms tur karu beidzis!

118 Mēs, kas šeitan mītam debess gaišumā,

Mēs labprāt tevim stāstīsim par visu,

Ja tu ko labu jautāsi no mums."

121 Tad Beatrīče sacīja uz mani:

„Ej, jautā, runā droši, tici tiem,

Jo viņi runā skaidru patiesību."

124 „„Tu cienījamais, apskaidrotais gars,

Kas rādīdamies debess priekā smaidi,

Ak stāsti man, kas esi, kamdēļ tev

127 Ir mājas vieta šeit uz mazas zvaigznes,

Kas zemāka un liekas segta būt

No citas lielākas un spožas zvaigznes?""

130 Tā sacīju es, iedams tuvāku

Tam garam, kas bij runājis uz mani

Un rādījās vēl vairāk gaismā tērpts.

133 Tāpat kā saule, kas no miglas raisās

Un apkārt spožus starus izplata,

Līdz beidzot tinas pati savā gaismā,

136 Tā ar' šis gars jo vairāk prieka pilns,
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Jo vairāk arī tērpās gaismas rotā,

No spožuma uz mani runādams

139 To, ko nu turpmākajā dzeja stāstīs.

VI

JI debess. Merkūrijā. Justiniāns runā

par Romas ērgli.

1 „Pēc tam, kad Konstantīns to valstiīb's ērgli

Bij zvaigžņu gaitai pretim virzījis,

!Pa kuru tas reiz Ainējam bij sekojs,

4 Tad pēc, par diviem gadu simteņiem,

To redzēja pie eiropiešu krastiem,

Tam kalnam tuvu, kur viņš izcēlies.

7 No turienes ar kristīgajo varu

Viņš, valdot pasauli, ir allaž gājis

No rokas rokā, kamēr ticis manā.

10 Es biju cēsārs, Justiniāns saukts,

Kas valstī likumus ir pārlabojis,

Lai miers un mīlestība valdītu,

13 Bet iekams es šo darbu ņēmos darīt,

Es dzīvoju tai maldu ticībā,

Ka Kristum bijusi tik viena daba.

16 Tad bīskaps Agapēts man rādīja

Ar patiesības pilniem gaišiem vārdiem

To ceļu klāt pie īstas ticības.

19 Es ticēdams tad spēju skaidri saprast,

Ka Kristus Dievs un cilvēks patiesīgs

Nav jaukts nedz dalāms, Viens ar Tēvu godā.

22 Kad stāvēju nu īstā ticībā,
Tad Dieva gars man deva dziņu gādāt,

Ka likumi tiek godā pacelti.

25 Es karus uzticēju Belisaram,

Kas taisnības dēļ arī uzvarējis,

Un varēju pats strādāt miera darbus.

28 Uz tavu jautājumu pirmkārt nu

Ir atbildēts, bet vajadzēs tam klātu

Vēl pielikt vairāk izskaidrošanas,
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31 Lai redzi, kādu sodu sevim sakrāj

Tie, kas šo svēto ērgli uzdrīkstas

Pie sevis raut, jeb viņam pretim spītēt.

34 Tu redzi, viņa vara parādās

Jau no tā laika, viņa dēļ kad P'allants

Bij upurējis savu dzīvību,
37 Jo bija vairāk ne kā trīssimts gadus

Tam krēsls jau Albalongas pilsētā,

Līdz trīs un trīs par viņu devās cīņā.

40 Tad zināms, ko ir izdarījis viņš

No sabiniešu laupīšanas sākot

Līdz Lukrēcijai un tiem septiņiem;

43 Tad, kā viņš niknos ienaidniekus: Brennu

Un Pirru kaunā licis, aizdzinis,
Un vēl daudz citās cīņās uzvarējis.

46 Tad caur šo svēto ērgli godā spīd

Kā varons Kvinktijs, Torkvāts, Dekijs, Fabijs

Ar nemirstamu slavu pušķoti.

49 Viņš uzvarējis lepnos kartagiešus,

Ko Hannibals, pār Alpiem pārnākdams,

Bij vadījis, lai posta Itāliju. .

52 Caur viņu godā celts ir Skīpions,
Un Pompējs arī triumfu sev guvis,

Kaut grūti gan bij paša tēvijai.

55 Un kad tas laiks jau bija klāt it tuvu,

Kad pasaulei bij apgaismotai tapt,

To ērgli rokā ņēma Jūlijs Cēsars.

58 Ko tas tad izdarījis Gallijā,

Kā spiedies viņš līdz Reinai Germānijā,

Kā uzvarējis Ronas palejas,
61 Un kā, pār Rubikonu pāri iedams,

Ar sparu pretiniekus pārspējis —

To nevar izteikt vārdi, nedz ar raksti.

64 Tad steidzies viņš ar pārspēt! Spāniju;
Tad Farsalijas laukos uzvarējis,

Ka pretinieks līdz Nīlai aizbēdzis;

67 Tad Simoentu skatījis un vietas,

Kur pats bij cēlies un kur Hektors guļ.
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Tad pacēlies un sodījs Ptolemaju
70 Un devies uzvarā pret Jūbu prom;

Tad spārnus vērsis viņš pret vakar pusi,

Kur Pompējs bija pretim cēlies tam.

73 Ko Augusts viņu nesdams izdarījis,

Par to kauc ellē Brūts un Kasijs vēl

Un gaužas Modena un Perudžija;

76 Raud Kleopatra lielās izbailēs

Un bēgot galu meklē, lielās dusmās

Sev niknai čūskai iedzelt likdama; —

79 Viņš aizsteidzas ar to līdz Sarkanjūrai;

Viņš Jāna vārtus cieti aizslēdzis

Un mieru sagādājis visām zemēm.

82 Bet viss, ko vien šis ērglis agrāki,

Jeb arī vēlāki ir izdarījis

Kā vienīgs valdnieks visā pasaulē,

85 Viss zūd un nobāl pret tiem notikumiem,

Kas trešā cēsar' laikā skatīti

Tik skaidri, ka neviens to noliegt nespēs

88 Tad Dieva taisnība, tas jāsaka,

Bij viņam uzticējusi, lai atriebj

To nikno ļaužu asins kārību.

91 Nu brīnīsies, bet es tev tagad teikšu:

Viņš Tīta vadīšanā atrieba

Tā Taisnā asini pie jūdu tautas, —

94 Un vēlāki, kad langobardu zobs

Kremt baznīcu, tad apakš viņa spārniem

Redz Kārli Lielo tai par palīgu. —

97 Nu tagad redzi pats, cik ļoti maldās

Tie, kas šo varu tīko pārgrozīt,

Ceļ nemieru un tādēļ dara postu.

100 Dažs vēlas uzcelt pašu valdību,

Cits atkal grib to padot lilju varai,

Bet grūti teikt, kurš vairāk noziedzas.

103 Nu Gibelīns grib atrast citu zīmi,

Jo ērglim esot slikti mant'nieki,

Kam trūkstot tiesību būt savā vietā.

106 Bet jaunais Kārlis un viss gvelfu pulks
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Lai neceļas pret to, kas ir jau spējis

Daudz stiprākiem pār acīm ādu vilkt.

109 Daudzreiz par tēvu grēkiem bērniem jācieš;

Lai nešķiet viņš, ka viņa liljes būs

Pār ērgli vairāk Dievam patīkamas. —

112 Šī mazā zvaigznīte, kas blāvi mirdz,
Ir mājoklis priekš tiem, kas zemes dzīvē

Nav godkārību atmest spējuši;

115 Kad tādiem dvēsele nav gluži šķīsta,
Tad viņa šeitan netiek augstāku,

Jo nespēj vairāk atzīt, nedz ar skatīt,

118 Tādēļ ar vairāk pelnīts nav no mums;

Tad arī taisnība mūs apmierina;

Mēs pilnā mierībā ar to, kas dots,

121 Šeit esam priecīgi un jūtam laimi

Un nekārojam vairāk, kā mums lemts;
Jo visi baudām laimību, cik spējam.

124 Daudz balsis kopā saskan jaukāki:

Tā daudzo sfairu dažādība rada

Ar visas debess jauko saskaņu. —

127 Lūk, šinī debess pērlē, jaukā gaismā

Spīd Romeo, kaut viņa labais darbs

Gan pasaulē bez algas atstāts ticis;

130 Jo provensāļi, kuri pretim tam,

Tik sērot prot; un tādēļ necienīgi

Tie ir, kas meklē cita devību.

133 Jo četras meitas tika karalienes

Raimondam Berlingjēri; darījs to

Ir Romeo, tas zemais svešinieks.

136 Bet grāfs vēl neuzticīgs aicina

To goda vīru, lai dod atbildību

Par neatļautu mantu šķērdēšanm

139 Tad sirms un nabags viņš no pils ir gājis

Pie citu durvīm maizi meklēt, lūgt.

Ja zinājs būtu viņš tā uzticību,

142 Tas mūžam viņu godā turētu.
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VII

Par grēku un pestīšanu. Par radī-

jumiem.

'1 „Oziannā tevim, Patiesīgais, Stiprais,

Tev, kas tu isiavam goda spožumam

Liec plūst pār mums šeit pilnā bagātībā!1'

4 Tā dvēseles nu sāka gavilēt

Un devās kopā priecīgi uz deju,

Ar spožiem gaismas stariem tērpušās;

7 Tad riņķos griezdamās tās spīguļoja

Kā dzirksteles, no uguns celdamās,

Un tālāk cēlušais! it: drīz vien nozūd.

10 Es sabijos; vai lūgt, lai teiktu man,

Lai šaubas Beatrīče izklaidētu,

Bet godbijība, kurai biju vergs,

13 Ar' šoreiz mani turēja tik cieti,

Ka nedrīkstēju teikt, kas prātā man,

Un stāvēju ne acu nepaceldams.

16 Bet viņa mani tādu necieta;

Šī debess būtne, gaiši smaidīdama,

Man sirdī debess jausmu uzpūta

19 Un sacīja: „Es tev no acīm redzu,

Tu jautātu: Vai atriebšanas dēļ,

Kas taisnīga un tika izdarīta,

22 Tās izdarītājam bij sodu ciest?

To drīzumā es izskaidrošu tevim,

Kā patiesību atrast varēsi.

25 Vispirmais cilvēks, kuru Dievs bij radīj's,

Kas negribēja Dievam paklausīt,

Ir vedis grēkā visu savu cilti.

28 Tai tādēļ daudzus gadu simteņus

Bij jāmaldās un jācieš grūtums, nāve,

Līdz atnāca no debesīm tas Vārds,

31 Kas, pieņemdams to grēcinieku miesu,

No mīlestības dzīts, tos gaismā ved.

Liec labi ziņā, kas šeit sacīts tiek;

34 Dievs cilvēku bij radīj's taisnu, svētu
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Un licis paradīzes laimībā;

Bet cilvēks, ļaunam klausot, kritis grēkos,

37 No paradīzes izdzīts tumsībā,
let savu ceļu allaž tālāk klīzdams, —

Lai atdabūtu pirmo laimību.

40 Bet tas, ka Dieva dēls cieš krusta sodu,
Ir netaisnība visu lielākā,

Ja vēro, kas šo sodu ciest bij piespiests;
43 Bet jūdu tauta viņam neticēja,

To nīdēdama, nāvei nodeva,
Lai viņa asins pie šiem atriebts tiekot,

46 Tā Dieva taisnība un jūdu naids

Un Pestītāja paša mīlestība

Uz cilvēkiem to spieda nāvi ciest,
49 Ka zemei trīcot debess atdarījās. —

No tā it labi saprast varēsi,

Ka atriebšana pelna atriebšanu. —

52 Bet tevim vēl bez tam ir prātā tas,

Ko nevari pats izdomāt, bet vēlies

To izzināt un tikt pie skaidrības.

55 Tu teiksi: To es visu saprast varu,

Bet kādēļ Dieva visspēcība gan

Tik šādā ceļā cēla pestīšanu?

58 Šo noslēpumu izprast var tik tāds,

Kam Dieva mīlestības liesma garu

Ir apgaismojusi un sirdī deg.

61 Nu klausies labi, ievēro, ko teikšu,
Tad pratīsi ar, kādēļ šādi vien

Vislabāk bija notikt pestīšanai;

64 Kā Dieva bezgalīgā labprātība

Caur radīšanu atspīd savā spēkā,

Tā radās viņa pestīšanā ar.

67 Ko pats viņš radījis, tam jābūt mūžam,

Tam nebūs zust, nedz nāves varā grimt;

Un kam Dievs savu ģīmi iezīmējis,

70 Tam devis saprašanu, brīvību

Un licis vadīt citus radījumus,

Kas savā kārtā zemāki par to.
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73 Viņš tam visvairāk līdzīgs radīts tapis

Visvairāk viņā ir tā atspīdums;

Kad cilvēks šajā ceļā tālāk ietu,

76 Tad viņa prāts ar Dievu taptu viens,

Viņš tad vairs nevarētu darīt ļaunu;

Bet pats viņš, vairāk kārodamies, krīt,

79 No dzīvības un gaismas maldīdamies,
Un paradīzes laimi zaudējis.

Nu viņa prāts no grēka aptumšojies,
82 No Dieva godības un gaismas šķirts,

Viņš maldās, skriedams aklā grēku postā,

Un nevar citādi vairs palikt svēts,

85 Kā vien, kad atlīdzināts tiek viss parāds,

Ko viņš ar saviem grēkiem sakrājis.

lekš Ādama ir visi grēkojuši,

88 Un tādēļ atstumti ir cilvēki;
Lai cilvēks tiktu atkal pirmā godā,
Ir divi ceļi vien, ko domāt var:

91 Vai taisnais Dievs it visus grēciniekus
No grēku soda brīvus atlaistu,

Jeb grēciniekiem vajadzētu pašiem
94 Tur grēkiem pilnu atlīdzību dot.

Bet klausies: viņa bezgalīgo varu

Lai saproti, nu turpināšu es.

97 Gan cilvēks pats ne mūžam nespēj
Vairs maksāt savu grēku parādu,

Būt paklausīgs un pazemīgs tai mērā,

100 Cik neklausīgs bij kāpdams lepnībā.

Viņš bija noziedzies pret pašu Dievu,

Un tādēļ nevar pats vairs līdzēties.

103 Tak Dievs nevien ir taisns, bet arī žēlīgs

Kad taisnība nu neglābj grēcniekus,
Tad Dievs liek klāt nākt arī žēlastībai;

106 Jo augstāks, vērtīgāks kāds darīts darbs,

Jo vairāk tad no viņa arī atspīd

Tā darītāja lielā laipnība.

109 Tā dieva labvēlība, kura pilda

It visu pasauli, ļauj viņiem iet
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It visus ceļus, kuri augšup ved.

112 Un nav no radīšanas pirmās dienas

Tāds piemērs redzēts līdzīgs tam, ko Dievs

Ir savā žēlastībā parādījis.
115 Ko Dievs ir darījis priekš grēciniekiem.

Par to nekas vairs augstāks, labāks nav,

Lai dotu iespēju tiem visu izpirkt;
118 Nekāda cita dāvana par šo

Jums nevar lielāka vairs būt no viņa,

Kad Dieva Dēls ņem miesu, zemojas.

121 Lai tu jo labi šo nu saprast vari,

Tad vēl tev vienu lietu izskaidrošu:

Tu, šaubīdamies savā prātā, saki:

124 Es redzu gaisu, zemi, ūdeni

Un uguni, kas mainās dažējādi,

Nav vietā pastāvīgi it neviens.

127 Tie visi arī Dieva radījumi!
Vai viņiem nevaj'dzētu tādiem būt,

Kas brīvi ir no katras bojāšanās?

130 Mans brāli, eņģeli un sfairas šīs

Var būt par sevi šķīsti radījumi,
Ja pastāv tie tik savā labumā;

133 Bet elementi, kurus vārdā sauci,

Un tas, kas top no viņiem tālāk vēl,

Tas nav no Dieva paša rokas vairs.

136 Dievs radījis tik vielu sākumus

Un viņu veidojošo spēku zvaigznēs,

Ko redzi šeit, kas viņu dabu lemj;

139 Un katris dzīvnieks, stāds, pēc savas kārtas,

Smeļ dzīvību no debess pilnības
Zem zvaigžņu iespaida un viņu gaitas.

142 Bet cilvēku Dievs radījis ir tieši,

Un viņā augstā labvēlība kvēl

Un pilda to ar mīlestības dziņām,

145 Lai viņš pēc Dieva slāpst un ilgojas.

Tā arī nomirušo miesas celsies,

Jo visi līdzīgi ir pirmām pārim,

148 Kas radīti, lai dzīvo mūžīgi."
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VIII

111 debess. Venerā. Kārlis Martels un

dēls. Par laicīgiem pavalstniekiem.

1 Sen cilvēki tik aplam ticējuši,

Ka trešā gāju zvaigzne, Venera,

Tiem modot kaislo miesu mīlestību

4 Un tādēļ viņai upurējuši;

Un māņu ticīgie to pielūguši,

Kā dievieti to godinādami,

7 Un Dioni tai līdz un Kupidonu

Kā māti. pirmo, pēdējo, kā to,

Ko Dīdona sev klēpī auklējusi;
10 Pēc šās, ar kuru tagad sāku es,

Tiek nosaukta tā saulei tuvā zvaigzne,

Kas vakaros un rītos spoži spīd. —

13 Nemaz pats nezinu, kā uz tās tiku;

Ka tiešām biju tur, to izteica

Man Beatrīčes skaistums pieaugošais.

16 Nu tā, kā liesmās redzam dzirksteles,

Kā balsis varam dzirdēt balsu vidū,

Kas pastāv citām nākot, zūdotiesi,

19 Tā redzēju šeit gaismā spožus garus,

Kas visi, cik vien katris paspēja,

Visapkārt deja, skaisti mirdzēdami.

22 Ne kādi vēji, nedz ar zibeņi
No mākoņiem tik ātri laisties nemēdz,

Tie visi liekas lēni kustamies

25 Pret šādiem spožiem gariem debess gaismā,

Kas brīnišķi mums pretim lidoja,
No zeraviem pa pulkiem apkārt vesti.

28 Aiz pirmiem korī dziedāja kāds pulks

Tur „Ozianna" tā, ka vēlāk daudzreiz

Vēl prāts man ļoti ilgojās pēc tās;

31 Tad redzēju, ka viens mums nāca tuvāk,

Mūs priecīgi un jautri sveicinot:

„Mēs visi priecīgi par jums, kā viesieml

34 Šī jaukā zvaigzne mūsu mājoklis;



Tad redzēju, ka viens mums nāca tuvāk,

Mūs priecīgi un jautri sveicinot.

VIII. 31.-32.
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Ar eņģeļiem šeit kopā esam līksmi

Tā, kā tu savā dziesmā izteicis:

37 „Jūs, kuri trešo debess sfairu vadāt;"

Priekš jums mēs gribam labprāt apstāties,

Priekš jums mēs mirdzam mīlestības liesmās."

40' Kad es pret Beatrīči pagriezos,

Tad viņas skatienis manim lika saprast,

Ka varu drošs un mierīgs turēties;
43 Tad sāku skatīt es to spožo liesmu,

Kas manim bija solījusi daudz.

Es jautāju: „„Kas esi, lūdzams, saki?""

46 Ak cik tas gaišums tad no jauna vēl

Daudz lielāks un ar skaistāks parādījās,
Uz manu jautājumu atbildot:

49 „No jūsu zemes tiku agri atņemts;

Ja es vēl ilgāki tur dzīvotu,

Es novērstu daudz ļaunumu, kas nāca.

52 Tu mani priekā pazīt nevari,

Jo mani spožums sedz un ietērpj sevī

Kā mākonis, kas tevim mani slēpj;

55 Tu mani mīlētu, un nevis velti,

Jo, ja es dzīvotu, tad tiešām gan

Tev laimes saule jaukāk smaidītu.

58 Gar Ronas upi viss tas apgabals,

Kas pieder Neapoles valdītājiem,

Uz troņa mani redzēt cerēja;

61 Tāpat ar Ausonijas sargs ar savām pilīm

Kā Bari, Gaētu un Krotonu,
No kurām Verda, Tronta ietek jūrā;

64 Pat Ungārijas kronis bija mans,

Tās plašās valsts, kur Donava tek cauri,

No Germānijas kalniem nākdama;

67 Un Trinakrija, kura melni segta

Ne vis no Tifona, bet sēra grunts,

(Starp Pachinu un Peloru, kur skatāms,

70 Kā jūras viļņi trako, bangas gāž).

Ar gaida valdnieku uz sava troņa

No Rūdolfa un Kārļa dzimuma,
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73 Bet tagadējā sliktā valdība,

Kas uzvarētās tautas apspiest mēdz,
Palermu nepiespiestu saukt: Tam nāvi!

76 Kad zinātu mans brālis ko par to,

Viņš aiztriektu tos diedelniekus visus,

Lai skauģi nedabū celt nemieru.

79 Tur nāktos draugiem iet un viņam stāstīt,

Ka laiva jau par daudz ir piekrauta,

Vairs nespēj smago nastu nest, sāk nogrimt.

82 Viņš, devīgajā tēva skopais dēls,

Var kalpus ņemt, kas nav pēc zelta kāri,

Kas pietiktu ar algu mazāku."

85 Es sacīju: „„Man jūsu vārdi dārgi,
Jūs šeitan gaismā varat skatīt to,

Kas visu mantu sākums ir un beigas,

88 Un ziniet ar, cik maz es cienu tās,

Cik maz man viņu liktenis ir lēmis.

Nu lūdzu, darait man to prieku vēl,

91 Ar saviem vārdiem remdiet manas šaubas

Un izstāstait, lai man tiek saprotams,

Kā laba sēkla nest var ļaunus augļus?""

94 Viņš sacīja: „Tad klausies taisnību;

Tu varēsi tikt gudrs un sapratīsi,

Kad izskaidrošu, kāds tavs jautājums:

97 Tas gudrais Dievs, kas visu radīj's, valda,

Liek zvaigznēm spīdēt un tām gaitu spriež,

Ir devis viņām savu vadītāju,

100 Jo grib, lai visur būtu kārtība,

Un viss lai notiktu pēc viņa prāta.

Viņš rūpējas, lai būtu labi vien,

103 Un tādēļ viss, kas notiek debess telpā,

Pie sava paredzētā mērķa nāk

Un savu uzdevumu izpilda.

106 Viņš visu valda, uztur kārtībā.

Ja Dievs no radījumiem atkāptas,

Tad tūliņ būtu kārtība pagalam:

109 Viss juktu, gāztos, visam būtu gals.

Bet kamēr Dievs ar savu spēku klātu,
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Ir drošs tas spēks, kas visas zvaigznes vada;
112 Vai tu šo patiesību saproti?"

Es sacīju: „„Jā, tas jau skaidri redzams,

Ka daba savā lemtā gaitā iet.""

115 Tad viņš: „Nu saki man, vai būtu labi,
Ja cilvēks dzīvotu priekš sevis vien?"

Es teicu: „„Nē, 'tāds dzīvotu tad velti.""

118 „Vai kāda valstība var gan vēl stāvēt,

Ja visi cilvēki ir vienādi?

Nē, patiesi ja Aristotels raksta."

121 Tā turpināja viņš un runāja,

Tad beidzot teica: „Dažējādas saknes

Ir vajadzīgas visās lietās mums:

124 Jo viens ir Kserkss un otris dzimst kā Solons,

Cits Melķizedeks, cits kā Ikars vēl,

Kas, spārnos skriedams, galu dabūja.

127 Jo saprašanu, gudrību un spēku,

To daba nedod visiem vienādi

Un nelūko, no kādas kārtas katris.

130 Tā Ezavs nebij līdzīgs Jēkabam,

Un Romuls, kaut no zemas kārtas dzimis,

Nu tiek par Marta dēlu godināts.

133 Ja katram nebūtu lemts savāds liktens,
Tad tēviem dēli būtu līdzīgi

Un visiem pēcinieki tādi paši. —

136 Nu būsi diezgan labi sapratis.

Bet tu man mīļš, tev tādēļ vēl ko teikšu,

Kas tevim patiksies un zināt der :

139 Ja tikums ir, bet laime nenāk klātu,

Tad labums nevar zelt nedz pastāvēt;

Jo labai sēklai sliktā zemē jānīkst.

142 Ja katris dabūtu, cik spējams tam,

Likt lietā savas dāvanas priekš visiem,

Tad klātos labāk visiem cilvēkiem.

145 Bet tie, kas dzimuši būt karotāji,

Top spiesti, lai tie būtu priesteri;

Kam prāts ir sludināt, tiem liekat valdīt;

148 Tāds nedabiskums vienmēr atriebjas."
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IX

Kunica. iFolko. Baznīcas posts.

1 Tavs Kārlis, Klemenca, vēl runāja

Par bezgožiem, kas jūsu pēcinieku
No mantošanas izstumj netaisni;

4 Tad noteica: „Lai viss nu beigts un aizmirsts."

Es teicu viņam: „„Gan vēl raudās daudz

Par tādi nodarītu netaisnību.""

7 Bet gaišums bija atkal atgriezies

Pie Saules, kas it visas vainas dziedē,

Kur nebeidzama laimība un miers.

10 Ak cilvēki, jūs negudrie un ļaunie,

Kāpēc visaugsto mantu atmetat

Un grābjat tik pēc pasauls nieku lietām!

13 Un lūk, no viņu kora atkal cits,

Man tuvodamies, laipni aicināja,
Lai ejmu tuvāk viņa gaišumam.

16 Kad Beatrīče man ar savu skatu,

Tāpat kā pirmīt, atkal atļāva,

Ka varu drošs šo vēlēšanos pildīt,

19 Tad sacīju: „„Tu gaišā dvēsele,

Kas mīti debess laimiībā un priekā,

Ak runā, stāsti, kas tu bijusi?""

22 Tad gaišums, kas bij korī mani dzirdēj's,

Nu jautrs un priecīgs, ka var paklausīt,
Vēl nepazīstams, tūliņ sāka runāt:

25 „Tur Itālijā, laimē pārvērstā,

Starp Brentas un starp Pjāvas iesākumiem,

Un jūrmalā, kas viļņu skalota,

28 Tur ieraudzīsit skaistu pakalniņu,

Uz kura gaiša lāpa nolaidās,

Kas degdama tur gaismu izplatīja;

31 No vienas saknes sākums tai un man.

Mans vārds bij Kunica, es spīdu šeitan;

Šīs zvaigznes spožums mani uzvarējs.

34 Mans zemes dzīves gājums godam beidzies;

Viss rūgtums, ja tāds bijis, aizmirsts ir,
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Un visiem skauģiem, naidniekiem viss piedots.

37 Skat gaišumu, kas manim tuvu mirdz:

Tas mūsu apkārtnē tas skaistais, dārgais; —

Viņš zemes dzīvē bijis cienīts, liels,

40 Tam slava pastāvēs daudz simtu gadus.

Viņš dzīvē centies labu sēklu sēt,

Kas dīgs un nesīs augļus pastāvīgi;

43 Bet citādi spriež lielais ļaužu pulks;
Tas nebēdā par savu īsto laimi

Ar' tad, kad nelaime spiež laboties,

46 Un tādēļ padujieši ar tiks kauti

Pie Vičencas vēl daudzreiz briesmīgi,
Jo viņi turas pretim pienākumam.

49 Un tur, kur Kaņjāna ar Sili tek,

Tur valda viens, kas galvu augsti nēsā.

Jau viņa ķeršanai ir izlikts slazds.

52 Es redzu jau, ka Feltrē gauži rauda

Par to, ka viņu gans tāds nodevējs

Un izdarīj's visļaunākajo darbu;

55 Jo pasaulē nekur nav tik liels trauks,

Kur saietu tā ferrāriešu asins,

Ko minēts gans steidz dot par dāvanu,

58 Lai redz, pie kādas partijas viņš piederi

Un visiem feltriešiem šī dāvana

Šķiet labi domāta un piemērīga.

61 Tur augšā soģis liek šurp atspīdēt

Šim savam lēmumam, un tādēļ zinu,

Ka mani vārdi patiesība vien."

64 To sakot viņa griezās no mums projām
Un nozuda tai gaismas virulī,

Kur atkal kalpo savam pienākumam. —

67 Tas otrais gaišums, man jau pazīstams,

Tas tagad palika arvienu spožāks,

Tāpat kā dimants saulē mirdzēdams.

70 Šis gaišums vairojās tiem smaidīšanā,

Kā augstāk priekā tie, tā spožāk mirdz —

Bet ellē garus nospiež dziļā tumsā.

73 Es sacīju: „„Tu apskaidrotais gars,
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Kas, Dievam tuvu, gaismā visu skati,

Tu viņa prātu skaidri saproti;

76 Tev balss skan priecīgi iekš slavas dziesmām

Ar zeraviem līdz svētā gaišībā,

Tu redzi, ka uz taviem vārdiem gaidu,

79 Kam kavējies? Kas esi? stāsti jel;
Tu visu zini, ko es vēlos zināt,

Tev nevajaga, ka vēl jautāju.""

82 „Vislielā ieleja, kur ūdens viļņo,"

Tā svētīgais tad sāka runādams,

„No okeāna, kas ap zemi apkārt,

85 Tā sniedz līdz ienaidnieku krastiem prom

Tik tāl, ka šeit, pie viņas malas skatot,

Ir apvārsnis, kas meridiāns tur.

88 Es dzīvoju tās lielās lejas malā

Starp Ebru, Magru, kura robeža

Starp Gēnuju un Tosku zemes daļām.

91 Tai pilsētai, kas mana dzimtene,
Ar Budžeju drīz vienāds meridiāns.

Par brīvību tur asins plūda reiz.

94 Es savā laikā tiku saukts par Folko;

Nu šinī zvaigznē mītu, priecājos,

Ka vēlējies sen viņas gaismu skatīt.

97 Ne Dīdona jeb kad pēc Ainēja,

Un viņš pēc Kreusas kādreiz ir tiecies

Un cietis tā, kā es reiz jaunās dienās;

100 Nedz Fillida, ko Demofoonts vīla,

Nedz arī Alkids, Joli mīlēdams,

Ir sirdī tādas jūsmu liesmas cietis,

103 Kā man pēc viņas priekiem1 ilgas bij.

Bet tagad vairs nav žēl, še lielāks prieks

Liek nodoties tik Dieva prātam vien.

106 Šeit redzam mēs, cik labi, jauki visu

Viņš izved galā, kas mums tur bij tumšs,

Cik gudri, labi viņš par visiem gādā.

109 Bet tu vēl gribi arī citas ziņas,

Jo daudz vēl tevim neizprotams šeit;

Man tādēļ jārunā ar tevi vēl.
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112 Tev tiktos zināt, kas tas spilgtais gaišums,

Kas šeit no mums ne visai tālu mirdz,

Kā saules atspīdums virs skaidra ūdens.

115 Tad klausies: tanī tur ir Rakaba,

Kas uzņemta pie mums un tagad rādās

Šīs zvaigznes lielākajā gaišumā;

118 No gariem pirmā izvesta no elles,
Caur Kristus uzvaru šeit uzcelta

Šai zvaigznē, kuru sniedz vēl zemes ēna,

121 Lai sludina, ka elle sagāzta,

Un visiem pestīšana sagādāta;

Šo ziņu debesīs tā pirmā pauž.
124 Tāpat reiz Jozuum tā palīdzēja

Tikt Kanaanā pie pirmās uzvaras,

Tai zemē, kuru pāvests tagad atmet,

127 Bet Florence, kas cēlusies no tā,

Kas skaudībā jūs visus gāza postā,

Kas pats no Dieva pirmais atkāpies, —

130 Tā ir, kas kal to nolādamo naudu,

Starp lieliem, maziem kas tik naidu cel,

Kas ganu padara par niknu vilku.

133 Tādēļ ne bībeli, ne baznīctēvus

Tas nelasa, bet tikai tādus rakstus,

Kas rāda iegūt vairāk tiesību.

136 Tos studē kardināli, pāvesti.

Tas Vārds, kas Nācaretē tapa miesa,

Tas paliek svešs tiem naudas rausējiem,

139 Līdz Vatikāns un visas svētās vietas,

Kas Romā liecina par mocekļiem,
Pēc Pētera kas nāvi saņēmuši,

142 Reiz brīvas kļūs no negantniekiem šiem."

X

IV debess. Saule. Svētie rada gaismas

kroņus. Teologi. Toms.

1 Tas mūžīgais, kas pats ir mīlestība

Un mūžībā to Dēlu mīlējis,
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Tas pirmais spēks, kas, neizteicams pats,

4 Ir debesis un zemi radījis,

Tās uzturot un pastāvīgi valdot,

Tas rādās godā augsts un apbrīnojams,

7 Un nu, ak lasītāj, cel acis, domas

Uz debesīm man līdz un skaties turp,

Kur ekvātors un zodiaks iet krustis,

10 Un priecājies tur par to jaukumu,

Uz ko pats Radītājs ar prieku skatās

Un tanī savu mīlestību rād.

13 No turienes tas planētu ceļš slīpi

Un apkārt iedams plati izšķiras,

Un pasaule stāv liktā kārtībā.

16 Ja nebūtu no turien slīps tas ceļš,

Tad daudz no debess spēka velti zustu,

Virs zemes būtu drīz viss nomiris.

19 Ja maz vien viņš kaut kādi citāds taptu,

Tad pasaule un visa debess telts

Vairs nebūtu tad kārtībā pareiza.

22 Nu stāvi savā vietā, lasītāj,

Un pārdomā par to, ko esi skatījis:

Jo domāsi, jo lielāks brīnums būs;

25 Es tevi uzvedu, nu skaties, brīnies. —

Man nākas visu uzmanību vērst

Tai vielai klāt, ko šeitan aprakstīšu.

28 Vislielākajā debess labdare,

Kas gaismu dod. kas rada dienas, gadus,

Bij minētajā vietā redzama,

31 Kur viņa griezdamās uz augšu kāpa,

Un dienām lika stiepties garumā,

Uz ziemeļ-polu vairāk virzīdamās.

34 Es biju saulē, — bet kā tiku tur,

Kur garam vien ar domām aizkļūt spējams,

To Beatrīče izdarīja man.

37 Tā zināja arvienu mūs tā vadīt,

Kā iet no laba uz vēl labāko;

Mūs laiks un telpa pie tam nekavēja.

40 Nu nāktos pašiem mums būt sauliešiem,



387

Lai spētum skatīt to, kas saulē bija:

Nekādu krāsu, tikai spožums vien!

43 Kaut lietotu gan visus gara spēkus,

Tak nespētu to izteikt, kas še ir:

Kas zināt grib, lai pats ar domām atnāk.

46 Nav brīnums, ka pat domu spēja zūd

Un šādos augstumos par vāju rādās.

Neviens cits skatiens še nav atsniedzis!

49 Nu biju ceturtajā debess sfairā,

Kur Dievs Tēvs savus bērnus uztura

Caur savu Dēlu un caur svēto Garu.

52 Tad Beatrīče teica: „Pateicies

Par to, ka vari pielūgt eņģ'ļu sauli,

Kas šinī saulē tevi uzveda."

55 Nevienam mirstīgam gan nebūs bijis

Nekad tik ļoti aizgrābts prāts un gars,

Kā man, šeit Dieva goda gaismā,

58 Kas izplūda kā jūra bezgala,

Kur visas domas, jūsmas nogremdējas

Tā, ka pat Beatrīči aizmirsu.

61 Bet viņa tādēļ nemaz nedusmojās,

Bet uzsmaidīja man jo jaukāki

Par to, ka es, pie viņas turēdamies,

64 Nu biju vairāk atzīt mācījies. —

Bet rau, kāds vairums dziesmu pilnas gaismas

Kā kronis apņem mūs, mēs vidū tam!

67 Kā dažreiz mēnesim gaišs, miglains kronis,

Kas viņam apkārt krāsās vizuļo,

Tāds jaukums mums visapkārt nu bij redzams.

70 Pie debess svētiem, kur kā viesis es,

Daudz jaukumu, kas ir tik brīnišķīgi,

Ka vārdu trūkst, ar ko tos izrunāt;

73 Un tāda bij šeit dvēs'ļu dziedāšana;

Bet kas nav pats tik augstu pacēlies,

Tas liek, lai mēms to visu izstāstītu.

76 Kad nu šis spožais debess garu pulks

Bij dziedot trīs reiz ap mums diedams gājis,

Kā zvaigznes polam apkārt riņķojot,
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79 Tad, tā kā pauzē, vissi uz reiz bij klusu,

Lai klausītos, kāds atkal nāktu takts

Un deja atkal tālāk risinātos —

82 „Kad Dievs tev žēlīgs un mums atklāj to,

Ko tu šeit vēlies redzēt, zināt, izprast,"

Tā viens no spožā kroņa runāja,

85 „Kad viņš tev' godināj's, šeit uzvest likdams,

No kurienes mēs zemē nekāpjam;

Tad kurš šeit nedzesētu tavas slāpes,

88 Tas būtu ūdens, kas pret kalnu tek;

Mēs visi priecīgi par jums kā viesiem

Un gatavi, ko vēlies, izpildīt.

91 Tu gribi zināt, kas šie ir, šai kronī

Kas gavilēdami iet apkārt tai,

Kas tevi stiprina šeit augšām uzkāpt;

94 Esi biju pie tā pulka piederīgs,

Ko Dominiks uz laba ceļa veda,
Pa kuru staigādams es tapu svēts.

97 Es vārdā Toms no Akvīnas reiz saucos,

Un lūk, man labā pusē gaišāks top

Mans meistars un mans brālis Alberts Lielais.

100 Un ja tev vēl par citiem zināt tīk,

Tad skati tos, par kuriem tevim stāstu,

Tie ir tās puķes šinī vaiņagā.

103 Lūk Graciāns, cik laimīgs viņš ir tagad,

Kas, taisnībai pa godam kalpodams,

Ir tapis apžēlots, pie svētiem uzņemts.

106 Redz, Lombardiets, kas jautri priekā dej;

Viņš baznīcai ir devis savu mantu,

Kā atraitnīte savu ārtavu.

109 Tad piektais spožums, lūk par citiem skaistāks

Ir tādu mīlestību mācījis,

Ka visā pasaulē to tādēļ godā,

112 Un viņa vārdos tik daudz gudrības,

Ka tādus cilvēkus gan maz var atrast,

Kas var kā praviets viņam līdzīgs būt.

115 Redz, viņam līdzās atspīd pakaļ gājējs,

Kam ar virs zemes līdzīga vairs nav,
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Kas tā kā eņģelis var gaismā vadīt,

118 Ar vārdiem un ar darbiem taisnis būt.

Tas mazāks gaisums bijis ticīb's varons

Un viņa rakstus lietojs Augustīns. —

121 Tu garīgi nu visus apskatījis;

Šos spožumus, ko tevim minēju,

Nu gribi zināt ar, kas asitots spožums.

124 Šis svētais mācējs pazīt viltību

Un cīties katram rādīt taisnu ceļu!

Viņš tādēļ tapis vajāts, vārdzināts,

127 Un viņa miesa, no kā šķirts ar varu,

Guļ rakta Pav'jas Pēter' baznīcā.

Lūk Beda un lūk Isidors, cik spoži

130' Tie svētās mīlestības liesmās mirdz.

Tad skaties Rikardu, cik tas spīd gaiši

Caur svētu mācību un dzīvi ar.

133 Un redzi Sidžēru, no kura gaismas

Tu; sāksi atkal manā skatītiesi;

Viņš ļaudīm saprašanas gaismu rādīj's,

136 Tos pilsētā uz ielas mācīdams,

Līdz radās patiesības nīdētāji,

To nepelnītā sodā likdami." —

139 Tad, kā pie rīta stundas zvanu skaņām,

Kad Dieva draudze ceļas posdamās

Un brūtgānam dzied mīlestības dziesmu;

142 Kā pulkstens, kas bez mitēšanās iet,

Tink, tink, arvienu patīkamā skaņā,

Ka saldās jūsmās gars tiek pacilāts,

145 Tā līgoja viss spožo garu kronis,

Viss mīlestības liesmās dziedādams

Tik augstu slavas dziesmu Radītājam,

148 Ka mirstīgam nav spējams izstāstīt.

XI

Toms runā par Franci. Dominikāņi.

1 Ak cilvēki, cik ļauni, maldīgi,

Cik trūcīgi ir jūsu gudrojumi,
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Ar kuriem iztapt gribat kārībām:

4 Dažs meklē tiesības tik mantu gūt sev.

Dažs goda dēļ grib tikt par priesteri,
Cits kļūst par liekuli, cits valda bargi,

7 Dažs zog, dažs atkal citus krāpj un vil,

Dažs dzīvo kārumos un grēku priekos

Un citi padodas tik slinkumam,

10 Kamēr, no tādām nelietībām bēgdams,

Es debesīs ar Beatrīči celts

Šeit svētā priekā skatu Dieva saimi. —

13 Nu spožais svēto kronis apstājās

No riņķa dejas klusu savās vietās

Un stāvēja kā sveces lukturos.

16 Man likās, it kā atkal rodas vārdi

Tam gaišumam, kas iepriekš runāja,

Un smaidīdams viņš runāja nu skaidri:

19 „Man šeitan, Dieva gaismas sikaidrībā,

Viss atklāts, saprotams un skaidri redzams.

Es redzu ar, kas tevim domās ir:

22 Tu pašreiz neizprazdams stipri vēlies,

Lai tev ar vārdiem gaiši izstāstītu,

Ko zīmēja tie vārdi, ko es teicu:

25 „Tā topu svēts" un „otris tam nav līdz".

Šos vārdus nu tu vēlies tuvāk izprast;

Bet viņus vajag labi skaidri šķirt.

28 Tas mūžīgs Dievs, kas vaid' pēc sava prāta

Ar brīnišķīgu svētu gudrību,

Ko mirstīgais neviens nekad var izprast —

31 Lai viņa Dēla svētā līgava,

Ar ko viņš pats, pie krusta koka mirdams,

Ir salaulājies, liedams asinis,

34 Arvienu karstāk mīlestībā degtu —

Tai tādēļ devis divus vadoņus,

Ka šeit un tur tie abi viņu vada.

37 Viens bija serafimu liesmā tērpts,

Un otris atkal ķerubimu gaismā

Ar gudrību un mīlestību deg.

40 Es tagad runāšu par vienu tikai,
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Jo viena gods būs arī otra gods,
Jo abiem bija vienāds mērķis. —

43 Starp pakalniem, pie straujās upītes

Ir kalns ar auglīgu un zaļu gāzni;

No viņa Perudžija dabū ciest

46 Gan aukstumu, gan arī karstu gaisu.

Aiz kalna tuvu Gvaldo pilsētiņš

Un Nočera, kas arī cieš zem jūga.

49 Kur kalna sāni mazliet stāvāki,
Tur redzēja reiz sauli lecam košu

Tai līdzīgu, kas dienas gaismu nes;

52 Par Asīsi šo vietu saukt nav diezgan,

Tāds nosaukums vien viņai ir par maz;

Kas viņa ir, liek atzīt Rītu zemes,

55 Šis gaišums iesāka jau agrumā

Ar tādu spēku parādīties klajā,

Ka visa zeme no tā atspirga.
58 Vēl gluži jauns viņš cīnījās ar tēvu

Dēļ līgavas, no kuras citi bēg

Un sargājas it kā no rūgtas nāves —

61 Līdz tēva priekšā un pie priestera

Tai solījās un ar to salaulājās,

Ar katru dien to vairāk mīlēdams.

64 Šai līgavai draugs pirmais bija atrauts

Un viņa nicināta tikusi

Jautūkstoš un vēl simtus gadus ilgi

67 Un vienmēr tai trūcis precinieku;

Lai gan caur viņu Amiklāts iekš briesmām

Tik droši gulējs, ka pat Cēsaram

70 Bij negaisā pie viņa patvars derīgs.

Tai uzticībā visu stiprākā;

Pat Marija stāv apakšā, bet viņa

73 let Kristum līdz pie krusta augšā ar.

Bet labāk sacīšu tev tagad skaidri —

Tas Francisks un tā Nabadzība ir ;

76 Šo abu saderība, pieticība

Un viņa apbrīnojams mīlīgs skats

Ik katram lika to par svētu cienīt.
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79 Un tādu mieru, tādu laimību

Nu Bernards basām kājām steidzas panākt,

Arvienu sevi kūtru šķizdamies.

82 Ai jaunā bagātība, īstā manta!

Tiem pakaļ steidz Egidijs, Silvesters

Ar basām kājām, sliktās drēbēs ģērbti.

85 Tad vadons pats ar sievu, savējiem, —

Tiem visiem apģērbs nabadzīgs un vienkāršs, —

Nu steidz uz Romu iet pie pāvesta;

88 Ne vis ar bailību un zemošanos,

Kā Pēter Bernardona prastais dēls,

No izskata kā diedelnieks un nabags,

91 Nē! — bet ar ķēnišķīgu drošību

Viņš pāvestam dar' zināmu, ko vēlas;
No viņa saņem pirmo atzīšanu.

94 Kad ,ganam viņa avju pulks nu auga,

Tam sekojot, kam dzīvi brīnumaino

Gan slavas dziesmās debess koriem teikt,

97 Ar otru atzīšanu vaiņagots,

Kā svēti centies, ir viņš gana gribā

Caur Honoriju viņš no Svētā Gara.

'100 Viņš nomirt grib kā asins liecinieks:

Un lepnam sultānam par Kristu māca,

Bet viņa mācību tas nepieņem.

103 Kad viņa teicams darbs tur nesekmējas,

Tas nāk pie Itālijas atpakaļ,

Un šeit uz Alvernijas klinšu gala,
106 Šeit klintājā starp Tiberu un Arno

Tam Kristus uzspiež savu zīmogu,

Kas viņa miesu pušķo divus gadus.

109 Kad Kungs pār nāvi un pār dzīvību

To no šā mokām nu pie sevis sauca

Uz debess priekiem un pie laimības

112 Par to, ka viņš tam kalpoj's zems un nabags;

Tad saviem brāļiem, saviem mantniekiem

Viņš atvēlēja savu mīļo sievu,

115 Kas viņam uzticīga bijusi,

Un beidzot nomirdams viņš pavēlēja
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Bez zārka miesu zemē paglabāt. —

118 Tad domā nu, kurš ir vēl tādam līdzīgs,

Kas Pēter'laivu tā pār jūru ved,
Lai viņa taisni tiek pie sava mērķa?

121 To darbu ņēmies mūsu patriarchs
Un labu mantu ņēmis līdz sev ceļā,

Kas viņam seko neatlaidīgs līdz. —

124 Bet tagad viņa pulks ir ļoti kārīgs

Pēc citas barības, pēc kuras skrien

Un klīsit un maldās prom no īstā ceļa;

127 Un cik vien vairāk izkaisās tas bars,

Tik tālāk tas ar aizvirzās no gana,

Un mazāk labuma no tā ar nāk.

130 Ir gan vēl dažs, kas grib būt pastāvīgs

Un tuvāku pie gana turēties,

Bet ļoti maz ir īsti uzticīgu. —

133 Nu, ja man skaidri stāstīt izdevies,

Ja esi klausījies ar uzmanību

Un apdomājis, ko tu dzirdējis;,

136 Tad vajag būt tev arī sapratušam,

Kas ir tas koks, kas tika aplauzīts.

Un nu ir izskaidroti tev tie vārdi:

139 „Tā tapu svēts" un „otris līdzīgs nav".

XII

Bonaventūra runā parDominiku.

Francis kāņ i tiek aprāti. Teologi.

1 Tik līdz kā Toma gars bij beidzis runāt

No spožā kroņa, kas bij apkārt mums,

Tad kronis tūliņ atkal griezās riņķī.

4 Bet pirms viņš reizi bija apgriezies,

Jau radās apkārt otris gaismas riņķis,

Kas dziedāja un deja pirmām līdz.

7 Šai spožo kroņu jaukai dziedāšanai

Virs zemes it ne kas nav līdzināms,

Un dziesma skaistākā pret viņu nobāl.

10 Kā saulei pretim lietus mākoņos
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Redz divus skaistus varavīksnes lokus,

Kas abi vienlīdzīgi krāsoti,

13 Gan ārējs krāsā otrāds, nav tik mirdzošs

Kā iekšējais, kas zalgo brīnišķīgs; —

Pēc grēku plūdiem Noasam šo loku

16 Dievs rādīja par zīmi derībai,

Ka ūdensplūdi nemaitās vairs zemi;

Tik brīnišķīgi skaists, kāds ir šis loks,

19 Tāds debess rožu divkāršs kronis jauki

Ap mums nu griezās, gaiši spulgodams,

Un otrais līdzinājās pirmējam.

22 Un beidzot, kad to svēto gaviles
Un prieka dejas, staru mirdzēšana

Un viena otrā spoguļošanās

25 Uz acumirkli apstājusies bija,

Tāpat kā acis, kad tām patīkas,

Var acumirklī atvērties un slēgties,

28 Tad no tā krona kādu dzirdēju,

Kas runāt sāk, un es uz viņu ātri

Kā magnēte pret polu pagriezos.

31 Viņš sacīja: „Man mīlestība saka,

Lai runāju no otra riņķa ar,

Jo redzu, ka tu vēlies arī zināt

34 Par otrajo, kas pirmām godā līdz,

Kā tie, kas kopā pelnījuši slavu,

Uz vienu mērķi abi dzīdamies.

37 Kad Kristus draudzei sāka pietrūkt spēka

Pret tumsīb's mūžam; varu cīnīties,

Un viņa samisusi sāka noskumt,

40 Tad Dieva žēlastība gādāja,

Tiem karotājiem deva palīdzību

No žēlastības, ne pēc nopelna,

43 Un divus vīrus, kas ar vārdiem, darbiem

Lai draudzei ceļu atkal rādītu

Un izklīdušos kopā pulcinātu. —

46 No kurienes pūš lēnais siltais vējš,

Kas moda jaunus pumpurus un ziedus,

Ka Eiropai sāk pavasaris nākt;



Tāds debess rožu divkāršs kronis jauki

Ap mums nu griezās, gaiši spulgodams.
XII. 19.-20.
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49 Tur tuvu jūrmalai, kur augsti viļņi,

No vētrām tālu malā dzīti tiek,

Un saules stars tiem daudzreiz cīnās pretim,
52 Tur vieta Kalarogas pilsētai,

Uz kuras valdīšanas zīmes redzams

Ir lauva virsū, lauva apakšā.

55 Tai jaukā apgabalā tika dzimis

Tas stiprais karotājs priekš ticības;

Tik briesmīgs naidniekiem, tik mīlīgs draugiem

58 Vēl nebij klajā nācis viņš, kad jau

Ar augstām gara dāvanām bij pildīts,

Un praviets jau priekš savas dzimšanas.

61 Kad kristībā bij cieši saderējies

Būt stipris ticībā un pastāvīgs,

Tad kā par dāvanu tai lieciniecei,

64 Kas Ja! vārdu priekš viņa teikusi,

Bij rādīts brīnum iepriecinošs sapnis:

Ka krustdēls lielas lietas darīšot.

67 Un eņģelis, ko debess sūtījusi,

Bij pavēlējis dot tam Kunga vārdu,

Lai no tā zina, kam viņš piederīgs,

70 Un tādēļ tika saukts par Dominiku

Tas strādnieks, ko bij Kristus pieņēmis

Par palīgu pie sava vīna kalna.

73 Kā īstens Kristus kalps viņš rādījies

Ar savu pirmo mīlestības darbu,

Kad izpildīja Kristus padomu.

76 Daudz reizes viņa zīdītāja to

Uz zemi izstiepušos atradusi,

Kā sacītu: uz šās es esmu piedzimis.

79 Tu viņa tēvs, tu tiešām esi Fēlikss,

Un māte arī zied kā Džovanna;

Ja mēs šos vārdus dziļāk izpētījam,

82 Ne jaucoties šo pašu gudrībās,

Bet tik pēc debess mannas dzenoties:

Tam bij kā mācītājam jātop lielam,

85 Tā Kunga vīna kalnā strādājot,

Kur drīz aug nezāles, ja kopts tas netiek.
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Ne pasaul'si mantu viņš ir kārojis;

88 No pāvesta, kas aizmirst nabagus,

Kaut senāk gan tas nav tā darīts ticis

No tiem, kas sēdēja uz Pēterkrēsla —

91 Viņš nelūdza sev uzturu, nedz algu,

Nedz atlaišanas pārdot atļauju,

Ar kurām zagļi, blēži paliek droši,
94 Bet tikai cīnoties pret maldībārn

Ar tādu sēklu, kādu izsējuši

Tie divreiz divpadsmit, ko šeitan redz.

97 Pie apustuļa pienākuma darbiem

Viņš visus gara spēkus lietoja,

Un gudrība kā straume no tā plūda,
100 Un viņas viļņi gāzās briesmīgi

Pret ķeceriem, ka tie top izdeldēti;

Kas pretojās, pret tiem tam auga spēks.

103 Caur viņu sākušies plūst daži strauti,

Kas tekot dara dārzu auglīgu,

Ka koki atzeļot nes skaistus augļus.

106 Kad viņš bij baznīcai tāds varons dots,

Ka drīkstēja tā uzsākt tam līdz cīņu

Un uzvarēja savus naidniekus,

109 Tad tagad no tā skaidri sapratīsi,
Cik otris ir pēc gara liels un augsts

Un to, ko Toms par viņu labu teica.

112 Bet viņiem sekot negrib vairs neviens,

No viņu pēdām visi klīst un raisās,

Kas bijis vīns, nu top par etiķi.

115 Tas pulks, kam nācās viņu pēdās staigāt,

Nu gluži citu gaitu uzņemdams,

let atpakaļ, kur nācās iet uz priekšu.

118 Cik slikta viņu sēkla, redzēs drīz,

Jo pļaujas kungs vāks tikai labus augļus

Bet nezāles tiks sadedzinātas.

121 Kad mēs tos visus tagad pārskatītu,

Dažs teiktu gan: Es esmu, kāds es bijis.

Bet vairs ne Kasals, nedz ar Akvasparts

124 Nav šeitan tādus biedrus raidīj'ši,
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Kā pirmie vadoņi to spējuši;

Nu cits par stingru, cits ir vājš, cits gļēvāks, —

127 Es, zini nu, Bonaventūra esmu,

No Baņoredžijas, kam dzīvojot

Bij jāizpilda augsti pienākumi.
130 lllumināts šeit ir un Augustīns,

No pirmiem baskāju un nabag-pulkiem

Tie, kuri žēlastību dabūj'ši.
133 Šeit redzams arī Ugo Sanvitore

Un Madžadors, un spāniets Pēteris,

Divpadsmit grāmatas kas rakstījis.
136 Redz, praviets Natans, bīskaps Chrisostoms

Un Anzelms, Donāts, kas ir darbojušies

Pie Dieva vārdu izskaidrošanas.

139 Šeit Rabāns ar un viss to brāļu pulks,

Šeit ari abats Joachīms, kas spīd

Kā zvaigzne mirdzēdams man tuvu klāt. —

142 Redz, mūsu kronī tādi kareivji.

Un ja tev Toms ar mīlestību runāj's,
Tad mana runa viņam līdzi iet,

145 Tos uzslavēt, kas cienīgi ir slavas."

XIII

Divi teologu kroņi. ParĀdamu un

Kristu.

1 Kas saprast grib, ko redzēju es tagad,

Lai iedomā — un domu ainai liek

Sev garā cieši, it kā klintij stāvēt —-

4 No zvaigznēm, ko vispār pie debess redz,

Piecpadsmit, visu spožākās un lielās,

Kas dažureiz ar miglā cauri spīd;

7 Tad greizos ratus, kas ap polu griežas,

Kas spoži spīd un nenoriet nekad,

Bet nakt' un dien' arvien virs horizonta;

10 Tad divas vēl no pola tālākas,

No mazā lāča gaišākajām zvaigznēm,

Ko pirmais spēks griež riņķī ātrāki;
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13 Lai iedomā šās zvaigznes divos kroņos,

Kas izskatās tam kronim līdzīgi,

Kas atgādina Ariadnes nāvi;

16 Un vienu otram apkārt apliktu

Un vienu otram pretī apkārt skrienam

Ar vienlīdzīgu gaitas ātrumu;

19 Un tad lai šķietas sevim priekšā redzam

To zvaigžņu ainas īsto sastāvu,

Kā tas ap mani riņķo, dej, kur stāvu;

22 Viss tas, ko redzējis, būs pakaļ šim,

Tāpat kā kādas lēnas upes strāva

Vistālam debess gaitas ātrumam.

25 Un neizsakāmi augstas slavas dziesmas

Par godu Trīsvienībai augstībā

Tie, priekā gavilējot, skandināja.

28 Kad dziesmas, gavilēsi bij beigušās,
Tad visu svēto sabiedrība steidza

Mums savu mīlestību parādīt.

31 Un atkal dzirdēju no kroņa balsi,

No gaišuma, kas pirmais runāja

Par svētā nabadzīgo dzīvošanu.

34 Viņš runāja uz mani: „Viens salms tukšs.

Tev graudi rokā, bet no mīlestības

Es kulšu nu priekš tevis vairāk vēl.

37 Tu zini, ka tā krūts, no kuras ribas

Ir tikusi tā sieva taisīta,

Caur kuru grēks un nāve nāk pār visiem;

40 Un tā krūts, caurdurta no zobena,

Kas visu pasauli ir pestījusi

No grēka un no nāves briesmības,

43 Ir abas Dieva gaišo domu pilnas,

Un abas pilnas Dieva gudrības.

Vai tādēļ brīnies, ka es tiku teicis,

46 Ka piektais spožums esot gudrībā

Par visiem lielāks, un neviens tam līdzīgs

Nav bijis, nedz arī būšot pasaulē?

49 Nu uzmanies un klausies, ko es teikšu,

Tad patiesību redzēsi tāpat,
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Kā vietu, kur tu stāvi riņķa vidū:

52 Viss tas, kas nemirst un kas mirstams ir,

Ir tikai atspīdums vien no tā Vārda,

Kas bijis, būs pie Dieva mūžīgi

55 Un mīlestībā mūžam Viens ar Viņu.

Šis trīsvienīgais Dievs pats sākumā

Ir radīj's visu, debesis un zemi.

58 Tam goda valstība ir debesīs,

Bet žēlastības valstība virs zemes.

No debesīm, kur Viņš pats godā mīt,

61 let viņa spēks caur visām debessfairām,

Caur visu radību un pasauli,

Kur viņš, jo tālāki, jo mazāk atzīts.

64 Viņš arī dabā spēkus ielicis,

Kas rāda laicīgas un dabas būtnes,

Kas dzemdē pēciniekus tad,

67 Un kam ir augums dažāds, nepastāvīgs;

Caur Dieva spēka palīdzību vien

lekš šām vēl var kas labs un teicams rasties;

70 To daži pieņem vairāk, citi maz;

Tie ir kā koki, karu gan augums vienāds,

Bet auglis vieniem salds un otriem rūgts ;

73 Tā cilvēki nav vienādi iekš laba.

Pats pirmais cilvēks radīts nemirstams,

Bet pēcinieki dzimst no miesas vāji,

76 Jo daba dod arvienu trūcīgus :

Tāpat kā māksliniekam, labu gribot,

Ar pagurst roka, neizdodas darbs.

79 Tik Dieva gudrība un mīlestība

Var radīt šķīstu, svētu, pilnīgu

Pat ar no iznīcīgām dabas vielām.

82 Tā viņš to zemes pīti pacēla,

Lai cilvēcīgu dzīvību tā rāda;

Tā tika apēnota Jaunava,

85 Un tā tie vārdi tiešām patiesība,

Ka cilvēk' daba viņos abējos

Tik augsti kāpusi, ka augstāk netiek.

88 Ja es tev tālāk vairs nu nestāstu,
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Tad varētu tu vēl arvienu jautāt,

Kas ir tas trešais, kam nav citi līdz?

91 Bet lai tu varētu šo arī saprast,

Tu domā, ko viņš lūdzis, kas. viņš bij?

Kad viņam vēlēja, lai lūdz, ko gribot,

94 Tad viņš kā ķēniņš, kam būs jāvalda,
Lūdz gudrību, lai var pareizi valdīt

Un ļaudīm tiesu spriest pēc taisnības, —

97 Nevis pēc zinībām, lai spētu izprast

Pie debess zvaigžņu ceļus, tālumus,

Kā mainās laiki, gadi, dienas, naktis;

100 Kas bijis senatnē, kas notiks pēc,

Cik liela pasaule ar jūrām, zemēm,

Cik dažādi uz viņas dzīvnieki. —

103 Nu taču sapratīsi manus vārdus,

Ka viņš bij mācītājs un praviets ar

Un ķēniņš, kas par daudziem citiem gudrāks;

106 Tas protams, tik par citiem ķēniņiem

Viņš bijis gudrāks valdīšanas ziņā,

Jo labu valdnieku starp daudziem maz;

109 Viņš bijis gudrs un liels kā laicīgs valdnieks,

Bet tādēļ viņu nevar līdzināt

Ar pirmtēvu un ar Pestītāju. —

112 Šis tev bij soļus grūtus darījis,

Ka nejaudāji tālāk tikt nedz izšķirt,

Kas būtu ticams un kas neticams.

115 Daudz tādu ģeķu, kas bez apdomības

Ir gatavi bez kavēšanās skriet

Tāpat uz vienu, kā uz otru pusi,

118 Un tādēļ daudzreiz nomaldījušies

Un likstā iekrituši aplam gudro.

Kas iziet patiesību meklēt sev

121 Un nezin līdzekļus, kā viņu atrast,

Tas pārnāk tukšs un vairāk noklīdis,

Kā to pie Melisa un citiem redzam,

124 Kam skaidri zināms mērķis nebija;

Kas nepareizas mācības nes klajā,

Visvairāk Ārijs, arī Sabelijs,
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127 Kas ģeķībā tik dziļi iekrituši,

Ka, pašus svētos rakstus sagrozot,

Tie īsto ceļu zaudēj'ši pavisam.

130 Ko iedomā, tas viss nav tūliņ labs.

Tā labību, kas aug, vēl nevar vērtēt,

Jo pirms tiek gatava var apsalt ar;

133 Tik ziemas dienās varam allaž redzēt,

Ka ērkšķu krūms, bez lapām, dzeloņains,

Bet rudenī uz tā redz tikai rozes;

136 Ir redzēts ar, ka jūrā kuģis dažs

Pa visu ceļu braucis vesels, laimīgs

Un beidzot ostā taču noslīcis. —

139 Ne visi priesteri tiks paradīzē,

Nei visi cietumnieki ellē būs,

Jo priesteri var maldīties ar grēkos

142 Un cietumnieks būt Dievam bezvainīgs.

XIV

Par miesas apskaidrošanu. V debess.

Marsā; krusts.

1 No trauka malām ūdens slīd uz vidu

Un plūst no viduča uz malām ar,

Kā katru reizi viņu traukā laista;

4 Tas bija, ko es tagad domāju,

Kad Toma dvēsele vairs nerunāja,

Un viņa vārdu skaņa apklusa;

7 Viņš runāja no kroņa uz mums vidū,
Un tagad Beatrīčei arī patikās

No viduča uz viņiem pacelt balsi:

10 „Jūs svētajie, kaut gan viņš nesaka,
Un Jūs to viņa domās nenomanāt,

Tak vienas patiesības vēl tam vajaga:

13 Vēl sakait: vai šis spožums, kas jūs rotā,

Ar paliks jums uz visu mūžību

Tāds pats, tik gaišs un spožs, kāds rādās tagad?

16 Un ja viņš paliek, izstāstait tad vēl,

Vai tad, kad būsit atjaunotā miesā,
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To spožumu ar acis panest spēs?"

19 Kā rindā sastājušies dejotāji,

Kad rodas lielāks prieks un jautrība,

Tad skaļāk uzgavilē, ātrāk dejo,

22 Tā parādījās jauna līksmība

Ar tanī svēto divkārtīgā kronī,

Nu jaukāk dziedot, ātrāk dejojot. —

25 Kam pasaules ir žēl un bail no nāves,

Tas nezin, neapdomā, nevar just,

Kāds prieks un jaukums debesīs ir baudāms.

28 To, kas ir Viens un Divi, Trīs arvien

Un valda mūžībā kā trīsvienība,

Pats Radītājs, no cita neradīts,

31 To trīsreiz godināja dziesmā katris

No svētajiem ar tādu saskanu,

Kā nākas tam pēc viņa nopelna.

33 Nu atkal kāda runātāja balss

Bij dzirdama no iekšas kroņa liesmas,

Kas skanēja kā eņģ'ļa sveikšana:

37 „Tik ilgi, kamēr debess prieki stāvēs,

Ar mūsu mīlestībai nebūs gals,

Kas mums kā liesmās mirdzēs degdama,

40 Tik spoža katram, cik viņš mīlēt spēj,

Un cik viņš Dievu atzīt var un skatīt

Un kādā mērā tapis apžēlots,
43 Kad atkal būsim apskaidrotā miesā,

Tad tapsim vairāk pagodināti

Un pilnīgāki dzīvībā un spēkā;

46 Šis gaišums, kas šeit tagad rotā mūs,

Ko dabūjam no Dieva žēlastības,

Tas apskaidros mūs tad jo vairāk vēl,

49 Ka snēsim Dievu vaigu vaigā skatīt

Un karstāki degt viņa mīlībā;

Caur to vēl spožākas ap mums būs liesmas.

52 Bet it kā ogle, liesmu dodama,

Arvienu pati spožāka par liesmu

Un pazīstama katrā degšanā,

55 Tāpat tas gaišums arī, kas mums atspīd,
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Tiks uzvarēts no miesas godības,

Kas cēlusies no kapa apskaidrota.

58 Tas spožums nebūs vis par mocību,
Jo apskaidrotai miesai katris orgāns

Būs spējīgs baudīt debess līksmību."

61 Un „Amen!" sauca abi svēto kori
Ar vēlēšanos, lai nāk drīz tas brīd's,

Kad Dievs liks miesām piecelties no kapiem

64 Ne viņu vien, bet visu mirušo :

Lai tēvi, mātes, brāļi, māsas, draugi,

Kas mīlējušies, atkal kopā tiek.

67 Un raug! šo kroņu spožumam nu apkārt

Nāk spožums, kas kā saule parādās,

Kad diena aust, sarkst mākoņi pie debess,
70 Tiem apkārt spožas malas mirdz,

Un viņu izskats dažādīgi mainās,

Ka acis nevar viņus izmanīt.

73 Es šķitu redzam atkal jaunu kroni,

Kas mirdzēja ap abiem pirmajiem

Un viņus sevī it kā iekšā tvēra.

76 Ak patiesīgā gaisma, brīnišķā,

Ko Dieva Gara dvaša uzpūtuši,

No tevis acis novērst nespēju!
79 Kad es nu skatījos uz Beatriči,

Kas smaidīja tik augstā laimībā,

Ka nespēju to izsacīt ar vārdiem,

82 Es, aplaimots no viņas skatiena,

Tad paliku arvienu jautrāks, stiprāks,

Tai līdzi dodamies uz augstumiem.

85 Jau manīju, ka biju tālu augšā,
Jo jauna zvaigzne pretim mirdzēja,

Kas rādījās būt brīnišķīgi sārta.

88 Šeit svētā klusumā iekš sevis es

Ar dziļi justām, svētām domām

Nu pateicos tam Visuaugstajam;

91 Un pirms šo upuri nest biju beidzis,
Es prieka pilns jau redzēt dabūju,

Ka viņam arī patīkams tāds upurs:
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94 Jo visu lielā gaismas skaidrumā

Bij redzams krusts no divām spožām strīpām.

Es izsaucos: „„Ak Dievs, cik jauks tavs darbs!'"

97 Kā zvaigžņu augstumos redz bālu ceļu,
Uz kura neskaitāmas zvaigznes mirdz

Gan lielākas, gan mazākās jo daudzas,
100' Tāpat šī krusta zīme sārtā Marsā

No neskaitāmām zvaigznēm mirdzēja,

Un riņķi četrās daļās dalīja;
103 Ne kāda māksla nespēj tādu zīmēt.

Šai krustā atspīdēja Kristus tēls:

Kur var vēl otra aina būt šai līdzās?

106 Tie, kas ir Kristus krustu nesuši

Un apžēloti, svēti palikuši,
Tie šeitan viņa krusta gaismā mirdz,

109 Tā šķērsām, augšā, lejā vizuļojot, —

Kā dzirksteles, kas laistās, spīguļo
Un savienojas vienā lielā krustā;

112 Kā tumšā telpā, saules stara strīpā

Redz putekļus, kas mainās dažādi —

Gan augšā, zemē, lēnāk, ātrāk dejo,

115 Gan retāki, gan biežāk saejot,

Par kuriem dažreiz varam papriecāties,
Tā viņi nemitoši viļņo, kust.

118 Kā labi saskaņotas spēļu stīgas,

Kas ausīs trīcot, liekas jaucoties,

Mums dod tik jaukas, patīkamas skaņas,

121 Tāpat šā krusta dziesmā klausoties,

Es stāvēju kā apjucis no prieka.

Kaut dziesmas vārdus gan vēl nepratu,

124 Tak nojautu, ka bija slavas dziesma

Par godu Tam, kas uzvarēj's un dzīvo.

Es līdzīgs tam, kas nesaprot, bet klausās,

127 No saldas mīlestības klātu vilkts

Tik ļoti, kā līdz šim nekāda saite

Nav tādi mani pievilkt spējusi.

130 Gan dažam šķitīs, ka par daudz es teicis,

To skaisto acu pāri pieminot,
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Kas apklusina katru vēlēšanos;

133 Bet apdomājot to, ka debesīs

Arvien jo lielāks prieks un jaukums rādās

Un saista katru, kas to redz un dzird,

'136 Tad varēs mani aizbildināt arī,

Ka šeit no viņas biju novērsies,

Jo varēju es atjauties tiem priekiem,

139 Kas augstāk kāpjot tapa šķīstāki.

XV

Marsā. Kačagvīdas runa par Floren-

ces seniem labiem laikiem.

1 Tik tādam vien ir mīlestība īsta,

Kas citiem labprāt dod un labu dar',

Bet kas grib tikai nemt, tam īsta nava. —

4 Šeit mīlestība lika koklēm klusēt

Un dziedāšanai arī apstāties,

Kas izteica tā Trīsvienīgā slavu.

7 Šie, kas tik vienprātīgi apklusa,

Lai paši mani drošinātu lūgt,
Vai viņi varētu ko liegt, kad lūdzu?

10' Jo tādi bezgalīgām mokām padoti,

Kas, pieķērušies tikai zemes lietām,

Šai kaislībai ir līdzi krituši.

13 Kā klusā naktī dažreiz nejauši

Uzreiz redz spīdekli, kas mirdz un laižas

Un skatītāju dara domīgu;

16 Kā zvaigzne, kura pārskrien citā vietā,

Lai gan, kur viņa bija cēlusies,

Nekas nav zaudēts, — un jo ātri pazūd,

19 Tā šeitan arī tiku redzējis

No krusta labās rokas zvaigzni slīdam

Gar krustu lejā, allaž zemāku.

22 Šī pērle nebij vis no saites va[ā
v

Bet laidās mirdzoša, pa strīpu vien,

Caur spīdošajiem kristalliem kā uguns.

25 Tad tā: — ja ties', ko dzejnieks pastāsta, —
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Ka Elisijā Anchīss savam dēlam

Ir priekšā stādījies, tā liesmā teica:

28 „Ak, dēls, cik ļoti Dievs; tev žēlīgs ir,

Tik lielu godu ļaudams, kā nevienam,

Un tevim debess durvis divreiz atver!"
31 Es lūkojos uz viņu, vēlāk atkal

Man paskatoties nu uz valdnieci

Bij aizgrābtība, brīnums divkārtīgs,
34 Jo viņai acis mirdzēja aiz prieka

Par to, ka laime man un prieks arvien

Tiek vairoti un jaukumiem nav gala.

37 Tad gars, ko dzirdēt ļoti vēlējos,

Nu sāka runāt, bet tik brīnišķīgi,

Ka viņa vārdus izprast nespēju;

40 Viņš tomēr gribēja, lai esi to,s protu,

Bet tādi vārdi, tādi teikumi,

Bij cilvēcīgam prātam daudz par augstiem.
43 Bet kad tas karstums, kas mēdz sākot būt,

Bij tapis lēnāks, atlaidies tik tālu,

Ka savam mērāmi pāri negāja,

46 Tad runāja viņš, ka es spēju saprast:

„Gods, Trīsvienīgais, Tev, tu manējus

Tik bagātīgi esi apsvētījis!"

49 Un tad: „Jau sen šeit tevi gaidīju,

Jo zināju to sen no rakstiem svētiem,

Kur nemainās nekas un it nekad;

52 Un tagad ir tas prieks man tevi skatīt,

Un laime runāties ar tevi, dēls.

Ak pateic tai, kas tevi augšām vada!

55 Tu zini jau, ka to, ko vēlējies,

Es visu nomanīt un redzēt varu

lekš Dieva, kas mums visu parāda,

58 Jo Viņam it nekas nav tumšs nedz apslēpts. —

Man prieks par tevi nU ir ļoti liels,

Tāpat ar citiem gariem, ko še redzi

61 Ir prieks par tevi kā par viesi šeit,

Tie arī, Dieva gaismu skatot, saredz,

Ko katris domā un ko vēlējas.
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64 Bet šinī mīlestībā, kas mūs vieno,

Lai ilgošanās, gaidas, cerības

Tiek pilnīgākā mērā piepildītas,
67 Tad visu to, ko domā tu un vēlies,

To drošs un priecīgs saki man ar vārdiem;
Man atbildes uz visu gatavas."

70 Es skatījos uz viņu, kura zina,

Ko domāju, kaut teicis neesmu;

Tā pasmaidīja, drošināja runāt.

73 Tad sacīju: „„Jums debess dzīvokļos
Ir visiem skaidra atzīšana dota,

Jūs zināt visu, ko es vēlējos;

76 Jo debess saule, kas jums spīd tik spoži,
Jūs apskaidrojusi tik brīnišķīgi,

Ka mirstīgiem tas nava izprotams;
79 Kas miesā vēl, tam atzīšana vāja,

Tas nespēj labu atzīt, padarīt,

Kaut gribēšanas gan uz to tam netrūkst;

82 Caur grēkos krišanu es arī tāds

Un tev nu pateicos no visas sirds

Par tavu tēvišķīgu mīlestību,

85 Ak tu, kas mirdzi it kā topazs spožs

Šai debesīgā, svētā krusta zīmē,

Ak, klausi mani, teic, kas esi tu?""

88 „Mans pēciniek, ko gaidīju šeit ilgi,

Tu manī redzi tavu sentēvu!"

Viņš sacīja; un runāja tad tālāk:

91 „Un tas, no kura tavai ciltij vārds,

Tas savas lepnības dēļ simtu gadus
Vēl šķīstīšanas kalnam apkārt iet;

94 Tas ir mans dēls un tava tēva vectēvs.

Tev pienākas caur labiem darbiem to

No tādām ilgām mokām raisīt vaļā. —

97 Kad Florence bij maza, šaura vēl,

Ap veco klosteri ne daudz vēl māju,

Tad pilsoņi bij tikli, sātīgi;

100 Tad vīri nebij lepni, izšķērdīgi,

Nedz sievietēm bij dārgi apģērbi,
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Tad neskatīja cilvēku pēc drēbēm.

103 Kad meitenīte dzima, vecākiem

Tad nebij bail, ka vaj'dzēs liela pūra;

Tad sievu neņēma vis mantas dēļ.

106 Tad nebija neviena māja tukša,

Un nebija ar sliņķu, gļēvuļu,

Kas dzītos tikai kāri ēst un gulēt.

109 Tad Florence ar Romu necentās,

Lai lielumā var viena otru pārspēt,

Tā lepnumā, kā reiz ar krišanā;
112 Tad Berlinčone Bērti nekautrējās

Ar pašu austiem svārkiem staigāt vēl,

Un kundzēm vaigi nebij krāsoti;

115 Tad Nerli ģimsne un Veki arī

Ar drēbēm vienkāršākām mierā bij,
Un sievas nedzinās pēc modes drēbēm.

118 Tās bija laimīgas un zināja,

Kur galvu nolikt, nebij vīri viņām

Kur tālā Francijā un svešumā.

121 Tad mātes mazos bērnus šūplī guldinot

Ar tautas dziesmām miegā ieaijāja,

Kas katram bija mīļas, cienītas;

124 Un vakaros tās vērpdamas un adot

Tik jauki tautas teikas stāstīja

Par trojiešiem, par Fjēsoli un Romu.

127 Ja redzētu tad kādu netiklu,

Tiem būtu jābrīnās, tāpat kā tagad

Ja rādītos kāds senču tikumos.

130 Tik mierīgā, tik patīkamā dzīvē,

Tik dārgā tēvijā un pilsētā

Es piedzimis, un acis vaļā vēru

133 Un pirmreiz saules gaismu skatīju;

Un mūsu vecā, mazā baznīciņā

Es tapu kristīts vārdā Kačagvīda.

136 Man Moronts brālis bij un Eliseo ;

Es sievu sevim pārvedu no Po,
No viņas tev tas otrais vārds ir cēlies.

139 Kad ķeizars Konrāds krusta karā iet
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Bij nodomāj's, tad sekoju tam līdzi

Un kalpoju tik uzticīgi tam,

142 Ka tiku iecelts bruņinieku kārtā.

Mēs karojām pret turkiem, pagāniem

Un centāmies tiem atņemt svēto zemi.

145 No ienaidnieku bultas trāpītam

Man bija jābeidz zemes dzīve, jāmirst,

Tāpat kā daudziem mūsu kareivjiem;

148 Bet nāve mani ievadīja mierā."

XVI

Kačagvīda runā par Florences vēlā

k i c m laikiem.

1 Cik mūsu ciltij augstdzimtības maz!

Bet viņa var uz lepnību mūs pavest,

Jo īsta labuma mēs neredzam!

4 Par to man šeitan tagad rodas brīnums.

Šeit debesīs, kur neviļ kārības,

Es sirdī augstdzimtību nicināju;

7 Tā ir kā drēbe, kura nodilst, šķīst;

Ja netiek lāpīta arvien no jauna,

Ar laiku nozūd viņas vērtība.

10 Ar „Jūs", ko Romas pilsētnieki lietot

Sen cienīja daudz vairāk, tagad maz,

Es gāju tuvāk', sākdams atkal jautāt,

13 Jo Beatrīče, līdzās stāvoti,

Ar smaidu māja atgādinādama,
Lai izdevīgu brīdi nezaudēju. —

16 „„Jūs manim tēvs, — tas mani paceļ godā,""

Es sacīju, „„un tādēļ topu drošs,

Ka varu brīvi ar jums izrunāties;

19 Jūs redzot manim rodas prieks tik liels,

Ka nemāku es to ar vārdiem izteikt,

Jo sirds ir pārpilna no laimības.

22 Ai, tādēļ runājiet, mans vectēv, stāstait

Par senčiem, kādi dzīvoja piekš mums,

Kad un cik ilga Jums bij zemes dzīve;
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25 Par FJorenci, šo Jāņa pilsētu:
Cik liela viņa bija senos laikos,
Un kas par goda vīriem zināms Jums!?""

28 Kā kvēlojoša ogle, kad tai uzpūš,

Sāk vairāk kvēlot, liesmu dodama,

Tāpat no maniem mīlestības vārdiem

31 Tas gaišums arī sāka uzliesmot,
Un skaisti bija arī viņa vārdi

Ne tā, kā tagadējā valodā.

34 Viņš sacīja: „No Mar'jas apsveikuma,

Līdz tam, kad es no mātes piedzimu,

Bij Marss piecsimt un astoņdesmit reizes

37 Pie debess velves apkārt apgājis,
Un bija redzams lauvas zvaigžņu bildē,

Tur atjaunodams savu spožumu.

40' Es pirmreiz acis atvēru tai vietā,

Kur manu tēvu tēvi mituši,
Tai sestdaļā, kur skriešanas reiz gadā.

43 Ar šo lai nu par senčiem diezgan teikts;

Kas viņi bijuši, kur izcēlušies,
Lai labāk paliek apslēpts, ne kā pausts.

46 No vecās pilsētiņas iemītniekiem,

Kas spēja karot, piektā daļa vien

Bij tagadējo pilsētnieku skaitlim.

49 Vai tagadējo dzimtas tīras vairīsi?

Jau sen ar zemiem lauciniekiem jauktas.

Vairs amatnieks nav īstens pilsonis.

52 Daudz labāki, ja apkārtējās daļas

Pie pilsētas nemaz klāt neņemtu:

Kā Galucas un Trespiāna miesti,

55 Tie smirdina nu visu pilsētu

Ar saviem viltīgajiem tirgotājiem,

Kas taisnību un godu kājām min.

58 Kad posta ceļos neietu tie paši,

Kam nākas gādāt, ka tiek izpildīts,

Ko valstībai par labu ķeizars pavēl,

61 Tad sen tie krāpnieki no Florences

Jau būtu atpakaļ uz Simifontu,
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Kur viņu tēvi diedelējusi.

64 Kā Montemurlo palikt var kā bija,
Tā Čerki varēja būt Akonā

Un Bondelmontiarī Valdigrēvā.
67 Ja kāda pilsēta sāk postā slīkt,

Tad vaina allaž cilšu pagrimšanā,

Jo vēders slimst, kad barības par daudz.

70 Akls vērsis ātrāk krīt, kā aklais jērēns,

Un daudzreizām viens zobens vairāk vērts

Par pieciem, — noveic visus, kas ir priekšā.

73 Rau, Lūna, Urbisala beigtas jau,

Rau, Kjūsi arī iet to pašu ceļu,

Un Sinigaļa steidz ar viņām līdz.

76 Nav tev vairs jābrīnās kā par ko jaunu,

Ka tad, kad dzimtas pagrimst, nīkst un mirst

Tad arī pilsētas no zemes nozūd.

79 Viss laicīgs tādi ātru galu ņem:

Ko cilvēki par lielu, stipru cienī,

Tas tikai ārīgi tāds izrādās.

82 Kā mēnesis ar savu pievilkšanu

Liek jūrai kristies un pār malām plūst,

Tā liktenis ar Florenci ar' spēlē;

85 Un tādēļ nebrīnies, kad stāstīšu

Par viņas augstmaņiem, kas tiek jau visi

Ar laiku aizmirstībā gremdēti.

88 Es tiku redzējs Katellīnu cilti,

Tad Ūgus, Grečus, arī Ormannus,

Un Alberīkus, krišanā vēl lepnus.

91 Cik liela, augsta bija Saneļ' cilts!

Bet viņai līdz ar Soldanjēriem, Arkiem,

Ardingiem, Bostikiem bij postā krist.

94 Pie vārtiem, kur jo daudz ir nodevību

Un ļaunums tāds, ka laiks jau vadžiem lūst,

Bij citkārt Raviņānu dzimtas māja;

97 Tur dzīvoja ar Bellinčonu cilts.

Vēl veca, augsta bruņinieku dzimta.

Tad Presas cilts, kas valdīt mācēja;

100 Tad bagātie un lepnie Galigaji,
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Kas mēdza allaž nēsāt zobenu

Un rotāties ar dārgumiem un zeltu;

103 Tie bija lieli, stipri pīlāri.

Saketi, Džoki, Fifanti, Baruči

Un Gaili, kuriem mērs ar kaunu berams
106 Bij senāk liela Kalfučiju dzimta,

Tad Siciju un Ariguču cilts,

Kas tika valstī augstās vietās celti.

109 Tā daudzi lepnības dēļ krituši;

Bet zeltbumbiņu padomi un darbi,

Tie lika Florencei augt lielumā.

112 Ar pieminami tie, kais bīskap'pilīs

Ar garīdzniekiem kopā mielojās,

Kamēr bij jāuzceļ jauns bīskaps varā.

115 Un lepnā cilts, kas tam, kurš no tās bēg

Par pūķi top, bet tam, kasi rāda zobus

Jeb maku velk, — ir tūliņ jēriņš lēns,

118 Jau sāka kāpt, bet bij no zemas kārtas;

Ka Überts dusmojas uz Donātu,

Šis viņu ieviļinot zemos rados.

121 No Fjēsoles bij nācis Kaponsaks

Uz jūsu tirgu, tanīs domās būdams,

Ka Iniangāts un Džūda uzticams;

124 Bet neticēs, ja taisnību es teikšu,

Ka pilsētai pat vienai vārti ar

Bij dabūjuši augstdzimtības vārdu:

127 Pēc Pērās dzimtas viņi nosaukti.

Un barons Ūgo, kuru katru gadu

Pa Toma svētkiem teica, godāja,

130 Tas savu zīmogu bij dāvāj's daudziem;

Tā izcēlās liels bruņinieku pulks,

No kuriem dažs bij zemu kārtu vadons.

133 Kad Gvalterotus augstāk cienīja,

Tad Borga varēja būt drošā karā,

Jo palīgu tad viņai netrūka.

136 Tā cilts, kas darīja, ka jums bij jāraud

Tādēļ, ka taisnās dusmās kava jūs

Un izpostīja jūsu labklājību,
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139 Tā bija arī stipra, godāta.

Ai, Bondelmonte, kādēļ iekārojies

Pēc cita līgavas? Vai tā bij būt?

142 Tavs spoks nu ir par biedēkli it daudziem;
Ja Ernas upe tevi neņēma,

Kad pirmo reiz uz pilsētu tu gāji,

145 Tad arī pilsētai tāds upuris,

Kas notika zem vecā torņa stabiem,

Bij dārgs, jo miera neredzēja vairs. —

148 Ar šiem un citiem kopā dzīvojušiem

Mums pilsētā bij miera laiki vien,

Neviens no bēdām neko nezinājām;

151 Tie bija tautas lepnība un gods,

Bij cienījami, taisni, uzticami,

Tik mieru, saderību mīlēja;

154 Mums naids un kaušanās bij svešas lietas."

XVII

Kačagvīda stāsta par Dantes vajā-

šanu, patvāru pie Kan-Granda; vina

dzejas slavu un pienākumu zinību

izplatīt.

1 Kā Faētons no aizliedzīga tēva

Bij griezies jautādams pie Klimēnas,

Tā griezos es pie Beatrīčes arī

4 No tā, kas tēvišķīgā mīlestībā

No spoža krusta manim tuvojies

Un tikdaudz ziņas jau bij pastāstījis.
7 Un viņa teica: „Klausi savai sirdij

Un izteic viņam visu, kas tev rūp,

Ar skaidru apziņu un drošu prātu;

10 Viņš stāstīs tevim gaiši atklādams

It visu, kas būs derīgs tevim zināt,

Tik aprod ar to vīnu, ko viņš sniedz."

13 „„Mans dārgais tēvs, Jūs zināt visu skaidri;

Tāpat kā cilvēks redz, ka trīsstūrim

Nav pilna ceturkšņa nevienā stūrī,
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16 Tā Jums ir nākamība redzama

Tai spogulī, kur atspīd visi laiki,

Kā klātesoši, visā skaidrībā.

19 Kad Virģils man vēl bij par vadītāju

Caur elli un caur šķīstīšanas vietu,

Tad dzirdēju, ka nākamībā man

22 Būs liktens bargs, ka grūtas bēdas priekšā
Par to es ļoti vēlos tagad zināt,
Lai būtu spēks man viņam pretim iet!

25 Ja mana lūgšana būs piepildīta

Un zināms būs, kāds liktens priekšā man,

Tad arī viņa posts tik grūts vairs nebūs.""

28 Tā runāju es uz to gaišumu,
Un bij gandrīz pēc Beatrīčes prāta

Nu mana vēlēšanās pildīta;

31 Un nevis tumšos, divzīmīgos vārdos,

Kā citkārt orākula teikumos,

Kad Dieva jērs vēl nebij gājis nāvē,

34 Bet skaidrā, gaišā tēvu valodā

Viņš manim mīļi, laipni atbildēja,

No spožuma uz mani runādams:

37 „Ko pasaule par likteni mēdz turēt,

No zemes lietām to gan nevar izprast.

Zin visu Dieva padoms mūžīgais,

40 Lai gan Viņš neatņem jums brīvību,

Tāpat kā acs, kas kuģi skatīdama,

Tam neliedz brīvi peldēt nedz ar grimt.

43 Kā ausis sadzird saskaņu starp toņiem,

Tā skata mūžībā ar mana acs,

Kāds liktenis tev taisās nākamībā:

46 Kā Hipolits bij dzīts no Atēnām,

Kad ļaunā pamāte to apmeloja,
Tā tev būs jāiet ar no iFlorences;

49 To viņi grib, tas ir, uz ko tie domā.

Un tur, kur Kristus tiek uz tirgu nests,

Tur tas tiks izdarīts, ka tev būs jākrīt.

52 Tad visi tevi turēs vainīgu,

Bet Dieva sods tos ļaunos kaus un atriebs
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Un rādīs, kuram īstā taisnība.

55 Tev būs no visa, kas tev mīļš ir, šķirties;
Tad gaužos žēlumos pēc savējiem

Tu jutīsi, cik vajātam ir jācieš,

58 Cik sasālīta maize svešumā;
Tu piedzīvosi tad, cik grūti staigāt

Un kāpelēt pa svešiem kāpieniem.
61 Bet visu grūtā nasta, kas tev spiedīs,

Būs ļauno ļaužu sabiedrojies pulks,

Ar kuriem būsi vajāšanā kritis:

64 Tie trakumā pret tevi cīnīsies,

Bet drīzumā tiks sakauti un redzēs,

Ka tev, ne viņiem, bija taisnība;

67 Cik paši negudri, to darbi rādīs. —

Tu atšķirsies no visām partijām
Un dibināsi tādu tik ar sevi.

70 Tev, izdzītam un vajātam, vispirms

Dos patvāru pie sevis cēlais Lombards,

Ko ērgļa zīmogs pazīstamu dar';

73 Viņš neliks tevim lūgt, bet dos ar prieku

To, kas tev trūkumā būs vajadzīgs;

Viņš rūpīgi par tevi mīļi gādās.
76 Tu redzi mūsu zvaigzni, kas tā mirdz

Un viņam piedzimstot, to apspīdēja;

Tā rāda, ka viņš daudz ko izdarīs.

79 Ja tagad pasaule vēl viņa nezin,

Tad tas ir tādēļ, ka viņš vēl ir jauns,

Tik deviņ gadus vien vēl redzēj's sauli;

82 Pirms Gaskoņiets sāks draudēt Indriķim

Viņš parādīs jau, kāds būs viņam tikums:

Viņš nekrāps naudu, pūļu nebīsies;

85 Par viņa augstsirdību, ko viņš rādīs,

Būs visiem ļaudīm lieli brīnumi;

Pat naidnieki tam nevarēs liegt goda.

88 Tam uzticēties tāpēc vari drošs;

Viņš žēlos nabagus un gāzīs lepnos,

Viņš pārgrozīs daudz ļaudīm likteni.

91 Un lai tev neiziet no prāta tas vēl,
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Ka viņš — bet klusu nu!" — Tad stāstīja

Par tādām lietām, par ko man bij brīnums,

94 Un runāja tad tālāk: „Redzi, dēls,

Še piezīmes pie tā, kas pasludināts.

Un tādas ļaunas dienas tevim priekšā vēl.

97 Bet neienīsti savas dzimtas ļaudis,

Jo tu vēl nebūsi vis kapā likts,

Kad atriebšana nāks pār nodevējiem." —

100 Še apklusa tā svētā dvēsele,
Jo bija izstāstījusi vai visu,

Ko es no viņas biju jautājis.

103 Bet es, par to vēl šaubīdamies, griezos

Pie viņas lūgties labu padomu

Un, uzticīgi tuvāk iedams, teicu:

106 „„Es redzu jau, ka stunda ātri nāk,

Kad asas bultas tiks uz mani šautas,

Kas ievainos un liks man grūti ciest;

109 Man tādēļ uzmanīgi jāsargājas,
Lai savas dzejas dēļ vairs neeimu

Tai vietai tuvu, kur man mīļie mājo.

112 Jo staigādams caur tumsas valstību

Un kāpdams augšā šķīstīšanas vietā,

No kurien' mani Beatrīčes skats

115 Tad debesīs, no gaismas gaismā ceļ —

Es savos ziņojumos atklājis,

Kas dažam lasot rūgts būs, degs un kodīs;

118 Tak patiesību teicis, nebīstos,

Kaut gan ar mani nesaprastu:

Gan nākotnē reiz mani sapratīs.""

121 Tad gaišums sāka tapt arvienu gaišāks

Un spīdēt tākā zeltīts spogulis,
No kura saules stari gaiši atspīd.

124 „Ko ļauna sirdsapziņa biedina,"

Viņš sacīja, „kam kauns par saviem darbiem,

Tiem tavi vārdi rūgti, asi būs.

127 Bet ziņo droši visu, kas ir redzēts,

Teic visu skaidri, kā ir noticis,

Un tad lai kasās tie, kam niezē āda.
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130 Papriekš tiem tavi vārdi rūgti būs,

Bet vēlāk, kad būs vairāk sagremoti,

Tie spēku l dos uz jaunu dzīvību.

133 To vārdu troksnis pacelsies kā vētra,

Kas daudzus augstus kalnus locīs, lieks;

Bet tevim tas jo vairāk darīs godu.

136 Kaut dvēseles tās visas slavenas,

Ko tumsā un ar šķīstīšanas vietā

Tu esi saticis un redzējis, —

139 Tak taisnību ja bītos teikt tu skaidri

Un meklētu to tumšos vārdos segt,

Tad nespētu tos saprast, nedz ar ticēt;

142 Jo tas vien pārliecina, kas ir gaišs."

XVIII

Kačegvīda rāda Jozuu un citus. Uz

sesto debesi. Jupiterī. Valdnieki.

1 Gars nu bija apklusis un pārdomāja
To visu vēl, ko man bij slacījis.

Es prieku vietā remdināju bēdas,

4 Kad mana vadītāja sacīja:

„Met raizes nost, jo esmu es tik tuvu

Tam, kas var bezvainīgus aizstāvēt!"

7 Un klausīdamies viņas mīļos vārdos,

Es varēju tai acīs skatīties',

Kur mirdzēja tā augstā mīlestība,

10 Kas lika just man tādu laimību,

Ka to ar vārdiem izsacīt nav spējams,

Nedz arī saprašanai izdomāt;

13 Tik varu par to acumirkli sacīt,

Ka tikai viņu vienu redzēju,

Ka aizmirsu it visas citas lietas

16 Un jutu īstu debess laimību,

Kad tanī grimdams skatījos es viņā,

Un viņa arī atbildēja man.

19 Tad viņa smaidīdama sacīja:

„Ne manās acīs vien ir paradīze,
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Bet uzklausies un skaties ari turp!"

22 Un it kā uzticamais draugs virs zemes,

Mums pretim nāk ar mīlesitību, jauks,

Tāds parādījās nu manīsi sentēvs man,

25 Kas, gribēdams man mīlestību rādīt,

Bija palicis arvienu gaišāks vien,

Un man par prieku sāka atkal runāt:

28 „Šā koka piektā pakāpienā, šeit,

Kam dzīvība un uzturs nāk no augšas,

Kam zaļu lapu, skaistu augļu daudz,

31 Daudz svēto ir, kas, pirms še augšā ņemti,

Ir pasaulē daudz labu darījuši

Un cienīti kā varoņi un teikti.

33 Skat' nu uz krusta zīmes rokām turp,

Tur katris, kura vārdu tevim teikšu,

Ar rādīsies, tur spožāks uzspīdot."

37 Un rau', tiklīdz vārds Jozua bij minēts,

Tā gaišums itkā zibens uzšāvās;

Turklāt bij redzami ar viņa darbi.

40 Tad rādīja viņš man, kur Makabejs;

Tam bija spožas liesmas, it kā uguns,

Kas priecīgi tam apkārt laistījās.

43 Kad Kārlis Lielais tika saukts un Rolands,

Tad skatījos es viņu spožumā

Tik uzmanīgi, kā pēc ērgļa gaisos;

46 Tad atkal tur, kur Gviljelms spīdēja

UnRinoards, kas bija vārdā saukti,

Un hercogs Gotfrīds, Roberts Giskards vēl,

49 Un tad viņš pats bij spožā pulkā iekšā

Par dziedāšanas vadoni pie tiem,

Kas skandināja augstas slavas dziesmas. —

52 Es griezos tad pie savas vadones,

Lai izzinātu, kas būs tālāk darāms,

Un redzēju, ka tagad viņa bij

55 Par visām reizēm skaistāka un jauka,

Tik skaista, ka es viņai līdzīgu

Nekad neko vairs redzējis, nedz zinu.

58 Kā sirds arvien jo vairāk prieku jūt,



Šeit Zeva zvaigznē, kuru pušķo prieks,

Bij dvēseles, kas, spoži mirdzēdamas,

Pa pulkiem burtos kopā stādījās.
XVIII. 70.—72.
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Kad apzinās, ka allaž iet uz labu,

Tā jutos es arvien jo laimīgāks,

61 Jo augstāk viņa mani augšup cēla

Pie jauniem priekiem, jauniem brīnumiem,

Kas katrā vietā atkal priekšā ausa.

64 Kā jaunavai, kad kaunas, vaigi sarkst,

Pēc atlaižas un paliek atkal balti,

Tā bij man, kad no sārta gaišuma,

67 lekš kura tikko biju mitis,

Nu taptu sudrabbaltā gaismā celts

Uz sesto zvaigzni debess laukā augšup.

70 Šeit Zeva zvaigznē, kuru pušķo prieks,

Bij dvēseles, kas, spoži mirdzēdamas,
Pa pulkiem burtos kopā stādījās.

73 Kā putni žirgti skrien no krasta augšām,

Pa bariem prom, lai citur uzmestos,

Drīz lokumā, drīz garās rindās laižas,
76 Tā lidoja šeit spožas dvēseles

Un dziedot pulkos kopā sastādīja

Tos burtus: Dun I un arī L

79 Pēc skaņu takts, uz lej' un augšup sekot;

Un skriedami, tāpat ar apstājot,

Arvienu vienojas šo burtu veidā. —

82 Tu, Mūza, dari garus bagātus,

Kā tie ceļ godā valstības un tautas

Un manto nemirstamu slavu sev;

85 Ak, apskaidro ar tavu gaismu mani

Šās ainas patiesīgi aprakstīt;

Tavs spēks lai tiek nu īsos vārdos redzams! —

88 To burtu pulks bij piecreiz septiņi:

Gan patskaņi, gan līdzskaņi tur laidās;

Es skatījos, kā viņi sastāda

91 Papriekšu laika un tad lietu vārdus:

Diligite iustitiam, pēc šiem

Tad arī Qui iudicatis terram tālāk,

94 Un piektā vārda galā tie pie m

Ik katris palika kā bijis stāvam;

Tad raksts bij viss, kā zelts uz sudraba.
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97 Tad redzēju es vēl daudz citus garus,

Kas nolaidās uz m un palika

Tur, slavēdami taisnību un tiesu.

100 Tad kā no ugunskura, kas tiek jaukts,

Daudz neskaitāmas dzirksteles skrien gaisā, —

No kurām daži ģeķi zīlēt mēdz,

103 Tā cēlās arī tur daudz tūkstoš liesmu,

Kas, kā no saules izdzirkstīdamas,

Ar dažējādu sparu augšup skrēja,

106 Tās visas, savas vietas ieņemot,

Bij atkal kārtībā, un nu no liesmām

Bij ērgļa galva, kaklis veidoti. —

109 Dievs pats tas bija, kas šo ērgli zīmējis,

Tam nevajaga citas priekšzīmes;

No viņa visam iesākums un beigums.

112 Tas otrais pulks, kas pirmais apstājies

Un m bij pušķojis ar lilju kroni,

Nu lēni pievienojās visumam. —

115 Tā redzējis, kā šinī skaistā zvaigznē,

Šeit debesīs tie dīgļi veidojas,

No kuriem taisnībai būs augt virs zemes,

118 Nu lūdzu To, kas zvaigznēm ceļu spriež,

Lai skatītos Viņš uz tiem tumšiem dūmiem,

Kas aptumšo mums zvaigžņu gaišumu,

121 Lai sodītu, lai darītu tiem galu,

Kas svētā vietā tirgojas un krāpj

Un sagānī tā viņa īpašumu.

124 Ak spožais debess karotāju pulks,

Lūdz tu par tiem, kas dzīvo vēl virs zemes,

Lai ļaunas mācības tiem novērstu.

127 Sen karoja ar zobeniem un šķēpiem,

Bet tagad vairāk maizi atņemot,

Ko mūsu žēlīgs Tēvs nekad nav liedzis.

130 Tu, kas tu raksti, velti pārāk daudz,

Lūk, par to vīna kalnu, ko tu posti,

Ir miris Pauls un miris Pēteris,

133 Kas tomēr dzīvi visiem, — tu gan domā:

„Ja iemantojis esmu tikai to,
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Kas vienas dejas algas deļ ir nokauts,

136 Ko bīties tad par Paulu, Pēteri?"

XIX

Ērglis runā. Mācība par Dieva

taisnību.

1 Nu ērglis, kas no gariem sastādīts,

Kas sasnieguši patīkamo kroni,

Bij savus spārnus plati izplētis,

4 Un katris spīdums viņā bij kā rubins,

Kas saules gaismā koši mirdzēja

Gandrīz tāpat kā pašas saules spožums;

7 Tik skaisti, ka nemaz nav aprakstāms,

Nedz izsakāms, nedz arī izdomājams

Tam, kas nav redzējs vina jaukuma.

10 Es viņu skatot sadzirdēju vārdus,

Kas sākot skanēja kā „Es" un „Mans",

It kā tiem jānozīmē, „Mēs" un „Mūsu".

13 Viņš sacīja: „Tik skaidra taisnība

Ir tā, kas mani pacel šādā godā;

Tai jābūt pāri visām iegribām.

16 Es jau virs zemes apzīmēju to.

Un tādēļ pienākums ir mani cienīt;

Bet daudzi aizmirst, kas tiem pienākas!"

19 Kā daudzas ogles vienu liesmu dod,

Tā tur no daudzu mīlestības liesmām

Bij kopā viena balss, kas runāja.

22 Es teicu tad: „„Jūs izredzētie, svētie,

Jūs, debess prieka ziedi mūžīgie,

Man dodiet baudīt daudz no jūsu smaržām.

25 Es lūdzu, sniedziet manim, izsalkušam,

Pēc ilgas badošanās, tagad šeit

To barību, ko nedod pasaule.

28 Es zinu gan, ar citās debess vietās

Jau redzama bij Dieva taisnība,

Bet šeitan viņa atklāta visvairāk.

31 Jūs redzat, ka es gatavs klausīties,
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Jūs zināt jau ar, kas tā ir par lietu,
Par kuru ilgi esmu šaubījies."

34 Kā mācīts vanags, kad tiek palaists vaļā

Tik paliec galvu stalti, priecīgs skrien

Un paplīvina spārnus, tad siāk vērot,

37 Tāpat šī ērgļa bilde darīja,

Kas 'sludināja Dieva žēlastību

Ar dziesmu, kas bij visiem dzirdama.

40 Viņš sāka tā: „Dievs, kas par visu valda

Pēc sava gudrā prāta, radībā

Ir ielicis ar daudzus noslēpumus;
43 Tāpat kā to, kas atklāts ir un gaišs,

Viņš sākumā nav gribēj's visu rādīt,

Cik bezgalīgi liels ir viņa spēks;.

46 Tas pirmais eņģelis, kas cēlies augstāk
Un lepni gribējis būt Dievam līdz,
Tas krizdams palicis par ļaunu velnu.

49 No radījumiem nav neviens tik liels,

Ka Dieva lielumu tas spētu aptvert;

Tam nava sākuma un nebūs gals,

52 Viņš ir neizmērojams un pastāv mūžam.

Un tādēļ cilvēks-, kas ir radījums,

Nekad ar savu prātu neizdomās

55 To, no kā visas lietas cēlušās,

Tas cilvēkam ir noslēpums arvienu

Un Dieva būtību tam neizprast.

58 Jo taisnība ir mūžīga, kā jūra;

Tāpat kā, skatot viņas dibenu,

No malas seklumā to mazliet saredz,

61 Bet tālāk dziļumā tas neredzams,

Kaut skatītos pēc tā diezin cik ļoti, —

Jo tas gan ir, bet skats to nesasniedz.

64 No augšienes, no Dieva gaismas vien

Nāk visa gudrība, cits viss ir tumsa

Un cilvēcīga prāta maldība.

67 Tas noslēpums, kur visa patiesība,

Kur taisnība, nu tevim zināms ir,

Nu tavām šaubām vajaga būt galā.
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70 Tu saki: Indijā daudz dzimst un nomirst,

Kas nezina par Kristu it neko,

Jo tur par viņu neraksta, nedz lasa;

73 Tur tomēr arī labi cilvēki,

Kam prāts nav samaitāts, bet labs un godīgs,

Kas vārdos, darbos taisni nodzīvo,

76 Mirst tomēr nekristīti un bez gaismas;

Vai viņu vaina, kad tiem liktens tāds?

Vai būtu taisni, ka tos soda ellē? —

79 Bet kas tu tāds, kas šķiet tik augstu būt,

Kas tūkstoš jūdzēm tālu ņemies tiesāt

Un pats ap sevi soli neredzi?

82 Tik mūžībā Dievs skaidrāki to atklās,

Bet cilvēkiem Dievs savos vārdos rād'

Uz ko būs ticēt, paļauties un stāvēt.

85 Jūs mirstīgie, jums atzīšanas maz!

Dievs paliek mūžam taisnis, svēts un žēlīgs,

Nevienam vairāk neprasīs, kā dots

88 Un atmaksās par katru labu darbu,

Jo katris radījums no viņa ir,

Un viņa atspīdums ikkatrā redzams."

91 Kā stārks, kad jauniem devis barību,

Ap ligzdu lido, skatās viņā iekšā,

No ligzdas atkal viņu uzlūko,

94 Tā darīja šis ērglis ar ap mani,

Kad es uz viņu augšup skatījos.

Tad visu kopumā, uz augšu skriedams,

97 Viņš riņķa gaitā dziesmu dziedāja:

„Kā neizprotams, ko es tagad teicu,

Tā nezināms, ko Dievs par katru spriež." —

100 Tad svēto pulks, arvien vēl ērglis būdams,

Kas Romas valstij ir par zīmogu,

Bij apstājies un, spoži spīguļodams,

103 No jauna sāka dziedāt, sacīdams:

„Šai valstībā neviens nav uzņemts tāds,

Kas nebūtu uz Kristu ticējis;

106 Un tomēr daudz, kas saka: „Kristus, Kristus!"

Tie soda dienās stāvēs tālāku
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Par tiem, kas nezina ne ko par Kristu;
109 Šie viņā dienā celsies pretim tiem,

Tos apsūdzēs un pazudinās tiesā,

Kad ļaunos sodīs, labos godā cels.

112 Kā persiets sauks tad jūsu valdniekus,

Kad skatīsies viņš tanī grāmatā,

Kur skaidri varēs lasīt kaunu?

115 Tur tūliņ Albrechta darbs redzams būs,

Ar lieliem burtiem rakstīts, skaidri lasāms

Un kādēļ viņu Bohēmija lād;
118 Tur lasīs arī Francijas valsts sāpes,

Kas ciestas naudas viltotāja dēļ,

Kas medīdams pats mežā kaklu lauza;
121 Tur lasīs skotu, angļu trakumu,

Kas kārībā pēc naudas un pēc zemēm

Bez mēra nīstas, kaujas, karojas;

124 Tur spānieša un bohēmieša negods,

Kas gļēvumā un zemās kārībās,

Nekad nav pildījuši, kas tiem nācās;

127 Tur Neapoles Klibā Kārļa kauns,

Kam netikumu skaits ar M ir zīmēts,

Bet tikumība tik ar vienu I;

130 Tur lasīs par to nikno skauģa prātu,

Kāds tam, kas valda tur, kur Anchīss dus

Pēc ilga ceļojuma, Etnai tuvu,

133 Un cik tam drošības un spēka maz,

To rāda vārdi, kam trūkst zilbes galos,

Lai mazāk burtos būtu vairāk teikts;

136 Tur lasīs krusttēva un brāļa darbus,

Kas divas augstas ciltis apsmēja

Un divus kroņus gāza negodā;

139 Tur lasīs Portugāles, Norvēģijas

Un Dalmacijas ļaunos grēka darbus

Pie Venēcijas naudas krituma.

142 Cik Ungārija laimīga ir tagad,

Un Navarra lai sevi aizstāvas,

Lai paturētu savu patstāvību!

145 Tad arī tagad droši paredzams,
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Ka Famagosta, Nikosija, abas

It niknas viena otru apkaros,

148 Kaut labāka neviena nav par otru."

XX

Ērglis runā. Svētīgie. Pagānu pie-

ņemšana.

1 Kad dienas karaliene gaitu beidz,

Pie horizonta malas nolaizdamās,

Un vakarkrēsla izplatās vispār,

4 Tad spulgot sāka zvaigžņu pulks pie debess

Vispārim neskaitāmā daudzumā,

No viena spožuma vien apgaismotas.

7 Tas bij, par ko es tagad domāju,

Kad mūsu valsts un valdītāju zīmogs

Vairs nerunādams mierā stāvēja,

10 Bet visas dvēseles nu lielā priekā

Tik jauki spīdēja un dziedāja,

Ka cilvēkam nav izsakāms ar vārdiem.

13 Ak mīlība, kas šinīs spīdekļos

fik saldi smaidot svētās liesmas uzpūt,

Cik brīnišķīgi jauka esi tu!

16 Un kad šo dārgakmeņu spožās liesmas,

Kas pušķo sestās zvaigznes gaišumu,

Bij pabeigušas savu dziedāšanu,
19 Tad likās, it kā avots kaut kur šalc,

Jeb strauts, kas tekot krīt no klints uz klinti,

Kam sākums kaut kur kalnā augstāku,

22 Jeb ar kā stīgu skaņu harmonija,

Kas vadot izvēršas par mūziku;

Kā vējš, kas pūšot stabulei dod skaņu,

25 Tā šalca skaņa, iepriekš neskaidra,

Bet allaž augstāk un arvienu skaidrāk,

Līdz kamēr plūda tā no ērgļa krūts,

28 Tam tupdama par patīkamu balsi

Un tad par vārdiem, kas tiek runāti.

Es uzmanīgi klausījos, viņš teica:
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31 „Nāc, ievēro ko tevim rādīšu,

To daļu manī, ar ko citi ērgļi

Uz sauli skatās, augšup dodamies;

34 To apskati, to iztaisa tā liesma,

Kas ir par aci manā sastāvā;

Mans sastāvs salikts viss no spožiem gariem

37 Bet tas, kurš man par aci spulgojas,

Ir svēta Gara dziedātājs un ķēniņš,

Kas derīb's šķirstu nesot dejoja.
40 Ka viņam šeit būt pienākas, to rāda

Tas Gars, kas viņam sirdi sildījis,

To gaismas goda vietā augšā celdams.

43 No pieciem, kas ir acīm tuvāku,

Vsispirms redz to, kas atraitnes dēļ ceļā

Pat kara pulkiem licis apstāties;

46 Ka tam, kas Kristum neseko, pēc jācieš,

To viņš ir skaidri atzīt dabūjis

Pirms nelaimē un tagad šeitan laimē.

49 Tad otris tuvākais pie acs ir tas,

Kas izlūdzies, lai viņa dzīves laikam

Vēl piecpadesmit gadus pieliktu

52 Un tagad zin, ka Dieva spriedums pastāv,

Kaut īsta lūgšana gan paspēja

Tam kādus gadus laiku pagarināt;

55 Kas nāk pēc tā, tas, labu domādams,
Ir tomēr izdarījis ļaunu darbu:

Lai tuvu būdams ganu netrauktu,

58 Viņš mani pārcēla uz Grieķu zemi;

Šis aplams darbs, kas jūs vai drupās triec,

Šeit viņa laimi tomēr nemazina.

61 No šā tad attālāk redz Gviļjelmu,

Par kura nāvi vēl raud pavalstnieki,

Par viņa pēciniekiem sūdzoties;

64 Viņš tagad redz, ka taisnos valdniekus

Dievs mīļo vairāk nekā cilvēki

Un liek tiem spoži mirdzēt debess godā. —

67 Kurš pasaulē gan būtu ticējis,

Ka trojiets Rifejs arī šeitan redzams
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Un svēto gaismā jauki apskaidrots;

70 Viņš tagad zin, kas Dieva žēlastība,

Un skata vairāk to, kā pasaulē,

Kaut gan ne visos dziļumos iekš Dieva."

73 Un tad, kā cīrulis, kas gaisā kāpj,

Tur dziedādams un spārnus vicinādams,

Pēc klusu zemē mierīgs nolaižas,

76 Tikpat tā svētā ērgļa aina arī,

Kas nozīmēja prieku mūžīgo,

Ko katris, kas pēc viņas dzenas, manto

79 Ar pilnīgu un īstu laimību, —

Kaut gan es, klusu ciezdams, slēpu šaubas

Bet mani tādu viņš vis necieta,

82 Un viņa skats man lika izsprukt vārdam:

Ko redzi tur? un par to dabūju

Es redzēt, kā viņš mirdzēja no prieka,

85 Un lika saprast, ka viņš paklausīs,

Man izskaidros, ko pašreiz vēlos zināt;

Nu spožāks palikdams, viņš sacīja:

88 „Es redzēju, tu ticēji tik vārdiem,

Bez izziņas, kā tas var notikties,

Tāpat kā mēdzam ticēt tikai vārdiem,

91 Kad būtība nav pati redzama

Un īpašības zināt nevaram,

Ja tāda nav, kas izskaidro mums viņas.

94 Redz, debess valstībai ir jācieš vara,

Jo mīlestība, cerība to spiež,

Jo Dieva prāts tiek uzvarēts no abām —

97 Nevis kā cilvēks, kuru stiprāks māc, —

Bet uzvarēts tad, ja to kāds pats vēlas,

Lai galā uzvar Viņa valstība. —

100 Tu brīnies nu par pirmo*, piekto garu,

Ko redzēji man acu tuvumā,'

Kas nekristīti ņemti debess godā.

103 Šie miruši tāpat kā kristīgie:

Viens ticējs ciešanām, kas nākšot,

Un otris ticējs tam, ko viņš jau cieš;

106 Šis izrauts ellei, kad jau bija miris,
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Un uzmodināts vēl uz dzīvību,

Kad citi bij no Dieva izbēguši,

109 Lai vinu, kas tik taisni dzīvojis,

Bet nomiris, pirms bija tapis kristīts,

Dievs modinātu vēl uz dzīvību,

112 Ka varētu viņš kristīgs tapt un ticīgs;

Un Dievs to lūgšanu ir klausījis,

Tam īsu laiku dzīvību vēl devis,

115 Lai tanī kļūtu tas par ticīgu;

Viņš arī kristīts, svēti dzīvoj's, otrreiz miris

Un iemantojis vietu debesīs. —

118 Un tas, kas tik caur Dieva žēlastību,

Ko izprast nevar radījums neviens,

Ir dabūjs gara dāvanas uz labu

121 Un pasaulē ir taisni dzīvojis,

Tam Dievs, to žēlīgi pie sevis vilkdams,

Ir rādījis, kā gaidāms Pestītājs.

124 Jo ticēdams, tas sargājies no grēkiem

Un atkāpies no visiem ļaunumiem,

lekš kuriem pagāni tik droši dzīvo;

127 Tam bija kristīšanas vietā viņas trīs,

Ko redzēji tu nākot: cerība

Un ticība un mīlestība svētā.

130 Ak Dieva žēlastības svētais padoms,

Kas cilvēkus no pazušanas glābj!

Tā ceļš un gudrība nav izprotami!

138 Un tādēļ, cilvēks, tiesāt piesargies:

Pat svētīgie, kas ir jau debesīs,

Vēl nevar pazīt visus izredzētos,

136 Bet priecājas, ka Dievs pats vien tos zina

Jo uzticēties Dieva prātam vien

Ir visas debess laimes baudīšana."

139 Ar tādiem vārdiem mani mācīdams,

Bij ērglis, kā ar ārstējošām zālēm,
Man padarījis skatu gaišāku.

142 Un kā labs koklētājs, kas dziedātājiem

Ar skaņām meldiju dar jaukāku,

Lai klausītājiem sirds top pacilāta,



Un viņam runājot, tie minetie

Bij abi lēnām tuvojušies klātu

XX. 145.—146.
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145 Tā viņam runājot, tie minētie

Bij abi lēnām tuvojušies klātu.

Un pie ikkatra vārda, kas tos teic,

148 Vēl spožāki tie priekā uzliesmoja.

XXI

VII debess. Sāturnā. Svētie mūki

Garu debess trepes. Damiāns.

1 Jau skatījos uz savu vadoni,

Pēc viņas skatiem, viņas domām atkal,
Par citu neko nedomādams vairs;

4 Bet viņa nesmaidot man laipni teica:

„Ja es nu smaidītu, tev notiktu

Kā Semelei, kas sakrita par pīšļiem.

7 Ja manējs skaistums!, ko tu redzējis,

Caur debesīm arvienu augšup kāpjot,

Jo augstāki, arvien jo skaistāki,

10 Nu neaprobežotos tavām acīm,

Tad viņš kā zibens tevi aizķertu,

Tu it kā koks no viņa tiktu satriekts.

13 Mēs esam septītajā zvaigznē jau,

Kas tagadiņ ir lauvas zvaigžņu bildē

Un no tās savus starus zemei rād'.

16 Liec tagad garam pacelties un skatam

Un skaties priecīgi tos jaukumus

Un brīnums, kas atkal parādīsies." —

19 Kas zinātu, cik jauks bij viņas skats,

Cik laimīgu tas mani padarīja,

Kad tagad citām lietām piegriezos, —

22 Tas prastu ar, ar kādu prieku tagad

Es klausīju to nest, kas uzlikts man;

Jo laimība dar' vieglu katru nastu. —

25 Šai kristallā, kas peld ap pasauli,

Kas dabūjis ir savu nosaukumu

No seno* zelta laiku valdnieka,

28 Es ieraudzīju augstas, spožas trepes,

Kas spīdēja un mirdzēja kā zelts,
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Tik augstas, ka to virsgals nebij redzams.

31 Pa viņām kāpa spožu garu daudz,

Tik varen liels un neizskaitāms vairums,

Ka šķitu, visa gaisma plūst uzreiz;

34 Un it kā dienai austot putnu bari,

Kas modušies, sāk žirgti skraidelēt

Un iesildīt sev izdilušos spārnus,

37 No savas vietas projām aizlaižas,
Tad paskrien atpakaļ, un tad uz priekšu,

Tai pašai vietai apkārt skraidelē,

40 Tā viļņoja šis spožais garu vairums,

Kas plūda tur, — līdz atkal visi bij

Ik katris vietā nostājušies mierā.

43 Un viens, mums tuvākais, jau mirdzēja,

Kā gribēdams drīz izsacīt tos vārdus:

„Es redzu, ka tu mīļo mani ar."

46 Bet viņa, kas par mani pavēlēja,

Kad, kā un ko būs runāt — klusēja,

Tad nejautāju es neko tam garam.

49 Bet viņa, kam Dievs visu zināt dod,

Bij visas manas domas redzējusi

Un sacīja: „Tu vari runāt drošs!"

52 Es sacīju: „„Es nedrīkstētu jautāt,

Nedz varu pavēlēt, lai atbild man;

Ja pieļauj man, tad gribu jautāt droši.""

55 Nu jautāju: „„Ak svētā dvēsele,

Kas apģērbusies debess prieka gaismā,

Teic, ko tu manim jautāt gribēji;

58 Un saki man, kādēļ šai debess vietā

Nav paradīzes dziesmas dzirdamas1.

Kas zemāk tiek no svētiem skandinātas?""

61 Viņš sacīja: „Tev vāja auss un acs;

TāpatJkā Beatrīče aiztur smaidus,

Mēs šeitan arī dziesmas aizturam.

64 Es nācu tev no svēto trepēm pretim

Tik tevi iedrošināt, pasacīt,

Kas ir tas, ko šeit redzi, kāds tas spožums,

67 lekš kura mēs šeit esam ietērpti;
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Ne tādēļ, ka es tevi vairāk mīlu.

Kā citi, kas tur pretim mirdz tāpat.

70 Mums mīlestība liek ikkatram darīt

To, kas ir Dieva prātam patīkams
Un just šai vietā laimi, kas mums dota."

73 Tad es: „„Es redzu gan, ka mīlestība

Jūs dara Dieva prātam padevīgus
Un laimīgus ar to, kas vēlēta jums;

76 Bet lūdzu, pasaki to manim arī:

Kādēļ no visiem citiem, kas vien šeit,

Šī vieta īsteni tev novēlēta?""

79 Vēl nebiju es runāt nobeidzis,

Kad spožum pilnais gars jau sāka griezties

Ap sevi pašu apkārt ātri vien

82 Un, mīlestībā gaišāk uzliesmodams,

Viņš sacīja: „Kad Dieva gaismas stars

Man atspīd, mani vairāk apskaidrodams,

85 Un manu skatu dara gaišāku,

Tad vairāk spēju ieraudzīt un atzīt,

Cik liels ir Dievs un viņa mīlība,

88 Tad mirdz mans gaišums arī priecīgāki;

Jo cik daudz atzīšana vairojas,

Tik vairojas ar manas liesmas gaišums.

9'l Bet to, ko tu man tagad jautāji,
To nevar izskaidrot ar' ne pat zeravs,

Kas spožāks ir un skaidrāk Dievu redz.

94 Tas Dieva padomā stāv dziļi apslēpts,

Un radījumiem nav nevienam ļauts

Tur ieskatīt, nedz pētīt, nedz ko atklāt;

97 Ej atpakaļ un saki cilvēkiem,

Lai neuzdrīkst neviens tik lepni celties,

Kā spēšot atklāt, ko Dievs neatļauj.

100 Šeit vairāk gaismas gan, kā tur virs zemes,

Bet neklājas to izzināt ik reiz,

Kas apslēpts vēl pat gaišiem debess gariem

103 Tā pasacīja man tas svētīgais,

Es paklausīgs tad beidzu par to jautāt.

Nu jautāju tik, kur viņš dzīvojis?
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106 „Starp Itālijas abiem krastiem ceļas

Augsts kalnu strēķis, kam daudz virsgalu,
Tik augsti, ka pat mākoņiem sniedz cauri;

109 Kāds paugurs no tā, tuvu Tuskijai,

Tiek nosaukts Katrija, zem viņa bija

Tas miteklis, kur tiku Dievam kalps."

112 Tā sākdams atkal trešo reizi runāt,

Viņš sacīja: „Tur stiprinājos es

It visai sevi, Dievam nododamies,

115 Un gara dēļ es miesu mērdēju,

Gan karstums, aukstums bija jāiztura;

Daudz gadusi klusi, svēti dzīvoju.

118 Tas klosteris bij toreiz auglīgs tīrums,

Bet tagad atmata, kur ērkšķi aug;

Par labumu no tā vairs nav ko runāt.

121 Man vārds tur bija Pēters Damiāns, —

Un tiku saukts par Pētri Grēcnieku —

Es biju arī Ravennā pie jūras.

124 Mans dzīvošanas laiks bij galam tuvu,

Kad tiku saukts, pat spiests par ganu tur,

Kur tagad katris pienācējs top ļaunāks.

127 Svēts Pēteris bij nabags apustuls,
Tāds bija arī Pauls reiz savā laikā,

Kas pietika ar draugu dāvanām.

130 Bet tagad gani dzīvo bagātībā

Un kārumos tā lutināti ir,

Ka tikko iespēj paši sevi panest;

133 Ar greznām drēbēm tā tie apsegušies,

Ka šķiet, tiem jājot, lops nav viens, bet divi;

Ak Dievs, kā tu gan vēl to ļauj un ciet!"—

136 Še nokāpa no trepēm daudzas liesmas,
Un riņķojot ar katru reizi tās

Jo spožākas un gaišākas vien tapa;

139 Kad apstājās tās savā spožumā,

Bij sauciens dzirdams, stipris un tik varens,

Kāds zemes virsū dzirdēts nav nekad;
142 Bet es nekā no viņa nesapratu.
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XXII

Benedikts. Uz astotām debesīm.

1 Nu pārņemts brīnumu es atkal griezos

Kā bailīgs bērns pie savas vadones,

Kur cerēju es atrast palīdzību.

4 Un viņa steidzās ar kā māte klāt

Pie bērna, kas tās patvērumā dodas,

Un paliek drošs, kad viņas balsi dzird.

7 „Ko bīsties tu! jel apdomā, ka esi

Tu uzņemts debesīs, kur viss ir svēts,

Kur svētie dusmo vienīgi par ļauniem;

10 Nu saproti, kā tevi pārvērstu

Mans skaistums un to svēto dziesmu skaņas,

Kad tev tas sauciens vien jau šausmas dar'.

13 Ja prastu tu, kāds saucienā bij lūgums,

Tad prastu tu to atriebšanu ar,

Ko redzēsi vēl savai nāvei iepriekš,
16 Dievs nepasteidzas vis ar sodību

Un nenokavē ar, kā daži domā,

Kas uz to gaida nepacietīgi.

19 Nu vari citur skatīties ar prieku;

Lūk, tur tai lielā pulkā redzēsi

Daudz augsti godinātus, svētus vīrus."

22 Es paklausīdams griezu acis turp:

Un tūkstoš dzirksteles tur laidās riņķos,

Kas mirdzēja arvien jo krāšņāki.

25 Gan vēlējos es kādu no tām jautāt,

Bet nedrīkstēju, stāvēju tik kluss,

Jo sargājos no vairāk pārdrošības.

28 Tad tuvojās visspožākā no tām,

Kas, redzējusi manu vēlēšanos,

Nu gribēja to laipni izpildīt.

31 „Ja zinātu, cik ļoti tevi mīlam,"

Tā no tā spožuma balss runāja,

„Tu izteiktu ar prieku savas domas;

34 Nu nekavē vairs laiku jautādams,
Bet uzklausies, es stāstīšu par visu,
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Ko izteikt tevim trūka drošības:

37 Pie Kasinas ir kalns, uz kura augšā

Bij senāk sanākšanas vieta vēl

Priekš viltniekiem un tiem, kas no tiem vilti

40 Es pirmais sludināju tur par To,

Kas cilvēkiem ar saviem svētiem vārdiem

Ir patiesību, gaismu atklājis;

43 Un maniem vārdiem Dievs bij devis spēku,

Ka varēju tur visu apkārtni

No tumsības un blēņām ievest gaismā.

46 Tie, kas šeit spīd, tur svēti dzīvojuši

Un ticību līdz galam turējuši,

Kas labos darbos bija auglīga.

49 Redz Makariju, Romualdu mirdzam;

Redz manus brāļus, kas bij klosteros

It ticīgi un svēti palikuši."

52 „„Šiem taviem mīļiem vārdiem"" teicu es,

„Un drauga prātam, ko tik skaidri redzu

Pie katra gaišuma, kas pretim mirdz,

55 Ir mana uzticība atvērusies;,

Kā saules gaismai roze atveras

Tik plaši, skaisti, cik vien viņai spējams;

58 Un tādā uzticībā lūdzu, tēvs,

Ak rādaities man bez tā spožā sega,

Ja varat tādu žēlastību ļaut!""

61 Viņš sacīja: „Šāds vēlējums par augstu,

Var piepildīties tikai pēcgalā,

Kad būsim paša Dieva priekšā,

64 Kur viss būs skatāms, baudāms pilnīgi ;

Tur mūžībā iekš Dieva atradīsim

It visu, ko sirds kāro dzīvojot,

67 Šeit mēs vēl neesam tik tuvu Viņam,

Bet mūsu trepju virsgals sniedzas turp,

Un viņu galu nevaram mēs redzēt;

70 Tāpat kā Jēkabam tās skatoties,

Ar' viņu virsgals debesīs bij sniedzies

Un eņģeļi pa tām bij kāpuši. —

73 Bet nu mans ordenis tik kūtris paliek,
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Ka nejaudā vairs kāju pacilāt,

' Nedz augšām kāpt, bet veltīgi daudz rakstot

76 Slīd tikai lejā, līp pie zemes klāt.

Nu klosteri ir laupītāju alas,

Kur baltos svārkos miltu maisi iet.

79 Priekš mūka nevar būt nekas vairs ļaunāks.

Kā pasaul's mantas, naudas kārība,

Kas tos par krāpniekiem un skauģiem dara.

82 Lai vāji, nespējnieki, nabagi

Ar mīlestības dāvanām dzēš badu,

Ne mūki, kas ir stipri, veseli! —

85 Virs zemes cilvēkiem prāts ļoti grozās:

Ik katru labu iesākumu tie

Ne ilgā laikā pārvērš jau par ļaunu.

88 Kā Pēteris bez naudas iesāka,

Tā iesāku es, gavēdams un lūgdams;

Un Francisks arī tāpat darīja.

91 Bet skatot visu, kas bij labi uzsākts,

Mēs redzam to nu gluži otrādu,

Nu balta vietā atrod visur melnu;

94 Ir jābrīnās, kā viss ir otrāds nu —

Caur brīnumiem vien visu labu gaida,

Kā Izraēls uz mannu tuksnesī."

97 To teicis, viņš bij garu pulkā iekšā,

Kur visi viņam apkārt biedrojās

Un kā ar vētru cēlās ātri augšup,

100 Un Beatrīče mani viņiem līdz

Ar vienu skatu uzrāva uz augšu

Tik ātri, acumirklī, citās debesīs,

103 Ka iespējams pat nebij vārdu izteikt;

Tāds ātrums nav virs zemes it nekur,

Ar kādu mēs šeit devāmies uz augšu. —

106 Nu biju augšā, tanī jaukumā,

Ko pasaulē arvienu tiku kāroj's

Un ko tu, lasītāj, ar vēlies sev;

109 No uguns pirkstu neizraus tik ātri,

Cik ātri mēs šo zvaigzni sasniedzām,

Kas dvīņu bildē spulgo, citām pārāk.
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112 Ak kāds šeit jaukums, zvaigžņu pilnībā!

Viss, kas man Toskānā, no mātes dzimstot,

No gara un no miesas spēkiem dots,

115 Lai daudz, vai maz, ir man no zvaigznēm pie-

šķirts

Tāpat kā visam, kas virs zemes aug;

No jums man ir viss spēks un labums nācis,

li8 Caur Dieva žēlastību esmu nu

Priekš manis visu labākajās mājās —■

Šeit augstās stāvu zvaigžņu debesīs

121 Un lūdzu tik, lai man vēl būtu spēja,

Ka varētu līdz mērķa galam kļūt,

Ka dvēselei tiek skatāms, ko tā kāro. —

124 „Tu būsi drīz pie augstā glābēja,"

Tā teica mana vadone uz mani,

„Nu tavām acīm vajag gaišām kļūt;

127 Un pirms pie gala mērķa tiekam, tagad

Vēl atskaties uz to, kas izstaigāts,

Cik pasauļu zem kājām palikušas.
130 Un tā lai tava sirds tad sataisās

let pretī tiem, kasi jau; ir uzvārēj'ši

Un svētā priekā augšā līksmojas." —

133 Es skatījos nu cauri septiņ' sfairām

Un redzēju, cik maza zemīte.

Tik niecīga, ka bij par viņu jāsmej!

136 Un tiešām, nav tur labums ar nekāds;

Tik tiem, kas tur pēc debess mājām dzenas,

Ir īsta, patiesīga gudrība.

139 Es redzēju, kā mēnessi gaiši atspīd,
Ir balts un tīrs, bez kādiem traipekļiem,

Kas redzami, kad skatām to no zemes,

142 Un sauli ar tās stipro spožumu

Nu skatīju bez acu apžilbšanas,

Un kā ap viņu Merkurs, Venus iet,

145 Tad redzēju, kā Jupiters mirdz bāli;

Un lūkojas uz Marsu, Sāturnu,

Kā katris savā lemtā ceļā staigā.

148 Es redzēju šo zvaigžņu lielumu,
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Cik ātri viņām spējams apkārt griezties,
Cik tālu tās no vienas otra ir,

151 Un tad no savas augstās zvaigžņu mājas

Vēl noskatījos zemes niecībā.

Cik nieks ir viss, pēc kā tur ļaudis dzenas?! —

154 Tad griezos skatīt savu vadoni.

XXIII

Astotā debess. Stāvzvaigznes. Rožu

un liliju riņķī. Marija un apustuļi;

Ādams. — Kristus un Marija rādās.

1 Kā putniņš biezā krūmā, savā ligzdā,

Pie saviem maziņiem ir modrīgs klāt

Nakts klusumā, kad apkārtnē viss mierīgs,
4 Un viņa mīļos netraucē neviens;

Un priecīgs viņš, ka rītu atkal varēs

Nest viņiem patīkamu barību,

7 It tikuši uz jaunu dienu gaida

Un, dienai austot, žirgti gaitu sāk,

Tā mana vadītāja uzmanīga,

10» Jau galvu pacēlusi stāvēja

Un skatījās uz viņu debess pusi,

Kur jāsāk bij tai jaunai dienai aust;

13 Es cieši gaidīju, ko viņa iesāks,

Kā allaž uzticīgi, padevīgs

Un priecīgs cerēju uz labu.

16 Un cerībai bij skatīšanai kļūt;

Jo gaisma pieauga arvienu vairāk,
Un visa debess tapa spožāka;

19 Tad vadone uz augšu rādot teica:

~Raug, tur tas lielais, neskaitāmais pulks

Ir Kristus pestīšanas svētie augļi!"

22 Kā gaismas jūra rādījās man tie,

Kas mūžam līksmosies šai debess laimē;

Tāds skats nekad nav vārdiem izsakāms.

25 Kā skaidrā, jaukā naktī pilnais mēness

Starp neskaitāmām zvaigznēm laipnis spīd,
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Kas pulkiem mirdz vispārim debess teltī,

28 Tā stāvēja pār visiem spīdekļiem

Tā Saule pati, kas dod gaismu visiem,

Tāpat kā mūsējā dod planētām;

31 Un viņas dievišķīgās gaismas spožums

Bij godības un spēka pilns, tik spožs,

Ka manas acis nespēja to panest.

34 Ak mana debesīgā vadone! —

Nu viņa teica: „Tas, kas tevi uzvar,

Tas ir tā Spēks, kas visus pestījis,

37 lekš kura visa gudrība un vara,

Kas sadraudzējis debesis un zemi, —

Un ceļu vēris, ilgi cerēto."

40 Kā mākoņi, kas plīst un atveras,

Kad zibeņi ar joni ārā šaujas

Un, savai dabai pretim, zemē skrien,

43 Tā cīnījās mans gars no sevis gaismā,

No debess rasas dzirdīts, spēcināts,

Augt atzīšanā, skatot mūža gaismu. —

46 „Nu skaties augšām un uz mani drošs!

Tavs gars ir tagad pietiekoši spēcīgs,

Mans smaids nu tevi pīšļos nesatrieks." —

49 Es biju it kā tāds, kam sapnis pāriet,

Un viss, kas bijis, redzams tiešamībā;

Bet acumirklī vēl kā apmulsis,

52 Jo viņas vārdi aizgrāba nu mani

Tik jauki, ka nav spējams aprakstīt,

Tik jauki, ka tos nevaru es aizmirst.

55 Ja visu mēles dziedātu man līdzi

Un visi dzejnieki, to teikdami,
It visu mūžu mākslu izlietotu,

58 Tie nesasniegtu daļu tūkstošo

No tā, cik jauks ir viņas smaids un skatiens

Cik šķīstā gaismā viņa rādījās! —

61 Un tādus debess jaukumus nu izteikt —

Še manai dzejai nāktos augsti kāpt

Lai varētu tos tēlot tā, kā nākasl.
64 Kas apdomā, cik svarīgs priekšmets šis.
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Kas guļ uz vājiem cilvēcīgiem pleciem,

Tas piedos, ja zem viņa trīcu es.

67 Bet tāds, kam bail no grūtībām un pūlēm,
Lai nenāk manim līdz, viņš maldīsies —

Es ceļoju uz augšu gaismas jūrā.

70 „Vai skats mans vien tev mūžībā liek degt?

Kam neskaties vispār uz debess dārzu.

Kur apakš Kristus stariem puķes zied?

73 Lūk Roze, kur tas Vārds par miesu tapa.

Un lūk, tās liljas, kuru smarža mūs

Uz labiem ceļiem veda zemes dzīvē!"

76 Tā Beatrīče rādot runāja,

Un es, lai gan tai vienmēr paklausīdams,

Vēl tomēr neiespēju acis celt.

79 Kā saules apspīdētu puķu lauku

Es ēnā, tālāk no tā stāvēdams,

Jau kādu reizi biju dabūj's skatīt,

82 Tā redzēju tos spožos pulkus tur,

Kas laistījās kā zibeņi bez gala,
Bet neredzēju, kur tie izceļas.

85 Ak mūžīgs spēks un avots, kur tie izplūst,

Tu neredzams, tur pašā augstumā;

Kaut spētu tavu godību prāts panest!"

88 Bij dzirdams puķu karalienes vārds,

Uz kuru agri, vēli ceļam rokas;

Tas vilka mani liesmai tuvāku.

91 Un līdz kā manas acis ieraudzīja

Tās zvaigznes spožumu, kas lielāka

Un gaišāka par citām šeit un visur,

94 Tad sūtīts nonāca no debesīm

Spožs liesmu vaiņags, viņu vaiņagodams
Un kā ar stariem viņu pušķodams.

97 Un tad visjaukākās no zemes skaņām

Un saskaņām, kas prātus aizgrābt spēj,

Nekādā mērā nava līdzināmas

100 Ar skaņām, ko es tagad dzirdēju,

Kad viņu kronējot, par slavu viņai,

Līdz debešķīgām koklēm dziedāja:
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103 „Visšķīstākā, šeit gavilēs un priekos
Tu vēstī mums par mūsu cerību,

Ko tava miesa mums ir atnesusi;

106 Mēs tevi teiksim debess augstībās,

Kur Dieva Dēlam līdz tu valdiniece

Un godājama visās debesīs!"

109 Tā viņas godam dziesma noskanēja.

Un visu pulks tad sauca: „Marija!"

Bij viena balss no daudziem neskaitāmiem

112 Bet tur virs sfairām Dieva debesis,

Kas pilnas Dieva godības un gaismas,

Kur Dievam tronis svētā spožumā,

115 Bij augšā pār mums vēl tik ļoti augstu,

Ka nevarēju viņas saskatīt,

Nedz no šīs vietas, kur es biju, pazīt;

118 Un manas acis ar vēl nespēja
Tai liesmām vainagotai līdzi sniegties,

Kad viņa turpu cēlās augstumos.

121 Kā bērniņš, kas pie mātes krūtīm zīdīts,

Vēl mīļi stiepj pēc viņas rociņas

Ar nešaubīgu bērna uzticību,

124 Tā skatījos es viņu uzkāpjam;

Un manā sirdī dega mīlestība

Tik karsti, ka, pēc viņas skatoties,

127 Man viņas bilde sirdī iespiedusies
Un paliks līdz ar dziesmas atskaņām,

Ko viņai dziedāja: Regīna coeli.

130 Ak, cik šeit augsti, lieli labumi

Tiek doti tiem, kas taisni cīnījušies;

Kas sēja asaras, nu priekā pļauj
133 Un dzīvo pilnībā un saldā mierā.

Kas vajāti un cieta trūkumus,

Kas pasaulē bij atmests, nīdēts, izdzīts,

136 Nu mīt pie Dieva svētā laimībā:

Pie Viņa Dēla, Marijas un svētiem,

Kas līdz ar Pēteri ir debesīs,

13)9 Kur mūžīgs prieks un laime viņiem doti.
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XXIV

Pēteris pārbauda Danti ticībā.

1 „Jūs izredzētie, šeitan uzņemtie,

Pie Jēra kāzu mielasta jums mūžam

Vairs nebūs slāpes, nedz ar šalkšanas,

4 Jo viesis šis, caur Dieva žēlastību,
Pirms miris, grib šeit baudīt drusciņas,

Kas 1krīt no jūsu galda; ak tad ziniet,
7 Ka viņam sirds jau ļoti tvīkst pēc tām.

Ak spirdzinājiet viņu nu ar rasu

No avota, kas jums plūst pilnībā!"

10 Tā Beatrīče viņus uzrunāja,

Un tūliņ visu izredzēto pulks

Kā zvaigznes, kas ap polu riņķī griežas

13 Un mirdzēdamas iet pēc kārtības,

Kā riteņi, iekš stundurādītāja,

Cits ātrāki, cits lēnāk griezdamies,

16 Ar visi svētā priekā līksmodamies,

Pēc savas kārtas steidzās paklausīt,

lekš mīlestības spoži spīdēdami.

19 Un kādā rindā — šķitos skaistākā —

Bij redzams kāds par citiem spožāks gaišums

Tas Beatrīčei viegli tuvojās,

22 Un, viņai trīs reiz apkārt lidinājies,

Tas sāka dziedāt tad tik brīnišķīgi

Un jauki, ka to vārdiem nevar izteikt,

25 Nedz aprakstīt to skaņu skaistumu;

Jo kas nav domājams, to arī nespēs

Neviens nedz izrunāt, nedz aprakstīt.

28 Un kad tas gaišums dejot bija beidzis,

Tad viņš uz Beatrīči runāja

Šos vārdus, ko nu mana dzeja ziņo:

31 „Ak svētā māsa, kad tu vēlies, lūdz,

Tad esmu, tavas mīlestības labad,

Es nolaidies no debess augstākās."

34 Un Beatrīče atbildēja tam:

„Tu svētā apustuļa skaidrais gaišums,
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Kam rokā debess vārtu atslēgas,

37 Ņem pārbaudi ar taviem jautājumiem

Šo, vai šim ir tā īstā ticība,
Ar kuru tu pa jūras virsu gāji?

40 Vai viņš, kā nākas mīļo, cerē, tic?

Viņš nevarēs to slēpt, to Dievs tev atklāj,

Kā spogulī tev viss ir saredzams.

43 ja šeitan uzņem tikai ticīgus,

Tad viņa apliecība būs par labu

Ne tagad vien, bet vēlāk viņam ar."

46 Kā māceklis, kas gaid', ko meistars jautās,

Stāv klusu, gatavs tūliņ atbildēt,

Tā stāvēju esi ar, to teikt, kas nāktos.

49 Es griezu visu vērību uz to,

Un kad nu dzirdēju jau vārdu balsi,

Ka meistars runā, mani jautādams:

52 „Mans kristīgs draugs, mēs šeitan gribam zināt

Vai zini, kas ir īsta ticība?"

Tad skatījos tai liesmā, kas to teica,

55 Un griezos vēl uz Beatrīči ar,

Kas māja man, lai runāju vien droši,

Lai visas savas domas atklāju,

58 Un atbildēju tam: „„Tā žēlastība,

Kas ļauj, lai sirdi atklāju es Jums,

Lai dod Jums manus vārdus labi saprast.

61 Es atradis to patiesību, tēvs,

Tai grāmatā, ko rakstījis tavs brālis,

Kas Romas pilsētu ir atgriezis:

64 Ka ticība ir cerēšanas viela,

Kas parāda to, ko vēl neredzu;

Šie vārdi rāda viņas esamību.""

67 Uz to viņš sacīja: „Pareizi teikts,

Tu zini viņas būtni. Bet nu saki,

Kādēļ gan pamats ir un viela tā?"

70 Es sacīju: „„Tās lietas, ko es gaidu,

Tās skatu garā, droši cerēju

Un stipri paļaujos, kā redzot viņas.

73 Ko grēku pasaulē vēl neredzu,
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•To ticībā es skatu kā jau tuvu;

Tā ticība tām lietām pamats ir.

76 Caur ticību jau baudu debess priekus;

Tā ticība ir viela cerībai.""

Tad dzirdēju uz mani sakām: „Tiešām,

79 Ja viss, kas mācīts ir, ko ticēt būs,

Virs zemes ar tik īsti atzīts tiktu,
Tad viltus strīdiem vietas nebūtu."

82 Šos vārdus man tas gaišums lika dzirdēt

Un teica vēl: „Nu esmu dzirdējis:

Par ticību tu proti skaidri stāstīt;

85 Bet vai šī ticība tev pašam ir?"

Es teicu: „„Jā, es ticu tā un ceru

Un pastāvēšu šādā ticībā!""

88 Tad gaišums, spožāks tapdams, manim teica:

„Kā iemantoji tu šo dārgumu,

No kā vien rodas tikumi un darbi?"

91 Es sacīju: „„To devis Dieva Gars,

Kas parādās mums visos svētos rakstos,

Tā vecā, kā ar jaunā derībā;

94 lekš svētiem rakstiem es tā pārliecināts,

Ka visa pasaulīgā gudrība

Pret viņiem ģeķība un tukši nieki.""

97 Viņš tad: „Bet saki, kā šos rakstus tu,

Caur kuriem esi palicis tu ticīgs,

Par Dieva vārdiem atzīt varēji?"

100 Tad es: „„Tie brīnišķīgie notikumi,

Kas dabīgi tā notikt neiespēj,

Tie liecina par viņu patiesību.""

103 Viņš sacīja: „Bet kā var pierādīt,

Ka tādi brīnumi ir izdarīti?

Kad noticis un kur vēl notiek tā?"

106 „„Kad pasaule bez brīnumiem tic Kristum,

Ir brīnums pats, kas skaidri liecina,

Pret kuru visi citi niecīgi.

109 Jo tie, kas viņu sludinājuši,

Bij vāji cilvēki un nabadzīgi,

Bet tomēr uzvarēja pasauli.""
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„Kungs Dievs, tev pateicam un slavējam!"

Kas skanēja neizsakāmi skaisti.

115 Un nu tas svētais, mani jautādams

Un pārbaudīdams, bij tik tālu vedis,

Ka sasniedza drīz pašu galotni;

118 Viņš sacīja: „Tev sirds ir kustināta,

To tava mute liecinājusi;

Kas ticība un cerība, to zini

121 Un zini ar, uz ko tās dibinās;

Bet liecini nu ar, kas Tas, ko tici,

Un teic, no kā šī ticība tev nāk?"

124 Tad teicu es: „„Ak svētais, kas jau skati

To, ko virs zemes esi ticējis,

Kas ātrāki par citiem kapā gājis,

127 Tu vēlies, lai vēl skaidrāk izteicu,

Ko ticu es un kādēļ man tas; jātic;
Tad klausies nu, ko liecināšu es:

130 Es ticu: Dievs ir mūžīgs un viens viemgs,

Mīt debesīs un valda pasauli,

Tam visi radījumi klausa, kalpo;

133 To rāda nevien visa radība

Un skaidra cilvēcīga saprašana,

Bet vēl jo skaidrāk svētie raksti teic

136 No visiem praviešiem un apustuļiem,
No Dieva Gara dzītiem, rakstīti,

Kas Dieva būšanu ir atklājuši.

139 Es ticu Dievu trīsvienīgu ar:

Tēvs, Dēls un Gars, —■ šie trīs ir viens pats

vienīgs

Trīskārtīgs, vienā būšanā, liels Dievs.

142 Ka Dievs ir trīsvienīgs, to skaidri rāda

Un liecina mums evanģelijums;

Šā spēks to īstu ticību mums iedod

145 Un manu saprašanu apgaismo;

Tā ir tā dzirkstele, kas liesmās vēlāk

Top pārvērsta, kā zvaigzne manī spīdot.""

148 Kā kungs papriekš ar prieku labprāt klausās
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To labo zinu, ko tam stāsta kalps,

Un kad tas stāstīt nobeidz, tad to apkampj,

151 Tāpat, kad es ar beidzu liecināt,

Tas gaišums mani aptvēra trīs reizes,

Ar debess dziesmām mani svētīdams.

154 Tā mana liecība tam bij par prieku.

XXV

Dantes ilgas pēc Florences. Jēkabs

pārbauda viņu cerībā.

1 Ja mana svētā dzeja, kurai viela

Ko debesis un zeme rakstīja,

Un kuras dēļ es topu bāls un kalsens,

4 Nu spētu noremdēt to niknumu,

Kas mani dzina projām no tās vietas,

Kur savā būdiņā es dusēju,

7 Kā dzejnieks citādi es ietu mājā;

Tai vietā, kurā mani kristīja,

Tur saņemtu es godam lauru kroni,

10 Kur esmu pieņēmis šo ticību,

Caur kuru mana dvēs'le pieder Dievam,

Un Pēters tādēļ mani atzina.

13 Nu tuvojās cits gaišums mums no svētiem,

Tāds pat kā pirmais, kas bij nācis klāt

Un zemes virsū Kristus liec'nieks bijis.

16 Un Beatrīče, jaunā gaišumā

Un jauna prieka pilna, manim teica:

„Lūk, atnāk tas, kam Galilejā kaps."

19 Kā baloži, no gaisa laizdamies,

Uz savu ligzdu priekā mīļi raugās,

Viens otram savu prieku izrāda,

22 Tāpat nu ar šie abi svētajie

Viens otru saņēma ar prieku mīļi,

To laimību, kas augšā, teikdami.

25 Kad sveicināties viņi izbeidza,

Tad stāja viņi klusi priekšā man

Tik spoži, ka no tiem man acis žilba.
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28 Tad Beatrīče smaidot sacīja:

„Tu gaišais gars, kas savos rakstos saki,

Ka viss, kas labs, nāk tik no augšienes,

31 Liec, lai tavs vārds šim cerību nu vairo,

Kā pats to arī esi rādījis,

Kad Jēzus ņēma sevim klāt tos trijus."

34 Viņš tad man teica: „Skaties augšup drošs!

Kas grib no pasaules tikt debess priekā,

Tie spēkus ņem no mūsu gaišuma!"
37 Kad no tā otra es tā biju stiprots,

Tad tūliņ spēju acis augšup celt

Un droši skatīt viņu spožumu.

40 Tas sacīja: „Ja mūsu Kunga prāts

Tev ļauj, pirms miris, ieiet viņa namā

Un skatīt viņa troņa godību,

43 Un lai no viņa vaiga skatīšanas,

Tev cerība, caur ko zied mīlība,

Var palikt stiprāka un auglīgāka, —

46 Tad saki nu, kas ir tā cerība?

Cik stipra tā tev dvēselē? Kur ņemta?"

Kad otrais spožais gars tā jautāja,

49 Tad Beatrīče, kas man piešķīrusi

Šo milzu ceļu uzņemties un iet,

Jau bij ar atbildēšanu man priekšā:

52 „Virs zemes, karojošā baznīcā

Par viņu cerībā neviens nav stiprāks,

Tas jau pie Dieva troņa zināms ir.

55 Pirms miris, viņš pēc Dieva prāta staigā

No pasaules uz augšu debesīs,

Kaut laicīgs cīniņš viņam vēl nav galā.

58 Tos divus jautājumus, kas vēl stāv,

Es atstāju tam pašam, lai viņš atbild,

Kas ir, un kā var rasties cerība?

61 Tie vieglāki, un Dievs lai palīdz viņam,

Ka varētu pareizi atbildēt."

Kā skolnieks, kas it labi zin, kas mācīts,

64 Es priecīgs gāju pretim meistaram

Un teicu: „„Cerība ir paļaušanās
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Un laimes gaidīšana nākotnē,

67 Ka tiešām Dievs to dos, ko apsolījis.

To Dieva žēlastība tādiem dod,

Kas viņu lūdzot cenšas labu darīt;

70 Daudz svēto vīru ir par priekšzīmi;

Vislielais dziedātājs to sirdī uzpūš,

Kad dzied par stipro patvērumu drošs:

73 „Uz tevi cerē tie, kas tevi pazīst!"

Tā dziedājis tas svētaisi Dieva vīrs;

Un kurš, kas tic, kā es, to nepazītu?

76 To smeļos es no tavas grāmatas,

Un varu tad no sevis to kā straumi

Caur dzīvošanu ar uz citiem liet.""

79 Man runājot tas gaišums sāka mirdzēt,
Un vairāk uzspīdot, kā zibsnījošs,

Tas laistījās kā ātrā spulgošanā;

82 Tas lika dzirdēt šādus vārdus man:

„Tā mīlestība, kas iekš manis liesmo

Uz stipras patiesības pamata

85 Un uzvarēj'si dabū debess kroni,

Tā manim pavēl tevi pamācīt.

Nu saki vēl, uz ko tu cerot gaidi?"
88 Es teicu: „„Jaunajos un senos rakstos

Ir zīme dota, kurai piegriežos:

Ka dvēselēm, no Dieva izmeklētām,

91 Teic Jezaja, būs mosties pastaros,

Pēc nāves būs tām debess dzīvība;

Lūk, tāda laimība jums ir jau rokā.

94 Par tiem, kas baltās drēbēs ģērbti iet,

Priekš Jēra stāv ar palmu zariem rokās,,

Par tiem tavs brālis manim liecina.""

97 Man vārdus beidzot, augšā sākās dziesma

„Uz tevi cerē, Kungs, tie, kas tev tic!"

Un atbildi viss pulks tai skandināja.
100 Pie diviem, radās arī trešais, jauns,

Tik spožs, ka ja tik spoža zvaigzne būtu,

Tad nakts par gaišu dienu pārvērstos.

108 Kā kāzu godā, viesiem priekā dejot,
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let brūte grezni pretim brūtgānam
Un viņam padevību, godu rāda,

106 Tā jaunais spožums pirmiem tuvojās,

Kas priecīgajo vidū viegli griezās,

lekš mīlestības prieka līksmojot,

109 Un mana vadone, kas pulkam līdzi

Pie skaistās dziesmas skaņām priecājās

Kā līgava, it klusi noskatījās.

112 „Viņš gulēja pie mūsu kunga krūts,

Un Kungs pie krusta mirdams viņam

Ir lielu pienākumu uzdevis."

115 Tā viņa teica; viņas skats bij mierīgs,

Tāds pats, kā pirms šo vārdu teikšanas

Tai nebij manāms vairāk vērības. —

118 Kā tāds, kas saules aptumšošanos

Grib labi redzēt, tanī cieši skatās,

Ka drīz vai acu gaismu pazaudē,

121 Tā bija man uz jauno gaismu skatot;

Bet dzirdēju: „Šai vietā viņu nav,

Pēc tām par velti skatot, zaudē acis;

124 Man miesa zemē, tagad kapā gul

Un gulēs tur līdz viņai lielai dienai,

Kad Dievs to modinās un atdos man.

127 Tik divi debesīs ir uzbraukusi

Ar miesām, apskaidroti godībā.

Šo stāsiti pasaulē, kad turp vēl iesi."

130 Kad tas bij teikts, tad visi apstājās,

Bij beigta deja, dziedāšana klusa,

Un mierā triju liesmu kustība.

133 Tāpat kā jūrā laivas airētājiem

Uz vienu pasvilpienu visiem miers,

Tā šeit uz reižu visi tapa klusi. —

136 Cik loti man nu bija jānoskumst,

Kad gribēju pie Beatrīčes griezties,

Tai tuvumā būt debess svētumā,

139 Bet viņas redzēt es vairs nevarēju.
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XXVI

Dante neredzīgs; Jānis viņu pārbauda

mīlestībā; Dante redz tad Beatrīči.

Ā d a m s.

1 Man noskumstot par acu tumšumu,

Tā pati liesma, caur ko tas man nācis,

Tad lika šādus vārdus sadzirdēt:

4 „Tavs acu gaišums tagad ir iekš manis,

Un kamēr tas tiks atdots tev,

Būs skatīšanas vietā runāšana.

7 Tad saki nu, kas mīlestība ir?

Un, lai tu nebēdātos daudz, tev saku,

Tu acu gaismu atdabūsi drīz;

10 Jo tai, kas tevi vadījusi šurpu,

Ir viņas acu skatienā tāds spēks,

Kāds dots reiz bija Ananijas rokām."

13 „„Lai viņa palīdz, kad un kā tai šķiet,""

Es sacīju: „„jo acis bij tie vārti,

Caur kuriem es to sirdī ieņēmu.

16 Dievs pats ir mīlestība, mīļo visus;

Viņš iesākums un gals tam stāstam,

Ko mīlestība manim lasīt ļauj.""

19 Tā balss, kas mierinot man sacīja,

Ka nezaudēšu gaismu, atskanēja,

Man likdama, lai vairāk runāju:

22 „Tev vajaga vēl plašāki to izteikt,

Ko runāji nupat tik īsumā;

Teic, lai var skaidrāk saprast tavas domas!"

25 Es sacīju: „„Tā filozofi teic,

Tā skaidrāki vēl visos svētos rakstos

Tiek atklāta mums Dieva mīlība;

28 Jo vairāk dabūjam mēs labu atzīt,

Jo vairāk mīlestības mums uz to,

Ja redzam to, ka laba viņā daudz.

31 Un Dievu mīlēt būs par visu vairāk,

Jo viņš vien labs un augsts un cienījams,

Un visur mīlestību izstaro;
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34 Pret viņu vien lai prāts mums augšup dodas,
Lai mīlestībā pretim paceļas,

Kas Dievam tic, ka viņš ir visu labais.

37 To rāda manai saprašanai tas,

Kas mācījis, ka Mīlestība augstāk
Pār visām citām lietām būtībā.

40 To mācījis ir Tas, kas visu zina,

Kas Mozum sacīja par Sevi reiz:

„Tev visu laipnību eis parādīšu.

43 Tu, sākdams savu evaņģēliju,
Pats mīlestības spožo noslēpumu
Jo skaidrāki par citiem atklājis.""

46 Viņš teica nu: „Pēc cilvēcīgām domām,

Pēc gudras mācības pareizi ir,

Ka Dievu būs par visām lietām mīlēt;
49 Bet vai vēl citu saiti nejūties,

Kas tevi velk pie Dieva? Saki to man,

Kas gan šī tāda varētu vēl būt?"

52 Nu sapratu, ko Kristus ērglis gribot,

Pat nojautu uz kurieni ar viņš

Jau vizinājis manu apliecību.

55 Es teicu: „„Viss, kas sirdi, prātu man

Uz Dievu velk, ir saucams mīlestība;

lekš tas es esmu iededzināts ar.

58 Ka Dievs caur viņu mani radīj's, uztur',

Caur viņu man no grēkiem pestījis

Un devis cerību uz debess laimi,

61 Kā savā apliecībā minēju,

Tas glābis man no maldīšanās posta,

Es vadīts mīlestības patvarā.

64 Es mīlēju no visas sirds šās puķes.

Kas šeitan Radītāja dārzā zied,

Tāpat kā viņas mani tur it mīļu.""

67 Es apklusu, — un tad no augstumiem,

Nu atskanēja augstas slavas dziesmas

Un visu izsaucieni: „Svēts, svēts, svēts!"

70 Tad, kā kad raisāmies no dziļa miega,

Kad saules gaisma acīm virsū spīd



„Tev vajaga vel plašāki to izteikt,

Ko runāji nupat tik īsumā".

XXVI 22.-23.
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Un acu vākus apspīd, velk tos vaļā,

73 Un modušies mēs it kā trūkstamies

Par to, ko redzam, kaudamies ar miegu,

Kamēr mums skaidra atskāršana tiek,

76 Tā raisījās tā sega man no acīm

No Beatrīčes acu spožuma,
Un redzēju daudz tūkstoš gaišus garus

79 Tik skaidri, kā nekad tos redzējis.

Un brīnodamies jautāju, kā sapnī:

„„Kas gan tas ceturts jaunais gaišums ir?""

82 „Tai gaišumā mirdz mīlība uz Dievu"

Tā vina sacīja, „tas pirmais gars,

Kas kļuva dzīvs caur Dieva paša dvašu."

85 To dzirdēdams es biju it kā koks,

Kam vētra galotni ir noliekusi,

Bet, vētrai pārejot, kas paceļas.

88 No brīnumiem drīz apstulbis, drīz skaidris,

Es saņēmos, un, runāt gribēdams,

Es sacīju: „„Ak auglis, kas viens vienīgs
91 Jau radīts tūliņ gatavs;, taisnis, svēts!

Tu, kura sānkauls ir par sievu tapis,

Tēvs, stāsti man to, ko es nezinu.

94 Tu pats jau zini, ko es vēlos zināt,

Tu redzi, ko grib mana dvēsele,

Bez jautāšanas, lai tā tūliņ klausās!""

97 Kā dzīvnieks kāds, zem segas kustoties,

Liek noprast, kas tam vajadzīgs, ko vēlas, —

Jo sega visādi tam līdzi kust,

1001 Tāpat tas gars ar savā gaismas segā

Man lika savu prieku nomanīt,

Ka stāstīt var viņš to, ko biju lūdzis.

103 Viņš runāja: „To, kas tev zināt tīk,

Bez visiem taviem jautāšanas vārdiem,

Es zinu labāki, ne kā tu pats,

106 Jo esam viņa troņa tuvumā,

Kas visas lietas līdzīgas sev dara,

Bet līdzīgu sev nevar it neviens.

109 Tu jautātu, cik laika pagājis
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Pēc tam, kad pazaudēju paradīzi,
No kuras Beatrīče tevi ved?

112 Cik ilgi tanī dārzā tiku mitis

Līdz tam, kad uzkrita man Dieva sods?

Un kādu valodu es sāku runāt?

115 Mans dēls, nevis tā augļa dēļ tas sods.

Bet tādēļ, ka es tapu nepaklausīgs

Un darīju, ko Dievs bij aizliedzis.

118 Es prieksellē, uz pestīšanu gaidot,

Četrtūkstoš trīssimts divus gadus tad,
Pēc debess ilgodamies, pavadīju.

121 Virs zemes laicīgajā dzīvībā

Es bijis deviņsimts trīsdesmit gadus,

Tik ilgi ciezdams bēdas, grūtības.

124 To valodu, ko pirmo lietoj'si tiku,

To runāja pēc visi cilvēki

Līdz Bābel's torņa būvēšanas laikam,

127 Kad Dievs to gāzdams jauca valodu.

Viss, ko vien cilvēks gudro, ceļ un taisa

Ir nepastāvīgs, nīkst un beidzot zūd.

130 Jūs dabūjuši valodu no dabas;

Bet lai viss šā jeb tā, — to cilvēki

Arvien pēc savas patikšanas groza.

133 No sākuma, kad es; vēl dzīvoju,

Bij I tas vārds, kas zīmē pašu Dievu,

Kas tagad mani tērpis spožumā;

136 Vārds El tad vēlāk cēlies no tā paša,

Jo viss no cilvēkiem tiek pārgrozīts;

Kā lapas aiziet tie un citi atnāk.

139 Uz šķīstīšanas kalna sabiju

Es zemes paradīzē tīrs un godīgs,

Tik stundas septiņas līdz saule sāk,

142 Un diena prom jau iet uz vakar' pusi."
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Slavas dziesmas. Pēteris rāj pāvestu

Uz devīto debesi.

1 Nu visās debess sfairās dziedāja

Un gavilēja trīsvienīgam Dievam

Tik jauki, ka nav spējams izstāstīt;
4 Bij visa bezgalība vienā priekā.

No tāda brīnišķīga jaukuma

Es, visai pārņemts, stāvēju kā sapnī.

7 Ak augstais prieks, bezgala līksmība!

Ak mūžīgs miers un svētā mīlestība! —

Ak bagātība, kas bez iegribas!

10 Es redzēju tos garus spoži mirdzam,

Un tas, kurš bij no četriem pirmējais,

Tas tagad palika arvien jo spožāks;

13 Un manām acīm rādījās, ka viņš,

Kas bij kā Jupiteris baltā gaismā,

Kļūst nu tik sārts kā Marss un sārtāks vien.

16 Un tad uz Visuaugstākajā zīmi,

Kam visi debess pulki paklausa,

Bij klusu visi dziedātāju kori.

19 Tad dzirdēju: „Ja tagad sarkstu es,

Tad nebrīnies par to; — no maniem vārdiem

Man līdzīgi taps visi sarkani:

22 Kas zemes virsū sēdās manā krēslā —

Tai krēslā, uz ko tiesību tam nav,

Tas gānījis ir manu kapa vietu

25 Un Kristus draudzei nav vis gans, bet vilks.

Tur plūst nu asinis, smird nešķīstība

Tā, ka pat sātāns ellē smej par to!" —

28 Kā debesis sarkst vakaros un rītos,

Kad saule riet un augšām nāk,

Tā tagad visa debess tapa sārta.

31 Kā kāda bezvainīga jaunava,

Kad dzird, ka bezkaunīgus vārdus runā,

Tik nosarkst, griežas prom, lai nedzird tos,

34 Kaut gan nav viņas, bet tik citu vaina,
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Tā sarka mana vadone pie šiem. —

Nu tapa tumsis1
,
kā Pestītājam mirstot;

37 Bet runātājs vēl tālāk runāja,

Un kā bij jautrais gaišums pārgrozījies,

Tā pārgrozījās viņa vārdi ar:

40 „Nekad to Kristus draudze nevar ticēt,

Ka labie darbi, kas no svētajiem

Ir darīti, var pāvestam būt rokā,

43 Kas tos par naudu citiem pārdot var.

It visiem grēc'niekiem vaj'g Pestītāja.

Nevienam pāvestam nav tāda vara,

46 Ka mirstīgos var divās daļās šķirt,
Likt vienus labā, otrus kreisā pusē;

Vai Kristus draudzes ganam pieklājas

49 Tā kūdīt vienu partiju pret otru,

Lai kristīgie viens otru nīd un kauj?

Kā zieģeli tie lieto manu bildi,

52 Ko spiež uz netaisnīgiem norakstiem,

Kas taisīti ir naudas krāpšanai,

Pār ko pat šeitan debesīs man jāsarkst.

55 Tie staigā ganu drēbēs ģērbušies,

Bet ir tik vilki, kas tās avis saplēš.

Ak Dievs, kāpēc vēl nesodi tu tos!

58 Jau mantkārīgie atkal slepen taisās

Bez tiesībām uz pāvest' krēslu tikt.

Cik nejauks auglis top no skaistiem ziediem!

61 Bet tā kā citkārt drošais Scipions

No ienaidnieka varas Romu glāba,

Tā — ticu es — būs tagad glābējs drīz.

64 Tu, dēls;, kad tu uz zemi atkal noej,

Tad teic kā pienākas tiem visu šo,

Un teikdams neatrauj ne viena vārda." —

67 Kā saulei sniedzot āža līniju,

No sastingušiem mākoņiem caur gaisu

Uz mūsu zemi sniega pārslas krīt,

70 Tā redzēju pār dzidro debess gaisu

To spožo gaišumu, kas runājis,

Un visus spožos garus viņam līdzi,
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73 Kā sniega pārslas augšup* lidojam;

Man skatoties tie cēlās augstu augsti,

Līdz kamēr manām acīm izzuda. —

76 Tad Beatrīče, redzot mani vienu,

Man laipni teica: „Skaties lejup nu

Un ievēro, cik tālu gaita veikta."

79 Pie pirmā atskata, kā atminams,

Bij ceļota no pusriņķa tik puse,

No viduča gandrīz līdz malai jau.

82 Tad bija redzams ar tas jūras šaurums,

Caur kuru cauri braucis Odisejs;
Nu bija tuvu drīz jau Foiniķija.

85 Es vairāk redzētu, kas apakšā,

Bet saule bija priekšā, kas to slēpa,
Un tādēļ tikai maz vien redzams bij. —

88 Es Beatrīči biju allaž mīlēj's

Un vēl jo vairāk mīlēt vēlējos:

Es gribēju tik viņas acīs skatīt,
91 Jo viņa man tik skaista rādījās,

Ka dabā it ne kur, nedz arī mākslā

Tāds skaistums, jaukums nava atrodams.

94 Nu viņa bij tik dievišķīgi skaista,

Ka es no viņas smaidiem, skatiena

Tik brīnišķīgi tiku aizgrābts, vilkts,

97 Ka tiku nests uz augšu no šās vietas;

Pat acumirklis laika nebij projām,

Kad bijām mēs visātrās debesīs!. —

100 Šeit viss tik augsts visapkārt un tik vienāds

Ka nezināju es, kur esmu nu,

Kur Beatrīče mani uznesusi.

103 Bet viņa manas domas nomanīja

Un debesīgi, saldi uzsmaidot,

Man sacīja: „Nu šeitan ir tā debess,

106 Kas visām sfairām riņķī griezties liek,

Pēc viņu tālumiem tām gaitas veicot,

Lai katra savā lemtā vietā rit. —

109 Šai debesī, kas rit visātrāki,

Mīt Dieva Gars ar mīlestības varu,
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Un citas sfairas vina spēkā iet;
112 Šai apkārt ir spožs mīlestības gaišums,

Tāpat kā viņa citām apkārt sniedz.

Pats Radītājs vien viņu skaidri zina,
115 Mums viņas gaita izprotama nav;

Pēc šās tik mēro citu sfairu gaitu,

Kā desmito uz pusi, piektdaļām.

118 Šis riņķis ir it visu laivu avots,

No kura ceļas citiem riņķiem laiks.

Kaut varētu nu vien tu šo ar saprast. —

121 Ak kārības, kas pārvar mirstīgos,

Kas vāji, nespēj viņām pretim stāvēt!

Tie nevar pacelties no viņu viļņiem:
124 Gars gan tiem labs, bet iespēšana vāja,

Un ļaunums nomāc visu labumu,

Tāpat kā salna posta ziedus, augļus.

127 Pie bērniem vien vēl bezvainību rod,
Bet ar no šiem tā atkāpjas jau agri

Un izzūd iekam bārda viņiem dīgst.

130 Kas bērnībā vēl pieticīgi bij,

Tos pieaugušus redzi slīksitam kārē

Arvienu vairāk, grābt no pasaul's mantām

133 Kad mazus viņus māte auklēja,

Tad tie to mīlēja, tai spiedās klātu,

Bet lielāki tik grib, lai mlāte mirst.

136 Un tādēļ baznīca zem Dieva saules,

Kas rītos atnāk un iet vakaros,

Dēļ ļaužu ļaunuma nu nolādēta. —

139 Tu zini, — un par to ir jābrīnās,

Ka tagad nav uz zemes valdinieka,

Kas gādātu par mieru, kārtību!

142 Bet janvāris vēl nebūs pavasarī

Caur viņu nepareizu rēķinu,

Kad debesis tos piemeklēs tik bargi,

145 Ka netaisnajie dabūs sodību;

Tad viss tiks atkal pārgrozīts uz labu,

Un visur valdīs miers un kārtība,

148 Un labklājība ziedēs, nesīs augļus."
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XXVIII

Devītā — kristalla debesī. Eņģeli un

gari. Augsto eņģeļu darbība.

1 Kad viņa, kas man paradīzi atver,

Nu pasaul's grūto posta dzīvību

Ar saviem vārdiem bija rādījusi,

4 Tad, kā kad skatot tumšā spogulī

Uz reiz tur ieraudzītu sveci degam,
Par kuru domāj's nebiji nemaz,

7 Un atsakoties redzētu, ka tiešām

Ir īsta, tai, kas glāzē līdzīga

Un saderas kā meldija ar dziesmu,

10 Tā viņa man bij redzēt likusi

Tos pinekļus, kas valdzina vēl citus,

Ar kuriem viņa mani saistīja.

13 Es skatījos un biju it kā aklis i
No tā, ko skatīju šai visumā,

Un vēroju, kā viņš tur ātri griežas.

16 Še skatīdamies redzēju to Vidu,

No kura spožuma man žilba acis, i

Kā visas gaismas pilnā avotā.

19 Vismazā zvaigzne viņam tuvu būtu

Daudz lielāka, kā redzam mēnesi,

Ja tādai tur tā vieta tiktu dota. —

22 Kā tvaika gaisā saulei, mēnesim

No pašu gaismas rodas riņķis apkārt,

Tā bija ap> to spožo Viduci

25 Ar riņķis apkārt, it kā spoža liesma,

Kas ritēja daudz ātrāki ap To,

Kā pasaulei vissārtie riņķi apskrien;

28 Šim riņķim bija apkārt atkal otris,

Šim trešais, un tad atkal ceturts apkārt,

Ap tiem tad piektais, sestais riņķoja,

31 Un redzēju ar' septīto tiem apkārt,

Kā varavīksni, visu apaļu,

Tik lielu, ka tā visus apņemt spēja.

34 Tad vēl bij astotais un devītais.
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Un katris, cik no spožā vidus tālāk,

Tik ari lēnāki tas ritēja,

37 Un katris, kas jo tuvāk spožam Vidum,
Jo gaišāks bij un ātrāk apgriezās,

Jo tuvākajie saņem vairāk gaismas.
40 Tad, mani domās redzot, vadone

Man sacīja: „Tur, no tā spožā Vidus

Plūst dzīvība uz visu radību.

43 Tas rinkis, kas tam Spožumam vistuvāks

Un kas par visiem ātrāk apgriežas,

Tiek spiests un dzīts no mīlestības vien."

46 Es sacīju: „„Ja pasaulē ar būtu

Šāds likums un ar šāda kārtība,

Tad tavus vārdus īsti saprastu.

49 Bet debesīs, kas radītas, ir redzams,

Ka apgriešanās tur jo ātrāka,

Jo riņķis tālāku no vidus punkta,

52 Un tādēļ, lai šeit eņģ'ļu godībā,

Šai svētumā, kur valda mīlestība,

Es varu pieticīgs un mierīgs būt,

55 Tad izskaidro man vēl, kā tas ir nācies,

Ka bildei kopija nav līdzīga,

Un viņas abas valda savāds likums?""

58 „Ja prāts tev visu aptvert neiespēj,

Nav brīnums, ar ja saprast nevari,

Jo izskaidrot to vēl neviens nav ņēmies."

61 To teikusi tā runāja tad vēl:

„Nu uzklausies un ievēro it labi,
Tad sapratīsi, ko tev stāstīšu:

64 Tik ķermeņ'pasaulēm ir vaj'dzīgs telpas.

Kad viņām telpā jākust, jāgriežas,

Tad arī spēks tām samērā ar telpu

67 Tik mazs, jeb liels, cik tālu katra sniedz;

Bet garīgajā valda bezgalība:

Ar ziņu doti sapraša un prieki.

70 Kas Viņam tuvāk, tiem jo lielāks 1 prieks.

Šai debesī, kas zemākām liek griezties,

Par tām ar vairāk spēka, mīlības.



Šim riņķim bija apkārt otris,

Šim trešais, un tad atkal ceturts apkārt,

Ap tiem tad piektais, sestais riņķoja.

XXVIII. 28.-30.
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73 Ja vērtē tik pēc garīgajiem spēkiem
Un ne pēc radījumu lieluma,

Tad atzīsi un tiešām brīnīsies,

76 Kā lielos mazie, mazākie dzen lielos,

Kā lielie ātrāk', mazie lēnāk tek,

Un katrai debesij ir sava tiesa."

79 Tā kā pēc apmākušām, drūmām dienām

Uzreiz sāk vēsma pūst no ziemeļiem,

Un gaiss top skaidris, debess zila, dzidra,

82 Un visa daba priekā uzsmaida,

It kā no smagas nastas atvieglota,

Tā bija man, kad biju klausījies,

85 Ko mana vadone man izskaidroja;

Nu patiesību īsti sapratu

Tik skaidri, it kā zvaigzni redz pie debess

88 Kad viņa runāt bija beigusi,

Tad man tās sfairas likās parādāmies

Kā balti nokaisēta dzelzs, kas spīd

91 Un izpūš dzirksteles uz visām pusēm,

Arvien jo spožāki un stiprāki

Un brīnišķīgi, bezgalīgā mērā;

94 Un viducī tam gaišam Spožumam,

Kas stāvēja tur cieti, nepārgrozīgs,

Tās Tam par godu slavu dziedāja.

97 Un vadone par tām man izskaidroja:

„Tie divi riņķi, tuvāk Spožumam,

Ir zeravu un ķerubimu mājas,

100 Un, karstā mīlestībā degdami,

Tie kalpodami turas klāt Tam tuvu

Un skata To vislielā skaidrībā.

103 Tai liesmu riņķī, kurš tad šim ir apkārt,

Tie troņi mīt, kas Dieva priekšā stāv,

Un kopā noslēdz pirmo trijskaitli,

106 Cik iespējuši atzīt patiesību,

Kas visus apgaismo un spirdzina;

Caur atzīšanu tikuši tai godā,

109 Tie skatīdami mīlestībā deg

Jo karstāki, cik skatot vairāk atzīst.
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No skatīšanas rodas rnīlība

112 Ik katram, cik viņš skatot spējis atzīt.

Tiem žēlastība tādu algu sniedz;
Tā debesīs ir lieli, mazi kopā.

115 Tas otrais trijskaitlis, kas tanī vietā,

Kur mūžam ziedonis un rozes plaukst,

Kur puķes, lapas salna nevar maitāt,

118 Dzied mūžam trīskārtīgā meldijā
Trīs koros Ozianna slavas dziesmu,
lekš Viena trijus mūžam skatīdams.

121 Pēc viņiem parādās tad valdīšanas,

Tad otrā kronī spēki redzami;

Un trešajā ir varas ieraugāmas.

124 Pēc šiem tad atkal virsniecības redz;

Tad lieleņģeļus spīdam mīlestībā;

Un pēdējais ir pilns ar eņģeļiem.

127 Šās šķiras visas skata augšām Dievu,

Bet valda, darbojas uz apakšu,

Kur dzīvos sargā, glābj un ved pie Dieva.

130 Gan Dionīsijs arī pūlējies,

Lai varētu šīs eņg ļu šķiras izprast

Un viņas izšķirt, nosaukt tā, kā es,

133 Bet kad to Gregors citādi bij redzēj's,

Tas to par aplamību atzina

Un kārtoja tos tā, kā pats bij matīj's.

136 Ja noslēpums šis atklāts bij caur pirmo,

Tad nebrīnies un mani neuzskati,

Jo Pāvils visu to ir saredzējis,

139 Un citu vēl, kas redzams debesīs.

XXIX

Par eņģeļu radīšanu, krišanu un dau

dzu m v. Viltus mācības.

1 Tik ilgi vien, cik abi snīdekļi,
Tā mēnesis, kā arī gaišā saule,

Pie debess katns savā pusē stāv,

4 Kā svari taisni, abi viens pret otru
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Pie horizonta malas redzami,

Un tad, viens grimdams, otris kāpdams, šķiras,
7 Tik ilgi Beatrīče smaidīdama

It klusi skatījās tai Spožumā,

Ko manas acis nejaudāja panest,

10 Tad sacīja: „Nu es tik stāstīšu,

Tev nevajaga jautāt, ko tu vēlies.

Es redzēju tur visu, Kad un kur.

13 Dievs visu radījis ir mīlestībā;
Ne vis, ka viņam tas bij vajadzīgs,
Bet gribēdams tik savu godu rādīt.

16 Lai radījumi viņā priecātos,

Viņš pats no laika un no telpas ārā

Ir radīj's laiku, telpu, visu pasauli,
19 Kas nevarīgi nekārtībā bija.

Priekš viņa nav nekas ne agrs, ne vēls.

Un Dieva Gars no tumsas sauca gaismu.

22 Tad sākās viss no trīsvienības trijāds,

Tad radīja Viņš eņģeļus un garus,

Tad pasauli un arī cilvēkus;

25 Kā spogulī, kā kristallā un ambrā

Stars atspīd tā, ka laika visai maz

Starp viņa krišanu un atspīdumu,

28 Tā trīsveidīgais ātri radīts bij

Nu radījums un atspīd Radītājā,
Un radīšanas dienā viss bij jauks.

31 Tad eņģeļi, kas pati tīrā viela,

Bij likti augšā pašā godībā

Tur Viņam tuvumā, kā šķīsti gari;

34 Un cilvēks, kuram tikai iespēja

Ir dota, zemē likts, un vidū paliek debess,

Kam īpašības vidējas starp tiem.

37 Teic, Hieronims: eņģ'ļu radīšana

Jau esot bijusi priekš pasaules
Daudz gadu simteņus pēc laika agrāk;

40 Bet to, kas šeitan ir par viņiem teikts,

Var pierādīt ar svētiem raksitiem arī;

Un saprašana ar to liecina,
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43 Ka nevar būt tie radīti tik agri,
Jo nebija vēl sfairu, ko tiem griezt;

Tiem nebūtu nedz darba, nedz ar vietas.

46 Nu vari atzīt, Kur un Kad un Kā

No mīlības Dievs radījis's visas lietas,
Un mierīgs Viņa prātam uzticēt. —

49 Bet pirms kā izskaitītu divi desmit,

Jau daži eņģeļi bij krituši

Un tika nomesti no debess ellē —

52 Kas palika, tie darbus iesāka

Un strādā notaļ, debess sfairas griežot,

Kā tu to brīnodamies skatīji.
55 Dēļ lepnības tie ļaunie tika gāzti

Un krita ellē, mokās, tumsībā.

Bet citi pastāvēja pazemībā;

58 Tie Dievam pateicās par labumu,

Ka dabūjuši spēku Viņu atzīt;

Tad atzīšana viņiem vairojās,

61 Un viņu prāts tā nostiprināts tika,

Ka nevar ļaunu gribēt tie nekad,

Tik Dieva prātu darīt un tam kalpot.
64 Un tā tad eņģeļi ir dažādi,

Pēc tā, cik katris spējis Dievu atzīt,

Cits mazāk un cits vairāk godā celts;

67 Kad manu mācību tu tagad proti,

Tad zini, kādi visi eņģeļi,

Un tev par tiem nav vajadzīgs vairs jautāt

70 Bet kad virs zemes dažisi tev izskaidro,

Ka eņģeļiem, tāpat kā cilvēkbērniem,

Ir gribēšana, prāts un atmiņa,

73 Tad, lai tu visu zinātu jo labāk,

Tev teikšu skaidru patiesību vēl,

Ko nezinātāji tik groza, sajauc:

76 Tiem eņģeļiem, kas Dievu vaigā redz,

Tiem mūžam pilnam pietiks to vien skatīt,

lekš Tā tie visu vienmēr redz un zin;

79 Nekad neko tie negrib cita skatīt,
Un nevajag tiem arī atmiņas,
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Jo viņu domas vienīgi iekš Dieva. —

82 Jūs, cilvēki, bez miega sapņojat,

Jūs mācāt ticēt, neticot tam paši,

Un neticēt, tas ir vēl ļaunāki.

85 Jūs pētot neejat pa vienu ceļu,

Bet lietu ārīgi vien apspriežot,

Un, paši maldot, maldinājāt citus,.

88 Bet ja tiek nonievāti svētie raksti,

Tas nepaliks bez kādas sodības;

Kas viņus nicinājis, pārgrozīdams,

91 Tas nezina, cik asiņu ir plūdis,

Šo dārgo sēklu sējot cilvēkiem.

Dievs mīļo tos vien, kas šos vārdus cienī,

94 Nu dažs ir tāds, kas šķiet tik slavens, gudrs

Ar jaunām, nederīgām mācībām

Un atstāj nevērībā svētos rakstus.

97 Dažs māca, kad pie krusta Kristus cietis,

Tad mēness esot gājis atpakaļ

Un stājies priekšā saulei, aptumšodams;

100 Cits teic, ka gaišums pats tad nodzisis,

Jo jūdiem, spāniešiem un tālu indiem

Tai pašā dienā bijis arī tumšs.

103 Un Florencē nav ļaužu teiku tikdaudz,

Kā garīdznieku māņu pasaku,

Ko tie no kanceles arvienu stāsta,

106 Un tādā kārtā savām aitiņām

Tie īstas barīb's vietā rīt liek vēju

Un maldina tois nezināšanā.

109 Tas Kungs nav licis mācekļiem, lai ietu

Un ļaudīm teiktu jokus, pasakas,

Ne maz! bet skaidru evaņģelijumu

112 Viņš pavēlēja ļaudīm sludināt,

Lai Viņam ticot visi tiktu glābti;

To mācīja ar visi liec'nieki.

115 Bet tagad sludina tik tukšas blēņas,

Ka visiem smejot pakausis vien kust,

Kad teicējs pļāpā bez kaut kāda prāta;

118 Tam iekšā tikai ligzda ļaunajam,
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Ja ļaudis to tur redzētu, tad viņi,

Gan grēku atlaišanas nepirktu.
121 Caur to ir ļaudis tapuši tik muļķi,

Ka katram vārdam, ko teic priesteris,
Pat trakākam, tie tic un akli klausa.

124 Tā Antonija cūka barojas;

Par cūku ļaunāki, kas viltu naudu

Sev pilda ķešās lielā kārībā. —

127 Bet mēs nu tālu jau no īstās lietas,
Un kad nu laika, ceļa vairs nav daudz,
Tad griezīsimies skatīt vēl uz priekšu.

130 To svēto eņģeļu pēc pakāpieniem

No zemākiem līdz visu augstajiem
Tik daudz un dažējādasi kārtas ir,

133 Ka vinu pulkus nava spējams skaitīt.

Ja Danijels teic: tūkstoš tūkstošiem,

Tad jāsaprot, ka viņi neskaitāmi.

136 Cik katrā Dieva gaismā atspulgo,

Tik viņam goda darbu uzticēti;

Un ja cik skata, tie deg mīlestībā,

139 Tad arī viņu spožums dažādīgs:

Cits bālāks, cits ir gaišāksi, cits kā liesma,

Tie visi dažādīgi savā godībā.

142 Cik bezgalīgi liels tas mūžīgs Dievs,

Kas savu gaismu dalīdams to piešķir

Tik neskaitāmiem gariem, eņģeļiem

145 Un Pats par sevi pastāv pilnīgs mūžam!"

XXX

Empir c j ā. IX sT aira si eņģeļi nozūd

Beatrīčes augstākais skaistums

Apaļa gaismas strāva; debess roze

1 Seštūkstoš jūdžu no mums tāl uz rītiem

Jau pusdiena, kad mums sāk gaisma aust;

Un tumsība uz vakar pusi veļas,

4 Kad rīta pusē gaisma izplatās;

Un zvaigznēm spožums pamazām sāk nozust,
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Ka maz vien vairs tās varam saredzēt,

7 Līdz beidzot, spožai saulei augšām, nākot,

Vispār top gaišs, un jauna diena klāt,

Un visas gaismas nozūd saules: gaismā.

10 Tā nozuda tās eņģ'ļu sfairas ar,

Ka's mūžam riņķo ap to spožo gaismu,

Kā kronis viņai apkārt griezdamies;
13 Tās neredzēju vairs es savām acīm.

Kad vairs nekas ko skatīt nebija,
Tad griezos, mīlīb's dzīts, pie Beatrīčes.

16 Ja viss, kā viņu esmu slavējis,
Nu tiktu salikts vienā pašā slavā,

Tad šobrīd nepietiktu ar to vēl, —

19 Tik brīnišķīgi skaista bij nu viņa,

Pār visu pārāka, ko domāt var;

Pats Radītājs vien to var īsti atklāt.

22 No viņas; biju gluži uzvarēts,

Vēl vairāk kā uz skatuves ir aktiers

No savas lugas sirdī kustināts.

25 Tāpat kā ieskatoties spožā saulē

Uz reiz milst acis, redzēšana zūd,

Tā bija man pie viņas smaidīšanas.

28 No pašas pirmās laimīgajās: dienas,

Kad man bij atļauts viņai skatīt acīs,

Līdz šim. es esmu viņu apdziedājis,

31 Bet tālāk nu tā prieka man vairs nebūs,
Jo augstāki es dzejot nespēju;

Neviens nav spējīgs mākslai galu aizsniegt

34 Tās skaistumu vairs izteikt nevaru;

Nu debess koros viņas slavu dziedās.

Es taisos savu grūto dzeju beigt,

37 Jo manam ceļojumam gals jau tuvu.

Bet viņa nu uz mani sacīja:

„Tu esi Dieva debesīs nu augšām,

40 Kur garīgums un mīlība vien mīt,

Šeit dabūsi tu Dievu vaigā skatīt,

Šeit mūžīgs prieks un svēta laimība;

43 Šeit redzēsi tu eņģeļus un svētos,
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Kas cīnīdamies uzvarējuši;

Tu viņus visus pazīt varēsi." —

46 Kā zibens acis apstulbo,

Ka ātrumā nav redzams vairs, kas priekšā,

Un kādu brīdi viss kā sajucis,

49 Tā es no dzīvas gaismas tiku pārsteigts,
Un spožums mani gluži apsedza,

Ka ārpus viņa viss kā tumsā bija.

52 „Tā mīlestība šinī debesī

Mēdz uzņemt izredzētos savā godā,
Uz skatīšanu viņus sataisīt!"

55 Kad dzirdēju šos aizgrābjošos vārdus,

Es jutu, ka mans gars un dvēsele

Daudz augstāku bij spējā pacilāti

58 Un redzēt varēja daudz skaidrāki;

Jo tagad manas acis netraucēti

To spožo Gaismu skatīt varēja.

61 Nu redzēju es To, kā garu straumi

Starp krastiem spožos viļņosi izplūstam;

Uz krastiem bija mūžam jaukais ziedons.

64 No straumes lēca dzīvas dzirksteles

Uz krastiem, tanīs skaistās puķēs iekšā,

Kā zelta rāmjos spožie rubīni;

67 Tad, kā no ziedu smaržas spirdzinātas,

Tās laidās atkal straumē atpakaļ;

Tā allaž vienas grima, citas cēlās. —

70 „Lai vari tu, kā karsti vēlējies,

To godību, kas šeitan, skaidri skatīt,

Man nākas tevi sataisīt uz to:

73 Tev vajag' no šās gaismas straumes redzēt

Vēl pirms kā tādas slāpes radušās."

Tā teica manim manu skatu saule.

76 „Tā Gaismas straume un tās dzirksteles,

Tās puķes un tie stādi rād' kā ēna

To patiesību, kura nāks pēc tam.

79 Ko tagad redzi, varēs viegli saprast,

Bet acis tevim vēl tik gaišas nav,

Ka varētu tik augstas lietas izšķirt." —



481

82 Mazs bērns, kas ilgāk guļot izslāpis,
Ar negriežas pie mātes krūtīm ātrāk,

Kā es, lai acis taptu skaidrākas,

85 Ar savu vaigu tanī Straumē liecos

Un spirdzinājos viņas plūdumā,

Lai pavairotu savam garam spēkus;

88 Un tikko acis slapinātas bij,

Tūliņ to Straumi, kas papriekš bij gara,

Nu redzēju es gluži apaļu. ■—

91 Kā cilvēks, kam uz vaiga maska priekšā,

Uzreiz top citāds, kad tam noņem to,

Zem kuras nevarēja viņu pazīt,

94 Tā pārvērtās nu arī godībā
Tas puķes un tās dzirksteles man priekšā;

Tie bija eņģeļi un dvēseles!

97 Ak Dieva gaišums, kas man dodi skatīt

Tās izredzētās draudzes jaukumu,
Dod spēku, to lai vārdos varu izteikt!

100 Šis Spožums, kurā Radītāju redz

Pār visiem radījumiem apskaidrotu,

Kas visus radījumus aplaimo;
103 Viņš izplatās tāpat kā debess velve

Visapkārt plašumā, kā riņķis liels

Daudz tālāku, kā saules ceļi sniedz.

106 No viņa saņem spēkus kristāli' debess,

Ar kuriem citas sfairas riņķī griezt,

Viņš visur piešķir dzīvību un gaismu. —

109 Un it kā kalns, kas skaidra ūdens malā,

Tur atspīd, it kā sevi skatītos,

Cik jauks ir viņš ar zaļumiem un puķēm,

112 Tā bij uz neskaitāmiem pakāpieniem

Tur izredzēto pulki redzami,

Tie spoguļojās tanī spožā Straumē.

115 Kad še no apakšas tik liels tas spožums,

Kāds būs tas gan vēl augstāk augstumos

Šās debess rozes kroņa lapu galos?

118 Es skatīju, cik plašs un augsts tas būs, —

Vai varētu ar prātiem arī nojaust,
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Cik daudz un kāda šeitan laimība?

121 Bet kur pats Dievs ir valdinieks un klātu,

Tur nav nekādu dabas likumu;

Ne kas tur tāls, nedz tuvs, nedz dodams,

ņemams. —

124 Un pašā vidū roze mūžīgā,

Kas izplēšas un izplūst plašā tālāk

Ar slavas smaržām saulei augstāki.

127 Tad Beatrīče, kas bij klusējusi,

Nu mani ieveda un teica: „Brīnies!

Redz uzvarētājus, kā izpušķoti!

130 Un redz, cik liela mūsu pilsēta,

Ka drīz jau visas vietas viesu pilnas,

Un tagad mazums vien vairs gaidāmi.

133 Tur uz tā lielā krēsla, kur tu redzi

To kroni, kas ar stariem spiguļo,

Tur, kad tu nāksi šinī mūsu godā,

136 Tur Sēdēs cēlais ķeizars Indriķis,

Kas Itālijā kārtību var ievest

Un darīs to, kad tā to vēlēsies;

139 Bet mantas kārība tos dara aklus,

Tie vēl ir neprātīgam līdzīgi,

Kas badu cieš un neredz maizi priekšā.

142 Gan pāvests būs, kas Dieva ceļiem pretim,

Un augstprātībā viņam pretim stās,

Un neies kopā ceļu viņam lemto,

145 Bet Dieva tiesas priekšā nepastāvēs,

Un nosviests būs viņš drīz un nonāks tur,

Kur burvis Sīmons ir jau lielā sodā;

148 Kur viņu Bonifacijs sagaida."

XXXI

Divi svēto riņķi. Beatrīče rozē.

Bernhards; Marija.

1 Es redzēju tad baltas rozes veidā

Tos svētajos, kas uzvarējuši,

Nu Kristus klēpī debess godā mītam,



Es redzēju tad baltas rozes veidā

Tos svētajos, kas uzvarējuši.
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4 Un eņģeļus, kas, spārnos laizdamies

Un dziedādami, slavu skandināja

Par godu tam, kas valda mūžīgi;
7 Kā bites, kas pēc medus laižas ziedos,

Tur vienu izmeklē, skrien citam klāt,

Kur medus smarža viņas pieaicina,
10 Kad krājums pilns, l:ad skrien uz tropu prom

Tā šie uz dvēselēm un tad uz augšu,
Uz mīlestības Saules spožumu.

13 Tiem vaigi bija it kā uguns liesmas

Un spārni zelta, cits viss balts un šķīsts,
Vēl baltāks ne kā sniegs un balta drēbe;

16 Tad rozes rindās vienmēr uzauga

No augšas piešķirts miers un mīlestība,

Ko eņģeļi tai tika nesuši.

19 Kaut gan tie vienmēr augšup, zemjup laidās.

Tak rozei gaišums, nedz ar Dieva skats,

No viņu pulka nebij segts nedz kavēts,

22 Jo Dieva gaisma ir tik spēcīga,

Ka tam, kam žēlastība viņu dāvā,
To nevar atņemt visa pasaule.

25 Šeit debess godā, jauki apskaidroti,
Mīt vecas, jaunas derīb's ticīgie

Un kopā mīlestībā skata Dievu. —

28 Ak trīskārtīgais Spožums, vienīgs viss,

Kas aplaimo tos, kas dus svētā mierā,

Ak spīdi ar uz mums, ko vētras trauc! —

31 Kā barbari, kas nāca no tās puses:,

Kur lielo lāci redz pie debesīm

Ap pola zvaigzni mūžam apgriežamies,

34 Kad Laterans bij pašam" s valdinieks,

Un Romu un tās mākslas skatot,

No brīnumiem kā apstulbuši bij,

37 Tā tagad bija man, kas esmu šķīries

No Florences un vārgiem cilvēkiem

Un nācis debesīs pie labiem gariem,

40 Nu jābrīnās par godību, kas šeit.

No prieka pārņemts, šķitos esam sapnī,
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Visapkārt redzot tādus jaukumus.

43 Kā svētceļnieks, kas ticis svētā vietā,
Tur priecīgi it visu apskata

Un cerē par to visu mājā stāstīt,

46 Tā es, šeit ticis debess godībā,
Ar lielā priekā visu apskatīju,
Cik augsts un spožs viss, nesakāmi jauks

49 Es redzēju šeit mīļus pazīstamus,

Kas apskaidroti priekā smaidīja

Un pasaulē daudz laba darījuši.

52 Jau vispārīgi noprast varēju,

Kā izskatījās debess paradīzē;

Bet vēl par visu, sevišķi, kas šeit,

55 Es vēlējos sev vairāk ziņu dabūt

Un griezos lūgt no Beatrīčes to,

Lai skaidrotu tā man, ko mazāk protu;

58 Es saucu vinu, bet cits runāja,

Es meklēju — bet pienāca kāds svētais,

Sirms vīrs, kas debesīgās drēbēs tērpts,

61 Ar mīlestības pilnu, laipnu skatu

Un gatavs pamācīt un palīdzēt,

Kā tēvs par mīļu bērnu gatavs gādāt.

64 „„Kur Beatrīče?"" es tam jautāju;

Viņš teica: „Viņa mani sūtījusi,

Lai esmu tevim klāt, kur vajadzīgs;

67 Tur augstāku uz trešo riņķi skatot

Tu redzēsi, kur viņa tronī sēd,

Tā godināta, kā ir pelnījusi."

701 Bez atbildes es acis cēlu turp

Un redzēju to spoži apskaidrotu

Tur svētā godā mūžam kronētu;

73 Man pāri viņa bija augšā tālu

Vēl augstāku, kā šķietam mākoņus,

Pār mani augstāk goda vietā celta —

76 Es tomēr viņu skaidri redzēju;

Man viņas bilde nezuda no acīm,

Bet rādījās vēl skaidrāk gaišībā:

79 „„Ak manas dzīvības un cerīb's saule!
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Kas manas glābšanas dēļ nebijies

Pat elles tumsā dziļi zemē nokāpt,

82 Tev pateicos par to, ko redzēju,

Kur tu caur Dieva spēku mani vedi,
Un tavu žēlastību slavēju.

85 Tu mani vārgu padarīji brīvu,

Uz visiem ceļiem palīdzēji man,

Kas likās derīgi šim mērķim esam;

88 Ak palīdzi man glabāt sirdī to,

Lai beidzot mana dvēs'le tiek pie Tevis,

Šī dvēsele, caur Tevi ārstēta!""

91 Tā lūdzu es, un Viņa tāli, augstu

Vēl likās smaidām, noskatāmies vēl,

Tad griezās iekšā mūžībā pie Dieva.

94 „Lai savu gaitu pilnam izpildi,"

Tā sāka sirmgalvis, „kur tālāk vadīt

Man tevi mīlestība likusi,

97 Tad skaties nu visapkārt šinī dārzā.

Tavs gara spēks tiks tādi stiprināts

Un sataisīts uz Dieva skatīšanu;

100 Un debess valdniece, ko klausu es,

Tā neliegs ar mums savu palīdzību.

Es esmu Bernards, viņai uzticīgs." —

103 Kā svētceļnieks), no Kroatijas nācis

Pie mums, to sviedru autu aplūkot,

Pār kuru sen jau dzirdējis daudz stāstām, •

106 To skatīt ilgi nevarēja beigt, —

Līdz, beidzot, sirdī dziļi sakustināts,

Viņš izsaucās: „Kungs Jēzus Kristus, Dievs!

109 Tad tāds tavs vaigs ir bijis še virs zemes!"

Tā es, kad dzirdēju, ka viņš ir tas,

Kas pasaulē jau Dieva mieru baudījs.

112 Viņš teica: „Dēls, tos jaukumus, kas šeit,

Ja acu augšām necel ■— neredzēsi;

Bet skaties apkārt un uz augšieni,
115 Uz visiem riņķiem, visos pakāpienos,

Līdz augšā ķēniņieni redzēsi,

Priekš kuras klanās visa debess saime."
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118 Es skatījos tā, kā viņš vēlēja:

Un rau' visaugstākajās rindas malā

Bij viena rinda, kas daudz gaišāka, —

12i Un skatīdamies uz to gaišo rindu

Tur vienu vietu redzēju, kas mirdz

Un citas visas apkārt pārspīdēja,

124 Tik spožu it kā rīta sārtumu,

Kad saule taisās tūliņ augšām doties

Un zvaigžņu gaišums bāl un nozust sāk.

127 Es redzēju tur debess ķēniņieni

Arvien jo skaidrāku un spožāku,

Pret kuru citu spožums nobālēja;

130 Tai apkārt bija tūkstoš eņģeļu,

No visām kārtām pulcējušies klātu

Ar dziesmām, spēlēm viņu pavadīt.

133 Un visi svētie viņu sveicināja

Un priecīgi tai pretim ismaidīja,

Kur viņa tuvodamās parādījās. —

136 Ak kaut nu tādus vārdus atrastu,

Ar ko tos jaukumus es spētu izteikt,

Bet nevaru tos aprakstīt nekad!

139 Un Bernards redzēdams, ka manim patīk
Tik viņa mīļā vaigā skatīties,
Ar sāka dedzīgs skatīties uz augšu,

142 Un arī man turp skatīt radās prieks.

XXXII

Bernards rāda rozē svētos. Bērnu

uzņemšana.

1 Ar acīm skatīdamies svēto godā,

Ar vārdiem tomēr brīvs, kā mācītājs,

Viņš manim skaidroja, ko nezināju:

4 „Lūk Marija, caur kuras Dēlu mums

Ir pestīšana un šī augsitā laime ;

Zem viņas leva, caur ko nāve nāk.

7 Tad trešās rindas sēdekļos, zem viņām,

Redz, Raēle un Beatrīče sēd,



„Lūk, Marija, caur kuras dēlu mums

Ir pestīšana un šī augstā laime.
"
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Tā pati, ko tu cienīji tik augsti.

10 Lūk Zāra, Šebeka un Judīte,

Tad tā, dēļ kuras grēku bailēs Dāvids

Ir dziedājis: Apžēlojies ak Dievs!

13 Tās redz pa rindai allaž zemāk katru

Pēc kārtas, kā es viņas minēju

No vienas lapas otrā pēc to vārdiem.

16 No septītajā riņķa sākot tad

Redz tikai ebrējiešu sievas sēžam;
Tām vieta novēlēta sevišķi,

19 Jo viņas ticot Kristu gaidījušas:

Tās svētumu uz divām pusēm šķir,

Kā svētos rakstos tu to vari lasīt.

22 Šeit, kur vispilnīgāks ir zieds šai puķei,

Sēd visi apskaidrotie vectēvi,

Kas ticīgi uz Kristu gaidījuši. —

25 Tur otrā pusē, kas nav pilna vēl,
Sēd tie, kas ticējuši atnākušam

Un dzīvojuši jaunā derībā.

28 Kā pirmā pusē Marija sēd augšā

Visskaistākajā goda sēdeklī,

Un citi tad pa rindai zemāki;

31 Tā otrā Jānis Kristītājs sēd augšā,

Tas saucējs tuksnesī un liecinieks,

Kam divi gadi cietumā bij jāsmok.

34 Tad Francisks, Benedikts un Augustīns

Šie sēd zem viņa, ir par vidus sienu

Ar citiem, kas pēc rindas zemāk nāk.

37 Še vari redzēt Dieva svēto ziņu:

Ka cikdaudz ticīgo priekš Kristus ir,

Tik daudz būs ticīgo ar šeit pēc Viņa.

40 No vidus pakāpieniem zemākos

Sēd dvēseles, kas uzņemtas šai vietā

Bez nopelna, no žēlastības vien;

43 Tās nava dabūjušas dzīvi baudīt,

Ir visas noņemtas jau agrumā,

Pirms pašas vēl ko zināja.par sevi;

46 To vari manīt tām no sejas jau,
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Kā ar no balss, kas skan vēl brīnišķīgi,

Kad uzklausies, kā viņi runājas. —

49 Es redzu, ka tev tagad rodas šaubas;
Tad gribu tev šo lietu izskaidrot,

Kas tevim pētījot daudz pūļu celtu:

52 Zem Dieva augstas, gudras valdības

Nekas nav nejaušs, nenotiek bez ziņas:

Nei trūkums, bads, nedz kāda nelaime.

55 Viss notiek tik pēc Dieva svēta prāta,

Ko tu šeit redzi, viss ir labs un jauks,
Tā ka ik katris ir ar visu mierā;

58 Tāpat ar tie, kas agri izrauti

No pasaul's viltus, debess gaismā celti,

Ir vietā šeit, kur mūžam laime tam.

61 Tas bagāts Dievs, kas debess paradīzē
Liek mīlestībai, priekiem, laimei plūst,

Tas katram piešķir vienmēr vairāk goda

64 Ne kā tas pats priekš sevis kārojis,

Un neatrauj nevienam viņa daļu;
Un Dievam padoties ir svēto prieks.

67 Par līdzību šai ziņā drīz var derēt

Tie dvīņi, par ko svētos rakstos teikts,

Kas mātes miesās cīnās viens ar otru:

70 Kā viņi ārīgi bij savādi,
Tā arī gara dāvanas iekš viņiem

Ik katram bija dotas savādas.

73' Ja vairāk atzinušie vairāk skata,

Tas nav tad viņu pašu pelnījums,

Bet ir tik Radītāja gudra ziņa.

76 Ja bezvainīgie bērni agri mirst,

Un viņu dvēseles Dievs ņem pie sevis,

Tad vecākiem top debess mīļāka.

79 Tiem vecas derīb's laikā bija spējams

Caur apgraizīšanu tikt svētībā

Un iemantot pie ticīgajiem daļu.

82 Un kad nu nācis jaunās derīb's laiks,

Tad visi, kas bez kristības vēl nomirst,

Tiek priekšellē pie gariem turēti. —
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85 Nu skaties vaigā tai, kas Kristum līdzi,

Tad tavi gara spēki vairosies

Un varēsi tad skatīt Kristus godu." —

88 Es skatot redzēju, ka viņas vaigs

Kā saule mirdzēja spožs debess laimē,

Ko Kristus tai caur eņģļiem sūtīja;

91 Nekas, ko es līdz šim jau biju redzēj's,

Nav bijis par tik lielu brīnumu,

Kā viņa, kas bij dievībai tik tuva;

94 Tas eņģelis, kas citkārt sveicis to,

Tas, viņas priekšā spārnus izplatīdams,

Nu sauca: „Sveicināta Marija!"

97 Un viņam līdz viss izredzēto koris

Par godu viņai slavu dziedāja

Un svētā priekā skaņi gavilēja. —

100 „„Tu svētais, kas no mīlestības dzīts

Pie manis nācis, atstādams to vietu,

Ko Dievs tev vēlējis starp izredzētiem,

103 Teic man, kas ir tas eņģelis, kam laime

Arvienu vaigā skatīt Marijai,

Kas viņai tuvu mirdz kā uguns liesma?""

106 Es jautādams uz viņu pagriezos;

Viņš bij no Marijas tik gaišs un spīdošs,

Kā auseklis, ko saule apgaismo.

109 Viņš sacīja: „Šo augstu pienākumu

Būt dievībai visvairāk tuvumā,

Tam licis Dievs un novēl visi svētie,

113 Jo viņš ir nesis viņai palmu tad,

Kad Dieva Dēls aiz mīlestības gāja

Uz sevi ņemt to nastu, kas spiež jūs. —

115 Bet skaties vēl uz tiem, ko tevim rādu,

Tu redzēsi nu visus svētīgos,

Kas svētā debess laimībā še līksmo:

118 Tie divi, kam tur dots tas lielāks gods

Būt tuvāku tai augsti godinātai,

Šai rozē it kā divas saknes ir:

121 Tās kreisā pusē tur ir pirmtēvs Ādams,

Caur kura ēšanu no aizliegtā
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Grēks nāca cilvēkiem un nāve.

124 Redz, otrā pusē svētās draudzes tēvs,

Kam Pestītājsi virs zemes devis rokā,

Lai valdītu šīs rozes atslēgas.

127 Redz to, kas dzīvodams virs zemes skatīj's,

Ka Kristus draudze galā uzvarēs,

Kaut viņai jācīnās būs daudz un grūti.

130 Un redzi tur tās tautas vadoni,

Ko tuksnesī Dievs ēdinājs ar mannu;

Viņš mīt pie citiem laimē mierīgi.

133 Tad skat', kur Pēterim sēd pretim Anna

Un priecīga par savu meitu ir,

Ka, viņu skatīdama, aizmirst citus.

136 Lūk pirmtēvam sēd pretim Lūcija,

Kas nāca tā kā sūtīta pie tevis,

Kad īsto ceļu biji zaudējis. —

139 Bet nu tavs sapnis drīzi beigsies;
Nu darīsim vēl, kā labs drēbnieks mēdz —■

No drēbes mazuma tak izšuj svārkus. —

142 Lai griežam acis uz Visaugstāko,
Un Viņu skatot spiedīsimies dziļāk,

Gik spēsim, iekšā Viņa spožumā,

145 Un tad, lai atpakaļ tu neslīdētu,

Kaut gan uz priekšu tevim nesas prāts,

Mēs lūgsimies papriekš pēc žēlastības

148 Pie viņas, kas tev deva palīgu;
Tu tiksi paklausīts, ja maniem vārdiem,

No sirds un ticīgi tu lūgsi līdz."

151 Nu sāka viņš tad svēto lūgšanu:

XXXIII

Bernarda lūgšana. Dante skata svēto

Trīsvienību.

1 „Ak Dieva Dēla māte Marija,

Tu pazemīga, augstāka par visiem

Pie Dieva godā celta mūžīgi!

4 Tu cilvēcību pacēlusi godā,
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Ka debess durvis atkal atvērtas,

Un Radītājs pats pie tiem nācis dzīvot.

7 No tevis dzimis Tas, kas mīlēdams

Šo debess laimi dvēselēm ir gādāj's

Šeit mierā dusēt visā mūžībā.

10 No tevis mīlestība spīd tik spoži

Kā saule karsti, augstu pusdienā.

Caur tevi mirstīgie var cerēt dzīvot;

13 Tu augstāki pār visiem pacelta
Un tādēļ vari gādāt žēlastību

Tiem, kas pēc viņas lūdzas zemībā.

16 Tu aizstāvi, kad lūdz no sirds un karsti,
Un daudz reiz piešķir jau to dāvanu,

Pirms vēl kā mēs pēc viņas lūgties nākam.

19 Tu esi līdzcietīga, žēlīga:

Viss labums, tikums, ko mēs domāt varam,

Tas viss iekš tevis vienas savienots.

22 Viņš, kas no pasaules un tumsīb's vietām

Šeit nācis debess gaismā skatīties,

Kādsi gods un jaukums vēlēts izredzētiem,

25 Viņš tevi lūdz, ak dodi spēšanu,

Lai varētu viņš augstāku celt acis

Un skatīt svēto Trīsvienību ar!

28 Es, kas pats degu Viņas skatīšanā,

Es lūdzu, dodi viņam, lai viņš spētu

Tad pacelties pār visu mirstību;

31 Lai viss, kas to tad kavēt grib, top aizdzīts

Un viņš caur tavu lūgumu top šķīsts,

Kā skaidrībā redz Dieva godu visu!

34 Vēl lūdzos tevi, ķēniņieni, tam

Jo projām uzturi vēl sirdi skaidru,

Ka nekrīt viņš nekādos maldos vairs;

37 Lai tava palīdzība viņu ceļ;

Redz', Beatrīče, redzi, cik daudz svēto

Nu visi manim līdz jo gauži lūdz!" —

40 Un viņa, kuru Dievs tik augsti cienī,

Uz lūdzēju jo laipni skatījās

Un lika just, ka lūgums tiešām klausāms.
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43 Tad griezās tā pie Dieva spožumā,

Pie Viņa, ko tik tuvu skaidri skatīt

Nevienam radījumam spējams nav. —

46 Tam mērķim tuvu, ko pār visu kāroj's,

Es jutu savā sirdī, ka nu man

Tiks piepildīta visa vēlēšanās.

49 Un Bernards smaidīdams jau māja man,

Lai tagad sāku skatīties uz augšu;
Bet tūliņ pats jau biju griezies turp.

52 Man acis tapa skaidrākas, jo skaidras,

Arvien jo drošāki tur skatīties,

Tai mūžam patiesīgā augstā gaismā,

55 Kur skats arvien jo plašāks atvērās:

Tāds skats, kas nav ar vārdiem izrunājams,

Nedz cilvēkam ar prātiem aptverams.

58 Kā tādam, kas ir redzējs jauku sapni,

Tas prātu patīkami valdzina,

Kaut gan, ko sapņojis, drīz viss ir zudis,

61 Tā man, kam ar savs sapnis drīz būs beigts

Nu sirdi pilda līksmība un jaukums,

Ka tas būs piepildīts, ko vēlējies.

64 Kā saulei augstāk kāpjot, zemi sildot,

Sniegs kūst un šķīst, un nevar pastāvēt,

Varbūt tā zudīs man ar viss no prāta;

67 Ak augstais Spožums, kas nav izteicams,

Dod manam garam no Tā, ko šeit skatu,

Jel kādu mazumu tik paturēt!

70 Ak, dodi tagad maniem vārdiem spēku,

Lai es no Tava goda spožuma

Kaut dzirksteli vien spētu nonest, stāstīt,

73 Ja tikai maza daļa paliks man!

Ja tikai mirdzumu no tā man dosi,

To vēstīšu par tavu godību.

76 Te mani gluži apstulbotu zibens,

Kas izšāvās no dzīvā Spožuma,

Ja acis uz to droši neskatītos.

79 Es atminos: man radās drošība,

Ka varēju tos zibeņus esi panest,
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82 Ak bezgalīgais žēlastības spožums!
Nu spēju tanī droši skatītiesl,
Un skats iekš Viņa visai nogremdējās:

85 Tur dziļi bija Trīsvienībā Tas,

Kas debesis un zemi radīj's, valda

Un mīlestībā kopā savienots,
88 Kā visu lietu iesākums un beigums,

Kā vienā Spožumā Tas sakusa.

To maz vien tagad dzejā stāstīt spēju;
91 Bet ticu, ka to tiešām redzēju,

Jo tagad, par to domājot un stāstot,

Man sirds top pilna prieka apziņas.

94 Kaut gan šis skats man nobeidzies kā sapnis

Bet dvēs'le tomēr no tā pilna ir,

Kas liecina, ka patiesi tā bijis. —

97 Tā cieši skatot tanī Spožumā,

Mans gars no Viņa bij pavisam pārņemts,

Ka skatīšanā gluži nogrimu
...

100 Un tiešām, kas šo spožo gaismu skata,
Tas nevar nogriezties no Tās ar vairs,

Nedz skatīt vēl uz kādu citu pusi,

103 Jo Viņā redzams viss, ko vēlamies,

Bet ārpus Viņas viss ir vājš un niecīgs;

Tik Viņā vien ir visa pilnība. —

106 Nu teikšu īsi, ko tur skatīj's tiku,

Un runādams es turēšos kā bērns,

Kam atmiņas ir maz un vārdu trūkums:

109 Tas Spožums, kurā es tā skatījos,

Tas bija allaž vienāds, gaišs un skaidris —

Jo kāds Viņš bijis, tāds Viņš mūžam būs.

112 Bet acis man nu spēja redzēt vairāk,

Un viņā tālāk skatot sāku šķist,

Ka Viņš top skaidrāks un sāk pārgrozīties:

115 Tad ieraudzīju Viņa dziļumā

No spožiem stariem mirdzošus trīs riņķus,

Trīs krāsās, tomēr vienā lielumā.

118 Tie divi bij kā divas varavīksnes,
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No tiem kā liesma trešais izcēlās,
No abiem iziedams un ar tiem vienāds, —

121 Šo skatu aprakstīt nav iespējams,

Un izstāstīt pat eņģeļi ar nespēs.

To izteikt nevarēs pat mūžībā!

124 Ak mūžīgs Spožums, pats iekš sevis mierīgs

Pats sevi atzīdams un izprazdams,

Pats sevim smaidi, pats ar sevi pilnīgs!

127 Kad uz to otru riņķi skatījos,

Kas bija it kā atspīdums no pirmā,

Tad ieraudzīju Viņa viducī

130 Ar paša krāsu veidojošos tēlu,

Mums cilvēkiem it gluži līdzīgu —

Man gauži gribējās uz Viņu skatīt!

133 Kā ģeometrs, kas, riņķi mērodams,

Kaut allaž pētī, netiek apmierināts,

Jo mērauklas priekš tā arvienu trūkst,
136 Tāpat bij arī man pie jauna skata,

Kad centos pētīt, kā tā aina var

Ar riņķi saiet un ar gaismu saplūst?

139 Bet izprast nevarēju it ne kā —

Mans gars drīz kā no zibeņa bij trāpīts,

Kas izšāvās no Tā, ko skatīju: —

142 Nu domas bija notriektas no augšas,

Un prāts un saprašana sāka ar

let dabīgi un labprātīgi klausīt

145 Tai mīlībai, kas sauli ved un zvaigznes.
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