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Kas vējš, tas gaudo, un, kas mākons, — raud.

Rainis
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... cilvēki vēl šodien pūlas izgudrot stūrē-

jamu gaisa kuģi. Kamēr es dzīvoju, viņi pie
tā netiks.

(Meža tēvs — «Druvienas Sila ezera nolaišana

un svētceļojums uz Linteni»)

Pirms runājam par Jāni Poruku, mums jāielūkojas
simt gadu tālā pagātnē. Jāredz, kas tas bija par laiku,

kad Poruks nāca pasaulē.
Tikai — vai tad var teikt, ka tā ir tāla pagātne?

Šķiet, vēl pavisam nesen redzējām Misiņtēvu rokamies

pa vecu grāmatu grēdām, vēl nesen lasījām laikrakstos

par kādreiz daudzinātā dziesminieka Zvārguļu Edvarda

dzīves vakaru Leikādijā, par sirmā Tautas rakstnieka

Ernesta Birznieka-Upīša kārtējo sastapšanos ar pionie-
riem. Bet Misiņš, Zvārgulis un Birznieks-Upītis dzimuši

vai nu apmēram vienā laikā ar Poruku, vai pat vēl

krietni agrāk.
Un tomēr, kaut ari gadsimts nav nekāds garais laika

sprīdis, šoreiz tas ir bijis ļoti svarīgs un nozīmīgs. Ta-

gadne un laiks pirms simt gadiem — tās jau liekas kā

divas dažādas, nesalīdzināmas lietas. Un ne tikai tai

ziņā, ka šodien cilvēki «stūrējamus gaisa kuģus» sūta

izplatījumā un ka Druvienas Meža tēvs sen pazudis
bez pēdām no savas valdoņa mītnes Velētavu kalnā.

Toreiz — tas bija laiks, kad latviešu zemnieks mā-

cījās teku teciņus iet un par diviem strādāt. Viņš krāja
un taupīja, lēsa un skaitīja, atrāva bērnu mutēm, lai

vairāk paliktu kunga tiesai un ilgi lolotajai cerībai —

nu reiz viņam būs pašam sava zeme un savu māju viņš
valdīs pats. Tas bija laiks, kad latviešu zemnieki, eko-

nomisko apstākļu pamudināti, cits pēc cita iepirka mā-

jas par dzimtu.
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Protams, tikai retais par savām mājām varēja samak-

sāt tūlīt. Zemnieku vairums uz gadiem vai pat uz gadu
desmitiem palika muižai parādā. Un liela daļa, nespē-

dami vajadzīgo summu atiicināt, mājas tā arī neno-

pirka, bet kļuva par zemniekiem bez zemes.

Tādas bija šo notikumu tālākās konsekvences, bet to-

laik — pirms simt gadiem — zemnieks jutās pārsteigts.
Brīžam tam likās, ka viņš sapņo. Un kā nu ne? Bija

pagājuši tikai seši gadi, kopš ar likumu aizliegta zem-

nieku pēršana, bet nu ar viņiem kungi jau slēdz kon-

traktus! Un arī zeme šķita it kā citāda kļuvusi. Tā bija

trejāda — tāda, kas jau ievesta ruļļos, tāda, kuru pat-
laban stigo un kupico, un tāda, kas vēl tikai gaida
ierodamies mērniekus.

Bet latviešu kultūras dzīve? Kopš sešiem gadiem
vairs neiznāca «Pēterburgas Avīzes». Jaunlatviešu vil-

nis bija atplūdis, ļaužu uzskatus turpināja ietekmēt

Anša Leitāna «Mājas Viesis». Bernharda Dīriķa «Bal-

tijas Vēstnesis» vēl bija jauns. Septiņi gadi bija apkārt,

kopš Juris Neikens Dikļos sarīkojis pirmos latviešu

dziesmu svētkus, bet trīs — kopš «Žūpu Bērtuļa» izrādes

Rīgā. «Dziesmiņu» dzejnieks Juris Alunāns jau septīto

gadu atdusējās Lielvircavas kapsētā. Turpretim Ausek-

lis tikko kā bija beidzis Cimzes semināru, Pumpurs vēl

klejoja ar mērniekiem, bet Kaudzīši bija tikuši pie vie-

tas — viņi jau trešo gadu Kalna Kaibēnu skolā mācīja

piebaldzēnu bērnus. Nebija latviešiem vēl ne sava ro-

māna, ne eposa, ne drāmas. Pliekšānu Zaniņam bija
taisni Randenes vasara, Veidenbaumi vēl dzīvoja Glāz-

niekos (nevis Kaiāčos), tikai Blaumaņi no Ērgļu muižas

jau bija pārcēlušies uz Brāķiem.

Gan Kurzemē, gan Vidzemē sāka pacelties jauni sko-

las nami — tumši un drūmi salīdzinājumā ar tiem, kā-

dos bērni mācās tagad, bet viņu laiku nomāktajam zem-

niekam tie likās gaiši un stalti diezgan. Arī Druvienas

pagastskola tad bija tikai trīs gadus veca, un biežāk to

sauca nevis par pagasta, bet par jauno skolu. Sai skolā

vēlāk mācījās arī Poruku Jānis.

Vienā no saviem darbiem rakstnieks attēlojis noti-

kumus, kas ir tikpat veci kā viņš pats. Šis darbs ir

stāsts «Druvienas Sila ezera nolaišana un svētceļojums
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uz Linteni». Stāstā Poruks gan ir idealizējis Druvienas

baronu Volfu, bet paši notikumi ir neapstrīdams fakts:

tolaik izraktais kanāls jeb, kā druvēnieši to sauc, Rak-

tais grāvis ir saglabājies līdz pat mūsdienām.

Ai, bērnība, ai, saules dienas,
Vai tikai reizi spīdat jās?

(*Ce[a jūtīs»)

Rūdolfs Egle, nopietnākais un kompetentākais no Po-

ruka biogrāfiem, uzskata Poruku dzimtu par vienu no

vecākajām druvēniešos. Arhīvos viņš tai sadzinis pēdas
līdz pat 17. gadsimtam. Nedomāju te atkārtot visus

biogrāfa izzinātos Poruku radurakstus. Atgādināšu tikai

dažus svarīgākos faktus.

Vecākās zināmās Poruku dzimtas mājas ir Druvienas

Trušļi (vēlākie Lieltrušļi). Tur dzejnieka senči dzīvojuši

jau pirms Ziemeļu kara, tur viņi pārlaiduši arī visus

tolaiku bada un mēra gadus. Tas dzimtas atzars, pie
kura pieder Jānis Poruks, 19. gadsimta vidū sāk ap-

saimniekot Druvienas Prēdeļu mājas, kas tad arī kļūst

par dzejnieka dzimteni.

Dzejnieka rados netrūkst plašāk pazīstamu kultūras

darbinieku. No Lieltrušļos palikušā dzimtas atzara nāk

komponists un muzikologs Jēkabs Poruks (1895—1963),
bet precoties ar Porukiem saradojušies kā skolotājs un

literāts Jānis Kalniņš (1859—1924), tā mūziķis un dzej-
nieks Straumes Jānis (Vaidelaitis, 1861—1929). Strau-

mes Jānis ir viens no pirmajiem Druvienas pagast-
skolas audzēkņiem, dažā ziņā uzskatāms par piemēru
un paraugu Poruku Jānim, jo, tāpat kā Straume, ari

Poruks lūkojis sevī apvienot ir mūziķi, ir dzejnieku.
Savukārt Jānis Kalniņš ir Poruka pirmais skolotājs

Druvienas skolā, bet vēlāk — jau pēc dzejnieka nā-

ves —viens no viņa pirmajiem biogrāfiem.
Attālāki radi Porukiem ir arī brāļi Egles — Rūdolfs

(1889—1947) un Kārlis (dz. 1887. gadā). Abi viņi ļoti
daudz darījuši gan Poruka literārā mantojuma sakrāša-
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nai un sakārtošanai, gan viņa dzīves datu un faktu iz-

pētei. Dižā druvēnieša dzīvei un dzejai viņa cienīgus

pētniekus un vērtētājus pirmām kārtām tātad devusi

jau pati Druviena. 1

Dzejnieka tēvs ir Druvienas tiesasvīrs un vēlāk pa-

gasta vecākais — Prēdeļu saimnieks Jēkabs Poruks

(1846—1925), māte — Līze, dzimtajā uzvārdā Krastiņa

(1847—1934). Jānis, nākamais dzejnieks, ir saviem ve-

cākiem pirmdzimtais (1871—1911). Jaunāki par viņu:
Kārlis (1874—1960), Anna (1876—1960), Jūlijs (1878—

1886), Emīlija, precējusies Ancava (1880—1964), Jē-

kabs (1884—1945)
2.

Līdz iziešanai pie vīra pie ģimenes pieder arī saim-

nieka māsas — dzejnieka krustmātes Anna (vēlāk Kal-

niņa), leva (vēlāk Segle), Marija (vēlāk Tutura).

Protams, te jāskaita klāt vēl vecaistēvs Krišjānis Po-

ruks (1815—1893) un vecāmāte Ede Poruka, dzimtajā
uzvārdā Tocupa (1821 —?).

Divdesmit piecām aramām pūrvietām tā ir jo liela

saime jau tāpat, bet sākumā jāalgo arī puiši, jo mājā

gan daudz sieviešu, bet nav kas strādā vīru darbus.

Par turību tāpēc nevar runāt. Kāda gan tur var būt

turība? Bet maizes un pavalga Prēdeļos pietiek visiem,

ēkas ir kārtībā, tīrumi un dārzi apkopti, aizgaldi
un siles veselas, lopi brangi. Tas viss galvenokārt
vectēva — brāļu draudzes sacītāja nopelns, jo

pašam saimniekam, mūždien pagasta darīšanās aiz-

ņemtam, darbus izrīkot nav ne vaļas, ne arī īstas

patikas.

Poruku Jānis ir rudens bērns. Dzimis viņš 13. oktobrī

(1871. g.), bet tas ir laiks, kad Latvijas koki, zaudējuši
vasaras zaļumu, rotājas simtējādās lapu nokrāsās. Zie-

mas tuvuma nojausmā daba it kā steidzas vēl parādīt
savu vēlīno krāšņumu, kam jau pēc pāris nedēļām jāiet

bojā. Tas ir skumjš daiļums — tāds pats, kāda tik daudz

Poruku Jāņa dzejā.

Tieši desmit gadus ilga ir dzejnieka bērnība, un to

visu viņš pavada Prēdeļos — brīvē un bezrūpībā. Bio-

grāfi dažkārt uzsver, ka nekādi pienākumi Jānim tik-

lab kā neesot uzlikti, ka viņš audzis pat pārlieku lielā

vaļā un svabadībā. Tas izklausās pēc pārspīlējuma.
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Gluži bez pienākumiem viņa bērnība tomēr vis nebūs

bijusi, turklāt aiz tīri objektīviem iemesliem: Poruki

taču nav tik turīgi, lai bērnus audzinātu par kundzē-

niem un baltročiem. Viņi to nevar atļauties. Taču

tas nenozīmē, ka viņi to negribētu. Cik vien iespē-

jams, savu pirmdzimto Poruki lutina, spiešus pie darba

nespiež.

Vēlāk — tēlojumā «Krusttēvs Dāvis» — rakstnieks

atceras, ko par viņu kalējam Brisam kādreiz sacījis
krusttēvs: «Mans jaunākais saimnieks. Liels arājs un

medinieks. Tikai ganos negrib lāgā iet.» Tātad — zēns

strādā gan, bet tikai tādus darbus, kas pašam pa prā-
tam. Jānim ir šādas tiesības, jo starp citiem bērniem

viņš tēvam, bet sevišķi mātei ir tas mīļākais, tas lutek-

lītis, kā to dzejnieks arī pats atzīst autobiogrāfiskajā
fragmentā «Iz manas dzīves»:

Auklēts, paijāts, aijāts tiku,

Mīļots vairāk nekā citi,

Tāpēc izaugu par tādu,

Kurš nu sūdzas, ka iet grūti.

Taču — lai kā ar strādāšanu — toties ar iespaidiem

dzejnieka bērnība ir bagātum bagāta. Tā paiet, vērīgi
ielūkojoties tuvākā un tālākā apkārtnē un ļaudīs. Po-

ruku Jānim nav sava bērnības tēlojumu krājuma, nav

ne savas «Baltās grāmatas» kā Jaunsudrabiņam, ne

«dienasgrāmatas» kā Birzniekam-Upītim, ne «dzīves

rīta» kā Doku Atim. Bet, tāpat kā daudziem latviešu

rakstniekiem, savi bērnības tēlojumi ir arī viņam. Un

to ir daudz. Saliekot visus kopā, iznāktu vesela grā-
mata.3 Cik adekvāti šais tēlojumos fiksēti konkrēti

notikumi, konkrētas vietas un personas, ir cits jau-
tājums. Laikam jau nav rakstnieka, kas pieredzes
materiālu pārceltu mākslas darbā pilnīgi bez pārvei-
dojumiem. Taču, ka šiem bērnības tēlojumiem pamatā
autora paša bērnība ar tās priekiem un bēdām, nav

noliedzams.

Vecāki, brāļi un māsas, vecaistēvs un vecāmāte,

krustmātes un krusttēvi, visi Prēdeļu ļaudis vēlāk «ap-

rakstīti» Poruku Jāņa darbos. Šai ziņā Poruks ir pat
neparasti uzticīgs faktiskajai īstenībai. Lai kādi daž-
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kārt ir viņa mākslinieciskie nolūki, — protams, arī

tādi, kam maz kas kopīgs ar reālismu, — ar vienu kāju

viņš allaž stāv uz cietās zemes, uz faktu pamata. Šī

iemesla dēļ viņa tēlu prototipus palaikam visai viegli
atšifrēt.

„ Visretāk rakstnieks savos darbos «atceras» brāļus un

māsas. Šķiet, ka par viņiem spilgtākās atmiņu ainas

fiksētas «Bērnu simfonijā», kur Kārlītis un Anniņa pat
vārdā saukti, turpretim Prēdeļu jaunākie bērni tiešāk

notēloti nav nekur. Vienīgi par agri mirušā brāļa Jū-

lija nāvi stāstīts «Dvēseles kumēdiņos», taču ne visai

precīzi: autors šai tēlojumā atceras sevi kā mazu pui-

sīti, kamēr patiesībā viņš, Jūlijam mirstot, ir jau gadus

piecpadsmit vecs, tātad pusaugu zēns.

Gan tikai rets latviešu rakstnieks spējis radīt tik

brīnumskaistu mātes tēlu kā Poruks. Brīnumskaistu —

tas nenozīmē, ka arī brīnumkonkrētu. Lasītājam dota

iztēles brīvība. Bet pašu galveno — mātes pašaizlie-

dzīgo mīlu, viņas ētisko skaidrību — Poruka radītajos
mātes tēlos tomēr saskatām, un monumentam ar šīm

skopajām līnijām patiesībā arī gana. Vai tā ir mātes

atgriešanās pie bērna, kad, tautasdziesmas vārdiem,

«tūdaļ gaiša istabiņa» («Vientulis»), vai viņas aizlikts

vārds pie tēva par labu dēla sūtīšanai skolā («Romas at-

jaunotāji»), vai arī vēl kas cits — allaž viņa ir tā vis-

labākā, vispatiesākā, visnepieciešamākā.
Ne vien autobiogrāfiska rakstura tēlojumos, ar viņu

mēs sastopamies arī citur. Var pat sacīt, ka gandrīz
vienmēr, kad tikai Poruku Jānim vajadzējis tēlot kādu

māti, viņš savos darbos tai piešķīris savējās seju un

līdzību.

Savu pirmdzimto dēlu Poruku māte pārdzīvo par

divdesmit trīs gadiem. Dēla nāvi viņa apraud, bet pati
mirst, dēla neapraudāta. Un tomēr nē. Vairogu mātes

nāvi Ansis jau ir apraudājis «Pērļu zvejniekā»: «Ansim

likās, it kā visa pasaule kopā kristu; nē, bet pasaule
vel pastāvēja, tikai Anša mīļā mammiņa bija miruse.»

īstenībā mātes nāvi nepieredzējis, Poruku Jānis ar ap-

brīnojamu tiešumu to pārdzīvojis iztēlē: tieši tādas iz-

jūtas kā Vairogu Ansim ir ik cilvēkam viņa mūža

ļaunākajās stundās, pie kurām, bez šaubām, pieder mā-

tes nāves stunda.
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Bieži mātes tēlu ieraugām ari Poruku Jāņa lirikā.4 Tie

visi ir lielas mīlas pilni dzejoļi, bet visemocionālākais

no tiem — «Dēla bilde»:

Par to mazo šūpulīti,
Ko tev asrām māte kāra,

Vienu mīļu, mīļu skatu

Dod no tava acu pāra.

Mazāk emociju, bet vairāk līniju un krāsu Poruku

Jāņa darbos ir tēva tēlam. Rakstnieks viņu neidealizē.

Tēvs skarbāks par māti («Romas atjaunotāji»), reizēm,

ja kas nelāgs izdarīts, bērniem no viņa pat bail: «Ko

nu tēvs teiks?» («Mūžīgais žīds».) Bet visuzskatāmāk

viņu rāda nedaudzās rindas «Dvēseles kumēdiņos».
Ziemas vakarā tēvs pārnesis jaunās avīzes. «Ak, kā

tēvam bārzda piesarmojuse!» Un, kad viņš vēl pa-

vēsti, ka par «staršiņu» ievēlējuši «to pašu veco», tad

portrets līdz ar to jau tikpat kā pilnīgs: zemnieks pa-

gasta amatos.

Prēdeļu saime nākamo dzejnieku sauc gan par Jā-

nīti, Janci vai Jenci, gan arī tāpat vien par puiku
(«Puika, puika! Tev jau galva deg!» — «Mūžīgais
žīds»), turpretim «puika» šai saimei piederīgos godā

par krusttēviem un krustmātēm.

Var domāt, ka vismaz krustmātes stāstos «iekļuvu-
šas» ar saviem īstajiem vārdiem. Poruku Jānim ir krust-

māte Anna, un par krustmāti Annu lasām arī viņa
darbos («Krusttēvs», «Ragainais»). Viņam ir krustmāte

leva, un par tādu lasām arī viņa darbos («Mūžīgais
žīds», «Ragainais», «Dvēseles kumēdiņi»).

īpašas Poruku Jāņa simpātijas izpelnījušies Prēdeļu
puiši jeb «krusttēvi». Nav tik svarīgi, cik un kādi pro-

totipi bijuši katram no šiem tēliem. Svarīgi ir tas, ka

nākamais dzejnieks nereti pasaulē vēries Prēdeļu puišu
acīm. No viņiem laikam mantota arī ne viena vien

literāra ideja vai sižets: «Arvien lielie puiši bija tie,
kas zināja man vienu un otru vēsmīgu gabalu pastāstīt,
tāpēc es biju no tiem grūti šķirams.» («Krusttēvs».)

Vectēvu Poruks savos darbos atceras biežāk nekā

«vēsmīgu gabalu» stāstītājus puišus. Tas arī sa-

protams. Vectēvs Prēdeļos ir autoritāte kā pieaugu-
šiem, tā bērniem. Viņš ir galvenais noteicējs par visu
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māju — ne vien par darbiem, bet ari par mājas ļaužu

garīgo dzīvi un bērnu audzināšanu. Var gan domāt,

ka Poruka bērnības atmiņu stāstos vectēva tēls nav

gluži identisks ar Prēdeļu veco Poruku. lespējams, ka

šai tēlā — vismaz reizēm — iekausētas arī atmiņas par

citiem veciem vīriem, pirmām kārtām par otru —

Tīrumkleivu vectēvu, t. i., mātes tēvu Jāni Krastiņu.

Tā stāstā «Odžinkas purvs» vectēvam tieši tāds arī

uzvārds — Krastiņš. Bet Tīrumkleivu vecajam Krasti-

ņam katrā ziņā tikai otršķirīga loma. īstenais šī tēla

prototips gan ir Prēdeļu Krišjānis Poruks.
5

Ir Porukam darbi, kuros viņš atmiņas par savu vec-

tēvu nenoliedzami izmantojis, bet tēlam devis citu

vārdu. Tāds, piemēram, ir kalējs Zemītis («Pār drupām
un gruvešiem»), tāds ir arī vecais Krišjānis («Baltas

drānas»). Šinīs tēlos gan viegli saskatāma Prēdeļu vec-

tēva seja, taču tie saistīti ar svešiem, nevis Prēdeļu lik-

teņiem. Šā vai tā, zīmīgi tomēr tas, ka vectēvs, tāpat kā

māte, Porukam kļūst it kā par etalonu. Visus vecos

latviešu zemniekus viņš lūko saprast, lūko atvērt viņu

atturīgos, noslēgtos raksturus ar to pašu atslēgu, ar

kuru viņš atvēris durvis uz sava vectēva pasauli.
Bez šaubām, rakstnieka bērnības iespaidi neizbeidzas

ar Prēdeļu sētas robežām. Jau puikas gados Poruku Jā-

nis sāk iepazīt savu dzimto pusi un tās cilvēkus vis-

pār. No šiem dzimtās puses cilvēkiem atzīmēšu šeit

tikai turku kara veterānu Andrušku, kurš dzīvo netālu

no Prēdeļiem un kuram ir nenoliedzama nozīme zēna

izglītošanā. Andruškam ir laba kaudzīte grāmatu, un,

kaut gan tās nav necik vērtīgas no zinātnes vai māk-

slas viedokļa, kopā ar Prēdeļu mājas kalendāriem un

reliģisko literatūru tās tomēr veido pirmo literāro

pamatu nākamā rakstnieka uzskatu un iztēles attīs-

tībai.

Pirmoreiz šo izdienējušo zaldātu sastopam tēlojumā
«Krustmātes kāzas», kur viņš par Andrušku arī dēvēts,

bet pēc tam vēl pāris citās vietās: zaldāts Ancis («Brūt-
gāna zirgs»), Šiliņu Pēteris («Šiliņu Pētera piedzīvo-

jumi dzejas laukā»), vecais mūrnieks — «mūsu tuvākais

kaimiņš un mana tēva labākais draugs» («Dvēseles ku-

mēdiņi»). Cik lielā mērā kas kopīgs šiem tēliem katr-

reiz ar «īsto» Andrušku, tas, protams, cits jautājums.
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No Andruškas ne tikai vārdu, bet ari viņa mazo mā-

jiņu sila malā patapinājis nabaga darba vīrs stāstā

«Simts rubļu», bet tas, zināms, nepavisam nav īstais

Andruška. īstais — aptuveni tāds kā «Krustmātes kā-

zās» vai «Brūtgāna zirgā» — ir mazliet plātīgs, mazliet

komisks un mazliet nožēlojams.

Ļoti dzīvi viņu — šo veco zaldātu notēlojis Poruka

kaimiņš lizumnietis Apsīšu Jēkabs savā pirmajā stāstā

«Krusttēvs Ādams» (1883). Poruks, acīm redzot, apzi-

nās, ka Ādama tēlā viss vajadzīgais jau pateikts, tāpēc

Apsīšu Jēkabu dublēt viņš pat nedomā. Vecais zaldāts

viņam ir tikai viens atsevišķs komponents plašākā
lauku dzīves žanra gleznā, komponents, ko nevar igno-
rēt, nevar izlikties nemanām, jo tas pieder pie sava

laika JLatvijas kopainas. Katrā pagastā ap šo laiku ir

savs Ādams vai Andruška. Un līdzīgi viņi ir cits citam

gandrīz vai kā ūdenspile ūdenspilei. Visi mazliet plā-

tīgi, visi mazliet komiski, un visi mazliet nožēlojami.
Jo ne jau velti viņi divdesmit piecus gadus ēduši tā

paša ķeizara maizi, svinējuši tā paša ķeizara un ķeiza-
rienes dzimšanas un vārda dienas un valkājuši tādus

pašus ķeizara dotus mundierus.

Poruku Jāņa biogrāfi allaž pasvītro, ka liela nozīme

dzejnieka dzīvē un darbos allaž bijusi bērnībā iegūta-
jiem reliģiskajiem priekšstatiem un kristīgajam pasau-
les uzskatam. Tas patiesi tā. Prēdeļu Poruki pieder pie
brāļu draudzes, vectēvs pat pie šīs draudzes «aktīvis-

tiem» (sacītājs), tāpēc arī visa dzīve Prēdeļos vienmēr

tiek cik iespējams saskaņota ar kristīgās ticības mācību

burtu un garu. Dievkalpojumi Tirzas luterāņu baznīcā

un brāļu draudzes saiešanas namā Druvienas Tirziešos,
bībele un dziesmugrāmata — tas viss nenoliedzami

ietekmē zēna domāšanu un jūtas. Šī ietekme izmanāma

visā Poruka dzīves laikā, arī viņa darbos.

Nevarētu tomēr sacīt, ka vide, kurā dzejnieks pa-

vada savu bērnību, būtu fanātiski reliģioza. Ir tiesa,
darba grūtumu un raižu pilna dzīve (tāda tā ir arī

Prēdeļos) reliģijai palaikam ir laba augsne, bet tikpat
arī tiesa, ka šāda dzīve neļauj aiziet līdz pēdējām galē-

jībām. Kur daudz zemes rūpju, tur debesu lietām pārāk
daudz laika vis neatliek. Ne reliģisku intoleranci, ne

liekulību Prēdeļos nepazīst.
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Lasot Poruka stāstus par bālajiem zēniem, var rasties

priekšstats par autoru, ka arī viņš pats bērnībā būtu

piederējis pie šī bālo zēnu tipa. Vai šis priekšstats

pareizs? Jā un nē. Ja ar bālajiem zēniem saprotam

puisēnus, pusaudžus un jaunekļus, kas no caurmēra

atšķiras ar to, ka viņi vērīgāki, atminīgāki, ar spēcī-

gāku intelektu un rosīgāku fantāziju, katrā ziņā smal-

kāki, jūtīgāki nekā citi, tad arī Poruku Jānis ir bālais

zēns. Jau agri viņā sāk parādīties tās īpašības, pēc ku-

rām cilvēkā pazīst dzejnieku.

Runājot par Poruka bērnību, esmu minējis gandrīz
tikai viņa prozas darbus. Bet bērnības atmiņas viņam

ierosinājušas arī dažu labu dzejoli.
6 Te jāpiezīmē, ka

savulaik ļoti populārais bērnības atmiņu dzejolis «No

baznīcas braucot Ziemas svētku vakarā» («Balts snie-

dziņš snieg uz skujiņām») visai līdzīgs tēlojumam prozā

«Ziemas svētku vakars».

Kā daudziem, arī Poruku Jānim bērnība ir un paliek

pats skaistākais dzīves posms. Bērnības atmiņās dzej-
nieks kavējas jo bieži. Tās viņam ne vien, kā redzē-

jām, ļoti devīgas ar literāri izmantojamo vielu, bet rei-

zēm arī ar savu gaišumu iepriecina dzejnieku viņa vē-

lāko gadu drūmajās stundās:

Fa bērnības taciņu gāju —

Caur silu uz sapņu māju.

(«Nakts» )

Protams, nedrīkstam aizmirst, ka atmiņu jaukumā
laba tiesa pievilcības palaikam mēdz būt «piedzejota»
klāt vēlāk. Ar Poruka atmiņām, jādomā, daļēji būs no-

ticis tas pats. Dzejnieks savu bērnību atceras kā idilli,
bet, šo idilli atšifrējot, izrādīsies, ka ari tajā ir savas

raizes, rūpes un nedienas. Būs bijušas sestdienas, kad

vectēvs — kā vecais Krišjānis — paliek bez baltām

drānām, būs bijuši vakari, kad māte — kā «Baltajā
puķē» — tēvu velti gaida mājā, būs bijušas reizes, kad

Prēdeļu saimē izjūk uz patriarhāliem pamatiem celtā

krustmāšu un krusttēvu sistēma un pēkšņi kļūst re-

dzams, ka vienā pusē ir saimnieku, otrā gājēju kārta,

tāpat būs bijuši ari svētrīti, kad vectēvam — kā veca-

jam Zemītim — uz saiešanas namu jāiet vienam, jo
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bērnu ticība vairs nav tik stipra. Apmēram tāds varētu

izrādīties saturs, atverot to koši nokrāsoto kastīti, ko

dzejnieks nosauc par «senām, jaukām bērnu dienām».

Bet, ja tā būtu bijusi tikai idille, vai tad Poruks būtu

varējis izaugt par tādu dzejnieku, kāds viņš ir? Par

sāpju un asaru dzejnieku. Un vispār — vai idilles le-

cektī jebkad ir varējis uzplaukt kāds talants?

«Man tavas žēlastības, Silenieku

nabaga dēls, nav vajadzīgs!»
(Maureliuss — «Romas atjauno-
tāji»)

Notikumi risinās arvien straujāk. Kas 60. gados un

70. gadu sākumā bija tikai mērķis, tas 80. gados jau ir

piepildīts. Ja «Pēterburgas Avīzes» tikai aicināja ne-

apnicināt laicīgos, pasaulīgos labumus, tad pusotra

gadu desmita vēlāk neviens vairs nebrīnās, ka arī lat-

viešu zemnieks brauc atsperratos. Ja jaunlatviešu cen-

tieniem bija tautiska forma un tautisks saturs, tad

80. gados no visa tā palikusi vairs tikai tautiskā forma.

Laika garam uzticīgie mūzas kalpi to ļoti labi saprot.
Visu svaru viņi tāpēc liek uz tautisko formu. Sociālās

tendences — kam tās? Progresīva doma — kur to lai

liek? Sākas bāleliņu un kumeliņu laikmets.

Protams, ne jau visi var tēlot bāleliņus. Savi kume-

liņi gan ir daudziem, bet atsperrati tomēr tikai izredzē-

tajiem. Šī tad ari ir laikmeta būtība. Ja iepriekšējos
gadu desmitos cīņām, kur tādas norisa, bija nacionāls

raksturs — vienā pusē privileģētais vācu kungs, otrā

apspiestais latviešu zemnieks —, tad 80. gados savi

privileģētie ir radušies jau pašu latviešu vidū. Atklātu

sadursmju vēl nav, bet spēku koncentrēšana paredza-
mās frontes tuvumā jau sākusies.

Literāro dzīvi šie notikumi pagaidām vēl tieši neie-

tekmē. Literatūrā, kā jau teikts, valda tautiskā forma.

Pret šo formu gan vēršas visai spēcīga opozīcija, taču

tā vairāk ir opozīcija nevis nākamā, bet — gluži ot-

rādi — pagātnē aizgājušā laikmeta vārdā. Ja Kaudzītes
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Matīss paceļ balsi pret Jūsmiņu un viņa «Zalkša

līgavu», ja «Mērnieku laikos» izsmiets Pietūka Krus-

tiņš, tad ne jau tālab, lai šo pārtautisko vīru vietā dotu

vārdu jaunu patiesību sludinātājiem. Tāda nolūka nav

vēl ne Kaudzīšiem, ne citiem šai laikā. Ir tikai sarūgti-

nājums par negaidītajām, bet patiesībā pilnīgi likum-

sakarīgām tautiskās kustības konsekvencēm un peri-

petijām.
Šai laikā iekrīt Poruku Jāņa skolas gadi. Ar 1881.

gada rudeni viņš sāk mācīties Druvienas pagastskolā
un pavisam tajā saiet četras ziemas — līdz 1885. gada

pavasarim. 1966. gada 10. jūlijā tur atklāts muzejs.

Tajā izstādīti materiāli par latviešu kultūras dzīvē nozīmīgajiem
Druvienas novadniekiem

— brāļiem Jāni un Jūliju Straumi, brā-

ļiem Kārli un Rūdolfu Egli, tāpat par druvēniešu tuvo kaimiņu

tirzmalieti Jāni Misiņu. Sava istaba muzejā, protams, ekspozīcijai par
Poruku. Kopš dzejnieka nāves pagājis jau daudz gadu, maz kas vairs

saglabājies, viņa dzīves un darba ilustrācijai tāpēc galvenokārt iz-

mantoti nevis memoriāli priekšmeti, bet publikācijas un attēli, taču,

arī tajos raugoties, Poruks mums kļūst tuvāks, saprotamāks — vis-

vairāk varbūt tādēļ, ka tas viss skatāms nevis kādā «neitrālā»

teritorijā, bet tieši šeit — viņa pirmajā skolā. Ne mazāka nozīme

šai ziņā dažās citās muzeja telpās izvietotajām Druvienas novada

etnogrāfisko priekšmetu kolekcijām, par kurām aizrautīgi rūpējies
un rūpējas muzeja vadītājs dzejnieka brāļadēls Jānis Poruks. Ēkas

otrajā stāvā iekārtotas skolēnu guļamtelpas un klases imitācijas. Šeit

apmeklētājam daudz iztēles nemaz nevajag. Ir tikai atmiņā jāatsauc
stāsts «Kauja pie Knipskas», un tūdaļ viss izliekas kā tais tālajos
laikos. Gribas pat vaicāt — kurš ir Cibiņa, kurš Sapuliņa, Buņģa vai

Rubuļa un kurš paša Prēdeļu Jāņa sols.

Nevar gandrīz ticēt, bet tā nu tas ir: par šiem četriem

savas dzīves gadiem, par savu pirmo skolu Poruku

Jānis uzrakstījis tikai vienu vienīgu darbu. (Uz šo laiku

attiecināms vēl stāsts «Rīta zvaigzne», bet tajā pati sko-

las dzīve nav tēlota.) Toties «Kauja pie Knipskas», ne-

garais «stāsts iz skolnieku dzīves», tad ari ir tāds māk-

s'as darbs, ar tik dzīvi un uzskatāmi parādītiem zēnu

tēliem, ka drīkstam šo stāstu ar pilnām tiesībām uzlūkot

par klasisku. Tas patiesi ir piemineklis un ne vien Po-

ruka skolas gadiem, ne vien Druvienas tā laika skolai,

bet īstenībā veselai Poruka — Cibiņa — Buņģa pa-

audzei.

Poruku Jāņa pirmais skolotājs ir jau pieminētais
Jānis Kalniņš — kaut ari, varētu sacīt, diezgan tipisks
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sava laika skolmeistars, kas par visu zinātņu zinātni

uzskata ticības mācības, taču nenoliedzami iejūtīgs

audzinātājs, kādu tolaik nepavisam nav daudz. Zināma

loma, jādomā, ir skolotāja un skolnieka radu attiecī-

bām, bet vēl vairāk laikam Prēdeļu Jāņa panākumiem
«domu rakstos». Abu iemeslu dēļ Jānis Kalniņš par

savu audzēkni jo sevišķi interesējas un rūpējas.

Pagastskolā Poruku Jāņa sekmes ja arī nav izcili

spožas, tad katrā ziņā pietiekami labas. Ne mācību, ne

uzvedības dēļ ar skolotāju konflikti viņam neizceļas.
Sākumā «nedrošs un atturīgs» — pamazām zēns ieaug
skolnieku kolektīvā, kļūst pat dažā ziņā pārējiem par

autoritāti, bet sacerējumu rakstīšanā, kā jau minēts,
izvirzās visiem citiem tālu priekšā. Tāpēc ne tik viegli
saprast daudzus gadus vēlāk rakstītās rindas, kurās

salīdzināta Prēdeļu svabadībā aizvadītā bērnība ar sko-

las gadiem:

Desmit gadu stāstu lapas,
Kuras bērnu dienām lemtas,

Ira baltas, ira tīras,

Nav tur melniem burtiem vietas.

Bet, līdz sāku skolā staigāt,
Lai tur mācītos ko labu,

Lūk, par brīnumu, es jaudu
No tā laika tikai ļaunu.

(«Iz manas dzīves»)

«Tikai ļaunu» — tā, protams, ir hiperbola, varbūt ari

poza, taču savs patiesības grauds šai apgalvojumā gan
nebūs noliedzams.

Bet kāpēc? Kur iemesls, ka Poruku Jānis piepeši pa-
saule sāk raudzīties pavisam citādi nekā agrāk? Kur

iemesls, ka gaidītā «labā» vietā viņš saskata «tikai

ļaunu»? Varbūt šāds lūzums neizbēgams palutinātiem
bērniem, kas līdz zināmam brīdim darījuši, ko paši
gribējuši, bet nu spiesti pakļauties skolas prasībām un

noteikumiem? Nav tomēr nekādu norādījumu, ka Po-

ruku Jāni šīs prasības un noteikumi būtu apgrūtinājuši.
Pat otrādi. Mācības viņam padodas viegli, pietiekami
laika paliek pāri lasīšanai. Un — sapņiem.

īstais lūzuma iemesls, rādās, meklējams Poruku Jāņa

jutīgumā. Kaut arī Prēdeļi nav nekāda vientuļā sala
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un, tur dzīvojot, zēns tāpat daudz ko dzird un uz-

zina par to, kas notiek tiem apkārt, vaigu vaigā ar

skarbo dzīves īstenību viņš pirmoreiz satiekas tikai

skolā.

Tikai skolā Poruku Jānis dabū tuvumā ieraudzīt

Buņģi un Cibiņu — šos divus gandrīz vai fatālos pret-
status. Pirmo — topošu varmāku, sava labuma sargā-

tāju un meklētāju, pēc savas dziļākās būtības — nepār-

protamu un vairs nepāraudzināmu ekspluatatoru.
Otro — vāju cietēju, godīgu un taisnīgu pēc rakstura,

bet neglābjami nelaimīgu, jo viņam, lūk, jādzīvo vienā

laikā un vienā zemē ar Buņģi, kura rokās ir un vēl ilgi,

ilgi paliks spēks un vara. Skola —tā ir sabiedriskā dzīve

miniatūrā. No dažādām mājām un ģimenēm sanākuši

kopā, bērni te mazos mērogos reprezentē cilvēku

raksturus, viņu uzskatu un interešu sadursmes, līdzīgas
tām, kas virza lielo mērogu dzīvi tautā, valstī, sabied-

rībā. Un Poruku Jānis nav un pēc savas dabas nemaz

nevar būt episks novērotājs. Viņa iedzimto jūtīgumu
nu vēl kāpinājušas liegās jūtas pret Straumes Elzu,

viņa pirmo mīlestību. Tādēļ tas, ko viņš redz, skar viņu
vairāk un dziļāk nekā daudzus citus. Vai tad maz citādi

var būt? Pats par sevi saprotams, ka, skolā iestājo-
ties, «balto lapu» laiks ir galā un rodas vieta «mel-

niem burtiem». Jāņem vērā arī tas, ka Prēdeļos savā

vaļā dzīvoja bezrūpīgs puisēns. Skolas pienākumi tur-

pretim bērnam liek kļūt nopietnākam, liek vairāk do-

māt un apsvērt. Apstākļos, kas prasa lielāku patstāvību,
bērns sāk ātrāk līdzināties pieaugušam, vairāk saprast
un, ja daba devusi jūtīgāku dvēseli, arī dziļāk pārdzī-
vot.

Te vēl jāpiezīmē, ka Druvienas pagastskolā kopā ar

savu brālēnu Kārli Kalniņu Poruku Jānis sacer kādu

dziesmu par skolniekiem un skolotāju. Pēc slavēta-

jiem «domu rakstiem» prozā šī dziesma tad nu būtu

uzskatāma par viņa pirmo, droši vien ne visai sekmīgo
mēģinājumu dzejā.

Nākamā pēc Druvienas pagastskolas Poruku Jānim ir

Liezēres draudzesskola, kurā viņš mācās no 1885. līdz

1887. gadam. Arī šai skolā viņam ir labas un ļoti labas

atzīmes, viņu ieredz kā skolasbiedri, tā skolotāji. Kād-

reiz nedrošais un atturīgais zēns ir pārvērties. Viņam
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te ir daudz draugu. Un arī — atkal jauna mīlestība.

Tā ir Milda Šancberga (vēlākā Rucele).
7

Draudzesskolā Poruku Jānis aizraujas ar zīmēšanu,

kaut gan oficiālais novērtējums šai priekšmetā viņam,

tāpat kā dziedāšanā, tikai labs, nevis ļoti labs. Toties

«rakstieni» viņam vienmēr ļoti labi.

Literārām interesēm Liezēres draudzesskolā sevišķi

labvēlīgi apstākļi. Šādas intereses te ir skolotājam Jē-

kabam Ozoliņam (1860—?).
8 Šādas intereses ir ari vai-

rākiem Poruka skolasbiedriem — vispirms Kārlim Kal-

niņam, ar ko viņš sadraudzējies jau Druvienā, tāpat
tirzmaliešiem Kārlim Dzelzskalnam (1870 —1933)

9
un

Valdemāram Maldonim (1870—1941).
10

Draudzesskolā tiklab Poruku Jānis, kā Dzelzskalnu

Kārlis un vēl daži citi klusībā raksta un tulko. Porukam

te rodas pirmie liriskie dzejoļi, arī pirmais «Pērļu zvej-
nieka» variants, kura pamatā kāda skolēnu ekskursija
uz Tirzas upes sākotni. Tur — šaurajā, seklajā Tirzā —

Poruku Jānis bērnišķīgā aizrautībā sāk meklēt pērles,
un ap šo notikumu kā ap svešķermeni pērlenē vēlāk

apaug dzejnieka jaunības gadu dzīves stāsts, galu galā
izveidodamies par neliela formāta autobiogrāfisku ro-

mānu.

Tāpat kā bērnību Prēdeļos, tā abus draudzesskolā pa-

vadītos gadus gribētos uzlūkot par vienu no gaišāka-

jiem Poruka dzīves posmiem. Te vairs nevar runāt par

nabaga neorganizētajiem «turkiem» kā «Kaujā pie

Knipskas». Te ir vienoti, draudzīgi «Romas atjaunotāji»,
tātad jau kolektīvs spēks. Jāpiezīmē, ka «Atjaunotā
Roma» nav rakstnieka vēlāko fantāziju auglis. Neofici-

āla skolēnu organizācija ar līdzīgu nosaukumu Liezēres

skolā tiešām pastāv. Tā ir kaut kas vairāk nekā

parastās zēnu rotaļas. «Romiešus» vieno interese par

literatūru un vēsturi, vispirms jau par antīko vēsturi,

kopīga viņiem ir cenšanās pēc izglītības, kopīgi jaunī-
bas sapņi un aizraušanās. Organizācijas sastāvs nav

vairs precīzi nosakāms, bet ir pamats domāt, ka Poruks

ar saviem draugiem pieder pie «Romas» kodola. Vai

organizācijas galva, t. i., «Cēzars», ir viņš vai arī kāds

cits, nav zināms.

Tāpat kā «Kauja pie Knipskas», arī Poruka otrais

«stāsts iz skolnieku dzīves» tātad cieši sakņojas dzīves
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īstenībā. Tikai — kaut gan draudzesskolas laiks salī-

dzinājumā ar pagastskolas gadiem Porukam ir gaišāks,
stāstā tā notēlojums iznācis tikpat drūms. Izšķirošajā

kaujā «romieši» zaudē, virsroku gūst «barbari», un Si-

lenieku Jānis «ar laiku pavisam aizmirsa, ka tas reiz

bijis atjaunotās Romas Cēzars».

Šāds stāsta atrisinājums, zināms, nepavisam neatbilst

dzīves īstenībai. «Romieši» vēlāk izklīst, tas pats par

sevi saprotams, bet skolas laikā «barbari» viņus neuz-

veic. «Romas atjaunotāju» nobeigumu, šķiet, ietekmē-

jušas tās skumjās noskaņas, kādas Poruku Jāni pārņem
vēlāk — pēc draudzesskolas, kad, Rūdolfa Egles vār-

diem, «apstākļi tā sametušies, ka, liekas, uz visiem lai-

kiem būs jāsaka ardievas skolām, jāpaliek par arāju
tēva tīrumā, lai no agra rīta līdz vēlam vakaram dzītu

bēro pa vagu vai dotos ar izkapti pļavā».
Fakts tātad ir tas, ka skološanās Poruku Jānim tiešām

ir jāpārtrauc, turklāt uz veselu gadu, bet ne jau tāpēc,
ka viņš no skolas izslēgts. Draudzesskolu viņš tad jau
ir pabeidzis, bet Prēdeļu māja tik daudz neienes, lai

saimnieks savu dēlu varētu sūtīt skolā uz pilsētu.
Poruku Jānis nolemj izmēģināt roku ierēdņa darbā.

Taču par notāra skrīveri Velēnas Cepļa muižā viņš

spēj izturēt tikai dažus mēnešus. Acīm redzot, neveik-

smīgais mēģinājums ir ļoti pamācošs. Pēc tam visu

savu mūžu Poruks vairs pat nemēģina pelnīt kantorista

maizi.

Grūti pateikt, vai ir viņam kāds literārs darbs, kas

sakņotos, piemēram, Velēnas Cepļa muižas īsā perioda

konkrētajā īstenībā, bet drīkstam gan domāt, ka gads
pēc draudzesskolas gluži velti vis nepaiet. Topošais

dzejnieks šo gadu var izmantot, lai vēlreiz jo uzmanīgi
ieskatītos druvēniešu un viņu blakusnovadnieku dzīvē,
ieklausītos viņu valodā un runās — šoreiz ne vairs kā

zēns, bet kā jauneklis ar visai prāvu zināšanu krājumu
un noteiktām literārām interesēm.

Šai laikā (1888. gadā) Rīgā notiek 3. Vispārējie
dziesmu svētki. Tajos kā Jāņa Kalniņa vadītā Druvie-

nas jauktā kora tenors piedalās arī Poruku Jānis. Jau-

nekļa dzīvē tas ir svarīgs notikums. Gan koristu brau-

ciens no Druvienas uz Pļaviņu staciju, gan tālāk ar

vilcienu uz Rīgu, gan arī paši dziesmu svētki un nere-
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dzētā pilsēta — tas viss viņu spēcīgi ietekmē un iero-

sina vēlāk uzrakstīt tēlojumu «Brauciens uz dziesmu

svētkiem».

1888789. mācību gadā Poruku Jānis ir Cēsu pilsē-

tas skolas abitūrijas klases audzēknis. Tā gan ir mācību

iestāde kroņa garā, bet Porukam nozīmīga ar to, ka

viņš tajā var papildināt savas zināšanas krievu un vācu

valodā, tāpat krievu klasiskajā literatūrā.

Nav bez savas nozīmes pilsētas skolas laikā arī ne-

oficiālais Cēsu literātu pulciņš, kas grupējas ap dzej-
nieku Zvārguļu Edvardu (Treimani, 1866—1950). Pie-

dalās šai pulciņā vairāki jauni literatūras entuziasti,

galvenokārt skolnieki, viņu vidū Voldemārs Eliāss

(1871—1892), Andrejs Mezītis (1869—1918), Voldemārs

Veidenbaums (1871 —1896, Eduarda Veidenbauma brā-

lis) v. c. Jaunie literāti vakaros sanāk Zvārguļa ista-

biņā, lasa referātus par rakstniecību, arī paši savus

sacerējumus.

Ap šo laiku Poruku Jānis sāk publicēties laikrakstos.

Tā Jelgavas «Tēvijā», kur literatūras nodaļu vada dru-

vēnietis Straumes Jānis, parādās viņa miniatūra «Orā-

kels pie orākeļa», «Dienas Lapas» Literāriskajā pieli-
kumā — «Jeruzalemes aizstāvis» v. c. Tie gan nav vēl

nekādi žilbinošie darbi. Bet tas tomēr ir — sākums.

Zīmīgi, ka vienā no pirmajiem publicētajiem Poruka

prozas darbiem notikumi risinās klasiskajā senatnē

(«Orākels pie orākeļa»). 11 Tātad — «Atjaunotās Romas»

atbalss.

Beidzis Cēsu pilsētas skolu, Poruku Jānis iestājas Rī-

gas Politehniskā institūta priekšskolas tercijā, t. i., tre-

šajā klase, skaitot no beigām. Lai apgūtu zināšanas re-

ālģimnāzijas programmas apjomā un varētu iestāties

kada Politehniskā institūta fakultātē, viņam te jāmācās
trīs gadi (1889—1892).

Jaunekļa nākotnes plāni visai neskaidri. Profesiju
viņš vēl nav izvēlējies. Priekšskola sagatavo tieši Poli-

tehniskā institūta specialitātēm, bet no tām dzejnieku
neviena īsti nesaista. Vienīgi arhitektūra šķiet pieņe-

pat pievilcīga, un Poruks domā, ka, būdams

samērā labs zīmētājs, viņš tai būtu itin piemērots. Taču

atbaida matemātikas priekšmeti, kas arhitektiem obli-

gāti, īpašas grūtības gan matemātika viņam nekad nav
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sagādājusi, bet iemīļot viņš to nav spējis. Dievbijīgā

māte dēlu labprāt dienās vēlētos redzēt tērpušos mācī-

tāja talārā, bet, lai iegūtu teoloģisku izglītību, reāl-

ģimnāzijas kurss neder. Atliek vēl trešā varbūtība —

mūzika. Par to Poruks domā jo dienas jo vairāk. Tādēļ

paralēli mācībām priekšskolā viņš privāti pie dažiem

Rīgas pilsētas teātra — t. i., vācu operas — mākslinie-

kiem mācās arī vijoles un klavieru spēli.
Te nu vietā vaicāt — kā tas viss Prēdeļu sētai var

būt pa spēkam? Materiālas dabas grūtības taču lika sevi

manīt jau pēc Liezēres draudzesskolas. Gadu Cēsu pil-
sētas skolā — to vēl var saprast. Tas ir tikai viens

gads. Un Cēsis tomēr ir tikai Cēsis. Mazpilsētā nav ne

tādas dzīves dārdzības, ne tādu mākslas vilinājumu, ne

tik daudz jaunībai iekārojamu izpriecu kā Rīgā. Tur-

klāt Cēsu pilsētas skolas audzēknis varēja valkāt vad-

malas uzvalku, kamēr Rīgā Prēdeļu saimnieka dēls kau-

nas ar tādu uz ielas rādīties. Rīgā viņu nevar vairs ne

pazīt: viņš ir uzcirties kā švīts pilsētnieks, ģērbjas

eleganti un pēc modes.

Bez šaubām, vecākiem dēla skološana Rīgā nozīmē

lielu upuri. Ir ne tikai jātaupa. Ir jāaizņemas. Un ir arī jā-

piedzīvo netaktiski noraidījumi, kā tas pastāstīts tēlo-

jumā «Skauģi». Kaimiņi ir nenovīdīgi. Viņiem skauž.

Viņi brīnās. Kur Prēdeļu Poruki var ņemt to lielo

naudu, ka var dēlu laist «augstās» skolās?

Patiesībā Poruku Jānis par saviem trim priekšskolas

gadiem var pateikties divām laimīgām nejaušībām.
Vienai — ka starp priekšskolas vadītājiem ir jauniem
censoņiem labvēlīgais Politehniskā institūta docents

Hermanis Vestermanis. Un otrai — ka viņš taisni Po-

rukā saskatījis talantīgu jaunekli, kam vērts palīdzēt.
Vestermanis viņu gan pabalsta ar naudu, gan izgādā ar

izdevīgiem noteikumiem privātskolniekus, gan sarunā

labus mūzikas skolotājus, gan arī pašķir viņam ceļu
uz Rīgas «aprindām», uz «labākajām» vācu «famīlijām».
Trešā — bet tā vairs nav nejaušība — ir Poruku Jāņa
patīkamā āriene un maigā daba. Viņam visai viegli
izdodas iekarot «famīliju» simpātijas un, kā var spriest,
reizēm arī ļoti noderīgus labvēlības pierādījumus nau-

das izteiksmē. Bez Vestermaņa un pārējiem mecenā-

tiem Poruks par skološanos nevarētu pat domāt.
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Rīgas vācu patricieši nereti figurē arī Poruku Jāņa

daiļradē, pirmkārt — Vestermanis (Tālheima prototips

«Pērļu zvejniekā»), bet tāpat arī šīs aprindas vispār

(piemēram, Landeni romānā «Rīga», Hareni tēlojumā

«Atkalredzēšanās», Hanzeni romāna studijā «Nepraša»

v. c). Jāpiebilst, ka Poruks savos darbos nekur neuz-

sver nacionālo momentu. Tāpēc ļoti iespējams, ka dažs

labs vācu namos novērots raksturs viņa literārajos sa-

cerējumos var būt ieguvis gluži latvisku seju un vārdu.

Vienu no priekšskolas vasaras brīvlaikiem (pēc Rū-

dolfa Egles domām — 1891. gadā) Poruku Jānis ar Ves-

termaņa ieteikumu veseļošanās nolūkā pavada pie kā-

das vācu patricietes Rozas Hildebrandas — vēstures

doktora atraitnes. Šis šķietami mazsvarīgais fakts jāat-
zīmē aiz diviem iemesliem. Vienkārt, šī vasara dod

iespēju Porukam vēl tuvāk ieskatīties Baltijas aristo-

krātu mājas dzīvē. Otrkārt, vietu, kurās viņš kādu laiku

uzturējies, nemaz nav tik daudz. Mežamuiža ir viena

:no tām.

Cik lielā mērā priekšskolas laiks devis ierosinājumus
Poruku Jāņa darbiem, grūti noteikt. Drošas šai ziņā ir

tikai attiecīgās nodaļas «Pērļu zvejniekā». Mežamuižā,

kurā viņš pavadījis vienu no šī posma vasarām, nomi-

nāli notiek arī tēlojuma «Nervi» darbība.

Gatavodamies mūzikas studijām, Poruks tomēr nepa-

met arī literatūru. Te, vispirms, jāmin viņa pirmie, acīm

redzot, Vestermaņa un citu vāciešu ietekmē sarakstītie

darbi vācu valodā, kuriem gan nav kaut cik ievēroja-
mākas nozīmes. Otrkārt, priekšskolas gados Poruks sa-

mērā daudz dzejo un sāk dzejoļus arī publicēt. Pirmais

iespiestais dzejolis viņam ir «Mūžīgais dzejnieks» —

mēnešraksta «Austrums» 1890. gada 1. burtnīcā. Tas

nav nekāds programmas dzejolis, taču autors tajā it kā

paredz savas dzejas likteni:

Viņš dzied . . .viņš dziedās starp citiem,

Bet maz ir tādu, kas prot,
Ka viņa dziesmās šaudās

Tās šautras, kas slavu mums dod.
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Es domāju, ka talum

Tu, mana laime, miti

(«Pavasara rīts*

Kamēr Poruku Jānis, izmantojot mecenātu devību

pārpiisētnieciskojas, viņa tuviniekus uz laukiem pie
meklē liela nelaime. Jau 1889. gada rudenī ir atklājies
iztrūkums Druvienas pagasta kasē. Un daudzu druvē

niešu aizdomas krīt uz pagasta vecāko — Poruku Jāņč

tēvu. Seko tēva arests, lietas izmeklēšana un beidzu'

tiesa (1893. gadā), kurā gan apsūdzēto pagasta vecākc

atzīst par nevainīgu naudas piesavināšanā, taču notiesi

uz trīs gadiem un trīs mēnešiem pārmācības namā pai

nolaidību, pildot amata pienākumus, jo pārbaudi
ir konstatēts, ka nav kārtības pagasta skrīvera pa

pīros.

Ģimenei tas nozīmē tiklab morālu, kā materiāli

krahu. Ja nebūtu Vestermaņa palīdzības, Poruku Jāņč

izglītošanās būtu tukšs sapnis. Bet, par laimi, palīdzīb;
ir, Poruku Jānis var skoloties, un Prēdeļu katastrofi

materiāli viņu neskar. Bet nav noliedzams kas cits -

psihiska trauma, kas nevar palikt bez sekām jūtīgi

dzejnieka turpmākajā dzīvē. Notikušo nelaimi gan viņi
nemēdz atcerēties, bet vismaz pāris literāros darbos kā

das reminiscences no tās sameklējamas («Misionārs»
«Babans un viņa meita»).

1893. gada vasarā Poruku ģimene faktiski beidz ek

sistēt: Prēdeļus izūtrupē, vectēvs aiz lielām bēdām no

mirst, tēvs ir notiesāts, bet visi pārējie izklīst kul

kurais. Poruku Jāņa gan tad vairs Latvijā nav. Tuvinie

kus Prēdeļos viņš ir apmeklējis 1892. gada vasarā, bei

1893. gada februārī aizbrauc uz Vāciju, lai iestātos

Drēzdenes konservatorijā.
Studēt Poruks var tikai trīs semestrus. Jau 1894. gadč

aprīlī Drēzdene viņam jāpamet. Jāpamet tāpēc, ka

līdzekļu. Vestermanis paziņo, ka naudu turpmāk vai|
nevarēs dot. Kāpēc nevarēs, nav īsti zināms. Varbū!

tāpēc, ka Poruks nestudē tik čakli, kā viņa mecenāti vē

lētos. Varbūt viņš izšķiež pārāk daudz naudas. Varbūl

mecenātiem kļuvis skaidrs, ka savus kapitālus viņ

iegulda nedrošā uzņēmumā, jo Poruks nav tik talantīgs
kā viņiem licies. Slavens viņš nekad nekļūs, un tāds
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laiks nekad nepienāks, kad labdari ar viņu varēs lepo-
ties. Bet varbūt macenāti nosprieduši, ka «der Apfel
fāllt nicht \veit vom Stamm»: ja jau tēvs izrādījies par

tādu, uz kuru nevar paļauties, tad dēls droši vien ne-

būs labāks.

Šā vai tā, bet Porukam negaidīti ātri jāatgriežas Lat-

vijā. Un līdz ar to viņa saites ar Rīgas patriciešiem

pārtrūkst. . .

Mūziķis no Poruku Jāņa neiznāk. Viņam neizdodas

pierādīt, ka tam būtu kaut cik spilgtāks mūziķa talants.

Bet, ja ari talants būtu, sākt to attīstīt divdesmit divu

gadu vecumā ir par vēlu. Profesori savam audzēknim

vairāk nesola kā vien — un arī tad tikai labākajā gadī-

jumā — mūzikas skolotāja nākotni.

Līdztekus mūzikai Poruks Drēzdenē nodarbojas ar

literatūru. Viņš cītīgi klausās literatūras vēstures lekci-

jas, iedziļinās it īpaši vācu klasikā, visvairāk Šillera un

Gētes darbos. Un jaunekļa pārgalvībā sāk iedomāties,
ka ari pats vienā rāvienā spētu iekarot dzejnieka
vārdu. īsā laikā viņš uzraksta drāmu par pazīstamo
vācu dzejnieku vidzemnieku Reinholdu Lencu (1759—

1792), pēc tam fragmentus muzikālai drāmai par grieķu
mitoloģisko varoni Hēraklu, bet... Autoritatīvie vīri,

no kuriem jaunais dzejnieks par saviem manuskriptiem
izlūdzas atsauksmes, nekādas cerības viņam nedod.

Tātad Drēzdenē no Poruka neiznāk ari dzejnieks. Mēs

tagad varam atviegloti sacīt: labi, ka tā. Jo tas taču

butu nevis Poruku Jānis, kādu viņu pazīstam un pie-
minam šodien, bet pavisam citāds — Johann Poruk,
svešs savai dzimtenei jau pašos pamatos.

Drēzdenē vāciski uzrakstītie dramatiskie sacerējumi
nav saglabājušies. Bet autors pie toreizējām iecerēm

vēlāk vairākkārt atgriežas. Hērakla drāmas sākums (un
daļēji ari ar to saistītais autora piedzīvojums) atstāstīts

«Pērļu zvejnieka» 14. nodaļā. Otrs šī darba fragments,
pēc Rūdolfa Egles domām, pamatā Poruka fantāzijai
«Herakla iesvētīšana Eleuzisas mistērijās». Bez tam

vāciski uzrakstītas ir Poruka dzejas rindas «Domas tajā
brīdī, kad jutos piespiests dramatisko dzeju «Hērakls»

atstāt nepabeigtu». Savukān par Reinholdu Lencu Po-

ruku Jānis 1900. gadā publicē rakstu «Dienas Lapā»,
ierosinādams Rīgā šim dzejniekam uzcelt pieminekli.
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Vēl jāatzīmē, ka atceļā no Drēzdenes uz Rīgu Poruks

kādu laiku uzkavējas Berlīnē — daļēji tādēļ, ka tālākai

braukšanai pietrūkst naudas, bet daļēji arī tādēļ, ka

negribētos atgriezties dzimtenē kā caurkritušam māk-

slas reflektantam. Poruks it labi zina, ar kādu ļaunu

prieku ziņu par viņa fiasko uzņems skauģi Latvijā, īpaši

jau Druvienā. Ja laimētos dabūt kaut cik piemērotu

nodarbošanos, viņš labprāt paliktu ārzemēs ilgāk.
Bet — nelaimējas.

Cits nekas neatliek — Poruks pārdod savu jau Drēz-

denē pabeigto manuskriptu «Die Religion der Zukunft»

kādam Berlīnes izdevējam. Tā viņam iznāk vismaz ceļa
nauda uz Latviju. Un tā Berlīne kļūst par vietu, kur iz-

dota latviešu rakstnieka Poruka pirmā grāmata (Jāņa
Seska tulkojumā «Nākotnes reliģija» pēc autora nāves

publicēta arī latviski). Tas ir prātniecisks apcerējums,
kurā Poruks lūko salīdzināt divas viena laika, bet pre-

tēju uzskatu personības — Ļevu Tolstoju un Fridrihu

Nīči.

Neveiksmes mūzikā un literatūrā, turklāt tas, ka me-

cenāti Poruku Jānim atrauj savu palīdzību, bet praktis-
kam darbam, kas viņu varētu uzturēt, Poruks izrādās

nesagatavots, — šie trīs fakti turpina nelaimju sēriju,
kas sākusies jau ar tēva arestu. Bet, par spīti visam,

Drēzdenes laiku Poruks uzskata par vienu no laimīgā-

kajiem savā dzīvē. Kā to izskaidrot?

Neveiksmes, lai cik tās smagas, pašas par sevi vēl

nenozīmē, ka Drēzdenes laiks būtu Porukam veltīgs.
Viņš dabū redzēt pasauli — iepazīst ne vien pašu Drēz-

deni un tās apkārtni, bet arī Berlīni un citas vietas Vāc-

zemē. Viņš iepazīst arī Vāczemes ļaudis un viņu dzīvi.

Lieki piebilst, ka tas viss paplašina rakstniekam tik ne-

pieciešamās pieredzes apvāršņus.
Poruks aizraujas ar mākslām. Berlīnes Nacionālais

muzejs, Drēzdenes galerija, operas un teātra izrādes,

slavenu mūziķu koncerti — pēc Rīgas toreizējās pro-
vinciālās šaurības visa šī Eiropas mēroga mākslas dzīve

viņam sagādā neaizmirstamus estētiskus baudījumus,
īpaši tuvu viņš piekļūst Riharda Vāgnera — sava mī-

ļākā komponista skaņu pasaulei. Vāgneru viņš sācis

dievināt jau Rīgā. Vāgnera dzimtenes operteātros viņa
ģēnijs šķiet izaugam vēl lielāks. «Tanheizera» autora
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pielūdzējs Poruks paliek līdz pat sava mūža galam. Zī-

mīgi, ka viens no viņa pseidonīmiem ir Parsifals.

Un vēl kāds ieguvums Drēzdenes laikos — draudzība.

«Der verkannte Kūnstler» («Neatzītais mākslinieks») —

šāds nosaukums ir jauno mūziķu, gleznotāju un dzej-

nieku pulciņam, kura vakaros un izbraukumos labprāt

piedalās arī Poruks. Viņam pulciņā ir pat savs adminis-

tratīvs — mantziņa — pienākums. Par tuvāko draugu

te viņam kļūst mūziķis Oskars Hīke («Pērļu zvej-
niekā» — Oskars H.), nākamais komponists. No citiem

šī pulciņa biedriem jāmin Ludvigs Bitners, kas Porukam

veltī savu kompozīciju «Slawischer Tanz», kuru ierosi-

nājusi latviešu tautas melodija «Ozolīti, zemzarīti». (Šī
mūziķa vārdu Poruks vēlāk izmanto savā stāstā «Vecais

muzikants».) Pats par sevi saprotams, pulciņā Poruks

atrod savām mākslinieciskām tieksmēm atbilstošu sa-

biedrību. Interešu biedriem tur ir lieliska iespēja domu

apmaiņām un strīdiem par mākslu un filozofiju, pulciņš

kļūst par pirmo publiku un pirmo vērtējošo instanci

viņu darbiem mūzikā, glezniecībā, dzejā un dramatur-

ģijā. Arī Poruks jauno mākslinieku sanāksmēs lasa sa-

vus darbus, dzird par tiem draudzīgu kritiku. Un vēl

kāds labums — šeit viņš var iepazīties ar dažādu Vā-

cijas novadu, pat ar dažādu nāciju pārstāvjiem, ar vai-

rāk vai mazāk atšķirīgiem mākslinieku temperamen-
tiem.

Visur Porukam iet līdzi viņa mīlestība. Drēzdenē

viņas vārds ir Anna Mihele (vēlāk Prerovska). Anna ir

piecus gadus jaunāka par Poruku, studē konservatorijā
klavierspēli un, studijas beidzot, iegūst klavierpedago-
ģes kvalifikāciju. Mīlētāji satiekas bieži — konserva-

torijā, pulciņā «Der verkannte Kūnstler», operā, pastai-
gās. Anna gan šai laikā Porukam nav vienīgā (ir arī vēl

koklētāja Frīda, konservatoriste Roza un vēl kādas),
bet viņa ir tā, kuru Poruks domājis, rakstīdams «Pērļu

zvejniekā» par Annu Blūmu, kas pie Anša Vairoga
kapa paliek pēdējā ...

īsais, bet pārdzīvojumiem un iespaidiem ārkārtīgi
bagātais Vācijas periods iegūst jo nozīmīgu vietu un

atspoguļojumu Poruku Jāņa darbos. Te kā pats pirmais
jāatzīmē vairākkārt pieminētais «Pērļu zvejnieks», kurā

Drēzdenei izcila loma: Drēzdenē Ansis Vairogs ne vien
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sliiciē, ne vien sastop Annu, bet tur ari mirst un tiek

apbedīts. Drēzdenes laika pēdas vairāk vai mazāk no-

manāmas arī virknē citu Poruka sacerējumu. 12

Divos stāstos ar vienu un to pašu nosaukumu «Frīda»

(pirmais publicēts 1898., otrais — 1901. gadā) vismaz

pats nosaukums varētu būt aizgūts no kādas Poruka

draudzības Drēzdenes periodā. Viņai, šai Drēzdenes

Frīdai, laikam veltīts dzejolis «Kad kokle tevim pie-

glaužas». Savukārt ebrejietes Rozas vārds parādās Po-

ruka dramatiskajā miniatūrā «Sapnis».
Bet kā tad ar mūziku? Vai, izstādamies no Drēzdenes

konservatorijas, Poruku Jānis no mūzikas atvadījies uz

visiem laikiem? Nē.

Par mūziķi gan Poruks nav kļuvis. Arī ne par mūzi-

kas skolotāju. Ir viņš vairākkārt mēģinājis komponēt,
bet no viņa kompozīcijām tiklab kā nekas nav saglabā-

jies. Taču mūzikas tuvumā viņš paliek vienmēr — gan

kā dedzīgs mūzikas klausītājs, gan arī kā mūzikas kri-

tiķis (no 1895. līdz 1905. gadam). Un 1896. gadā, kad

Drēzdenē piedzīvotās neveiksmes ir jau aiz muguras,

viņš Gotfrīdam Ansabergam raksta: «Es esmu vairāk

mūziķis nekā vārdu dzejnieks. Katra jūta, katra darbība

manī skan; man jātop mūzikām.» Tā, protams, atkal ir

hiperbola. Pēc atgriešanās no Drēzdenes Poruks patie-
sībā vairs nekā nav darījis, lai kļūtu par mūziķi. Pir-

majā vietā ir un paliek literatūra.

Poruka īpašā interese par skaņu mākslu tomēr stipri
manāma daudzos viņa darbos. Ir viņam dramatiskie

fragmenti «Nemirstīgie» un «Ideāli». Abos pārējo «ne-

mirstīgo» vidū ieraugāms Vāgners. Kādā garākā dra-

matiskā fragmentā («Talants un dzimta») cilāts muzikā-

lās apdāvinātības jautājums. Tādu sacerējumu, kuros

viena vai vairākas epizodes saistās ar mūziku, Poru-

kam pat ļoti daudz. Un netrūkst arī tādu, kuros mūzikai

vai mūziķiem pieder centrālā vieta.13

Dažiem Poruka prozas darbiem sižetisku asociāciju
dēļ virsrakstiem izmantoti pazīstamu mūzikas sacerē-

jumu nosaukumi: «Cavalleria rusticana» (pēc Maskanji
operas), «Parsifals» (pēc Vāgnera operas), bet «Bērnu

simfonijai» pat iedalījums nodaļās muzikāls: «Allegro»,
«Adagio» un «Scherzo». Tas pats sakāms par Poruku

Jāņa dzeju. Arī starp viņa dzejas darbiem vairāki ir



31

tādi, kas organizēti pēc mūzikas tradīcijām un tā arī

nosaukti. 14 Ar visiem šiem darbiem dzejnieks it kā vē-

lējies kaut cik kompensēt savus nepiepildītos sapņus

kļūt par mūziķi un komponistu.
Bet kompensācija nāk arī no citas puses. Kaut gan

Poruks pats nav komponējis nevienu dziesmu, kurai

būtu paliekamāka vērtība, tautā viņš dzīvo lielā mērā

taisni ar dziesmām. Par to parūpējušies komponisti, kas

savām solo un kora dziesmām bieži vien izraudzījušies
Poruku Jāņa dzejas tekstus. Viņš ir viens no visvairāk

komponētajiem latviešu dzejniekiem. Un sapratuši viņu

vislabāk, pienākuši viņam vistuvāk smalkie latviešu

skaņu mākslas liriķi — Emīls Dārziņš, Alfrēds Kalniņš,
Jānis Zālīts.

Kā lai novērtējam Poruka Drēzdenes periodu ko-

pumā — ne vien no mūzikas studenta, bet ari no topoša

dzejnieka un rakstnieka ieguvumu viedokļa? Katrā

ziņā pozitīvi.
1894. gada pavasarī — tātad tikai divdesmit divu ar

pusi gadu vecumā Poruku Jānis atgriežas Rīgā. Atgrie-
žas bez diplomiem, bez slavas, bez graša kabatā, pat
bez kaut cik reālākām cerībām uz maizes riecienu. To-

ties viņš atgriežas ne kā zaļš jauneklis, bet kā perso-
nība. Ceļasomā viņam ir savam vecumam neparasti
liela dzīves pieredze, neparasti bagāta mākslas un lite-

ratūras pazīšana, pareizi vai nepareizi — bet pašam
savi uzskati un — par visām lietām — tālaika Eiropas
gars.

Tu prasi, ko pārnesu, māmulit.

No svešuma piemiņai mājās?
Sirds sāp; viss, ko es mantojis,
Ir nogurums rokās un kājās.

(«Tu prasi, ko pārnesu»)

Sava autobiogrāfiskajā fragmenta «Iz manas dzīves»

Poruks starp citu raksta:

Izdzirdu jau prūšu zemē,

Latvju laikraksti kā plēšas:
«Kas ir «Gods», kas Zūdermanis?

Zolā? Kas ir Henriks Ibsens?»
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Lūk, pa tam bij piedzimuse
Jaunā strāva latvju zemei,

Kamēr es pa sakšu ielām

Mierīgs vecās pēdas minu,

Jaunie latvji drošu garu

Barā savu balsi cēla

Pret šīs dzīves tumšo varu,

Gļēvos tumsas kalpus pēla.
Vecie nikni pretī stājās,

Klabināja cauros zobus;

Tagad mierīgi tie mājās
Meklē apslēpt savus robus.

Šīs rindas gan laikam uzrakstītas krietni pēc 1893. un

1894. gada notikumiem, taču zīmīgas tās ir ļoti. Jebšu

ar novēlošanos, Poruks tomēr netieši atzīst, ka latvieši

dzimtenē sākuši iet jaunus ceļus, kamēr viņš svešumā,

tuvu, tuvu pie Eiropas kultūras avotiem, palicis veco

gaitu gājējs.

Tiešām var rasties jautājums — kā gan tas izskaid-

rojams, ka Poruks, Eiropas gara caurcaurēm piesāti-
nāts, deviņdesmitajos gados paliek nomaļš no šī laika

sabiedriskajām cīņām Latvijā? Šķiet taču, ka taisni tā-

dam cilvēkam kā Poruks — ar tādu vērienu un tādiem

apvāršņiem — vajadzētu aktīvi un nepārprotami nostā-

ties progresa spēku pusē. Bet tas nenotiek.

Varbūt iemesls ir Poruku Jāņa jaunība? Bet, par spīti

jauniem gadiem, viņš no Drēzdenes atgriezās kā visai

nobriedusi personība. Bez tam — tie, kas nostājas Jau-

nās strāvas pusē, visi ir gados jauni cilvēki un, piemē-

ram, Jānis Jansons-Brauns vai Jukums Palevičs, pat
vēl jaunāki par Poruku.

Varbūt Poruku Jāņa sociālā izcelsme? Viņš taču ir

Druvienas saimnieka dēls. Bet saimnieku dēli ir vai visi

jaunstrāvnieki un vairāki no viņiem (Veidenbaums,

Aspazija, Rainis) dzimuši un auguši pat krietni labākos

materiālos apstākļos nekā Poruks.

Varbūt Poruku Jāņa nespēja saskatīt arvien jūtamā-
kās sociālās pretrunas Latvijā? Atkrīt arī šis pieņē-
mums. Ja jau skolas gados viņš nebūtu saskatījis Buņģa
un Cibiņa konfliktu, «Kauja pie Knipskas» nevarētu

tapt. Ja jau skolas gados viņu kāds Maureliuss nebūtu

nicīgi nosaucis par Prēdeļu (Silenieku) nabaga dēlu,

«Romas atjaunotāji» nevarētu tapt. Pats uz savas mv-
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guras Poruks ir piedzīvojis, ko nozīmē nabadzība. Pat

Vestermaņa labvēlība, lai cik taktiski izrādīta, galu

galā jūtīgu dvēseli varēja pazemot.

Varbūt kristīgā audzināšana, Prēdeļu hernhūtiskais

gars? Bet tai laikā, kad auga Poruks, audzināšana Lat-

vijā tikai kristīga varēja būt. Izņēmumu nebija daudz.

Un, piemēram, Zvārguļu Edvardu viņa kristīgie uzskati

nekavē kaut uz dažiem gadiem kļūt par Jaunās strāvas

un jaunās sociālās kustības piekritēju.

Vērtējot Poruku Jāņa nenoteikto, svārstīgo attieksmi

pret Jauno strāvu, jāpatur vērā, ka ne vien kristīgās
audzināšanas sekas, ne vien iedzimtais un vēlāk vides

un apstākļu paveicinātais jūtīgums, kas dzejnieka rak-

sturu dara gadu no gada noslēgtāku, bet arī visa kon-

krētā situācija ir tāda, kas Poruku Jāni it kā attur no

līdzdalības jaunajā sabiedriskajā kustībā. Jaunās strā-

vas dzimšanas brīdī Poruks nav klāt. Bet arī, atgriezies

no svešuma, viņš vēl ilgi, ilgi ir aizņemts ar pārbagā-

tajiem Vāczemes iespaidiem.
Ja par 1893. gadu Poruka dzīvē var sacīt, ka tad ban-

krotē viņa vecāku ģimene, tad gadu vēlāk kaut kas

līdzīgs notiek ar viņu pašu. Skaistie plāni un nodomi ir

sašķīduši kā ziepju burbulis. Varam patiesi pabrīnīties,
ka šādos apstākļos Poruks nesalūst pavisam. Vārajā

sapņotājā tātad iemīt daudz vairāk spēka, nekā varētu

likties.

Zināms, daudz Porukam palīdz draugu un radu morā-

lais (un reizēm, protams, arī materiālais) atbalsts. Jāno-

sauc te vispirms viņa bijušie skolotāji Jānis Kalniņš

Druvienā un Jēkabs Ozoliņš Vecpiebalgā, tāpat Dru-

vienas Lieltrušļu Poruki. Vecpiebalgu Poruku Jānis ap-
ciemo 1894. gada vasarā, bet druvēniešos palaikam pa-
dzīvo gandrīz katru vasaru — līdz pat 1896. gadam,

kad_— pēc Kārļa Egles ziņām — dzimtenē viņš viesojas
pedejo reizi un pēc tam tur vairs nekad neatgriežas.

Rodas Porukam arī jaunas draudzības, piemēram, ar

Gotfrīdu Ansabergu (1871—1955). Starp abiem dzejnie-
kiem pastāv galvenokārt pasta sakari. Ansaberga vēs-

tules ceļo uz Rīgu, bet Poruka — uz Viesīti vai Saldu,
kur Ansabergs strādā par pagasta skrīveri.

1894. gada rudenī Poruku Jānis kādu laiku pavada
Terbatā, kur viņu pie sevis uzņem students Ludvigs
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Bērziņš (1874—1925).
15 lemesls, kādēļ Porukam jāiero-

das Tērbatā, ir visai neparasts. Latviešu rakstnieku bio-

grāfijās Tērbata nereti figurē kā universitātes pilsēta,
bet Porukam tur jāstājas karatiesas priekšā gandrīz vai

kā cara armijas dezertierim. Inkriminē viņam izvairīša-

nos no zemessargu apmācībām, kurās viņam bijis jā-

piedalās pa to laiku, kamēr tas studēja Drēzdenē. Sprie-
dums gan nav bargs — tikai sešas nedēļas cietumā. Uz

notiesāto attiecas cara Aleksandra 111 nāves gadījumā

pasludinātā amnestija, tā ka galu galā Poruks tiek cauri

ar nepilnu mēnesi cietuma, kura režīms tikpat negai-
dīts, cik negaidīta pati tiesāšana. Cietumnieks nereti ēd

pie viena galda ar cietuma inspektoru, cietumsarga pa-

vadībā iet ciemos utt. Gandrīz kā Ļeva Tolstoja resp.

Mopasāna stāstiņā «Dārgi maksā»!

Poruka literārajā biogrāfijā vērā liekama nozīme ir

doktora Pētera Zālītes (1864—1939) labvēlībai. Zālīte

vada Plātesa izdevumus 16
un pulcina ap tiem talantīgā-

kos latviešu autorus. Pie tiem viņš pieskaita arī Poruku

Jāni, kaut gan tas vēl maz ko publicējis. Zālītes vērtē-

jumam tātad vairāk prognozes nekā konstatējuma rak-

sturs. Un prognozētājs Zālīte ir labs. Viņam tiešām

izdodas Plātesa firmai piesaistīt pašus krietnākos rakst-

niekus — tos, kas gan Plātesa izdevumiem, gan latviešu

literatūrai vispār, kā tas vēlāk kļūst skaidri redzams,

varējuši dot visvairāk.

Rakstniekam vissvarīgākā lieta ir iespēja publicēties,
un šo iespēju Zālīte Porukam sagādā. Plātesa firma iz-

dod arī pirmās Poruka daiļliteratūras grāmatas: «Pērļu
zvejnieku» (1895) un «Hernhūtiešus» (1896).

Aizsākas Poruku Jānim arī draudzība ar Rūdolfu

Blaumani, kurš, tāpat kā Poruks, strādā Zālītes vadīta-

jos izdevumos. Taču pamazām vien šī draudzība pār-
vēršas atklātā konfliktā. Konfliktam īsteni nav nekāda

pamata, un tieši tāpēc jo nožēlojamāk, ka tas izcēlies.

Gan abiem rakstniekiem, gan visai mūsu literatūrai

būtu nesalīdzināmi svētīgāk, ja Blaumaņa un Poruka

attiecības visu laiku būtu palikušas tādas kā, piemēram,
1898. gadā, kad Poruks savam draugam veltī «Mātes

dziesmiņas». Bet jau pēc pāris gadiem (1900) viņš pub-
licē pamfletu «lenaidnieks», kur Blaumanis nepārpro-
tami saskatāms aiz izkariķētā Zilmaņu Kuniberta. īstā
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vārdā Blaumanis saukts zobgalīgajā dzejolī «Herr Blau-

mann zog durch Rigas Gassen».

No citiem svarīgākiem notikumiem Poruka dzīvē pir-

majos gados pēc atgriešanās no Drēzdenes var minēt

viņa neveiksmīgo mēģinājumu iejusties muižas pār-

valdnieka lomā Bērzmuižā, Jaunpils draudzē. Mēģinā-

jums sākas 1895. gada pavasarī un beidzas jau pēc
dažām nedēļām, jo praktiskās lomas neietilpst Poruka

«ampluā».
Gadu vēlāk Porukam jāpārcieš kāda slimība (ūdens-

kaite), kas uz laiku viņu noved Rīgas pilsētas slimnīcā.

Literāri laiks no 1894. līdz 1897. gadam ir diezgan

produktīvs. Rodas prāvs skaits dzejoļu, vairāk nekā

desmit prozas darbu, to vidū «Pērļu zvejnieks». Poruks

debitēarī drāmā («Hernhūtieši»).
17 Zālīte publicē daudz

Poruka recenziju par Rīgas teātru izrādēm, koncertiem

un reizēm ari par mākslas izstādēm. Poruks kļūst popu-

lārs. Viņu pazīst un daudzina visi latviešu lasītāji. Pa-

mazām ir izveidojušies arī puslīdz ciešami materiālie

apstākļi. Nekādu mantu ar literāra darba augļiem gan
nevar sakrāt, bet eksistēt no šī darba tomēr var.

Vai un kādiem Poruka darbiem šie gadi un šo gadu
pieredzējumi devuši vielu, nav tik viegli nosakāms.

Visvairāk iespaidu šais gados no Rīgas, arī no Druvie-

nas, bet identificēt ne Rīgas, ne Druvienas dotās literā-

ras ierosmes nav vairs iespējams, lai gan kā vienas, tā
otras neapšaubāmi realizējušās Poruka darbos.

Arēji zīmīgākie notikumi Poruku Jāņa dzīvē šai pe-
riodā ir viņa uzturēšanās Tērbatas cietumā un Rīgas pil-
sētas slimnīcā. Var tādēļ domāt, ka zināmas pēdas šie

abi notikumi bus atstājuši tajos Poruka prozas darbos,
kuru darbība risinās cietumā un slimnīcā («Kokgrau-
zis», «Slimnīca»).
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«Te šo kungu es apsūdzu, kurš ir studējis
dividesmit vienu gadu un nekā nav izstudējis.»

(Fūrija — «Studenta Dotniņa sapnis»}

1897. ir Jaunās strāvas sagrāves gads. Daudzi progre-

sīvi noskaņoti latviešu inteliģenti tiek arestēti, vairāki

citi — emigrē uz Vakareiropu un Ameriku. Par jaun-
strāvnieciskās «Dienas Lapas» idejisko mantinieku kļūst
Dāvida Bundžas vadītais «Auseklis» Bostonā.

Poruku Jāni šie notikumi neskar. Nebūdams cīnītājs
ne pēc dabas, ne aicinājuma, sabiedriskajā kustībā viņš
nav piedalījies.

Bet 1897. gads ir nozīmīgs arī Poruka dzīvē. Šai gadā

viņš atkal kļūst par studentu.

Kas īsti viņam liek izšķirties par studijām Rīgas Poli-

tehniskajā institūtā, grūti sacīt. Varbūt tā ir vēlēšanās

iegūt «pieklājīgu» stāvokli sabiedrībā, varbūt labi pel-
nīt un tā beidzot radīt savai dzīvei stingrāku materiālo

pamatu. Bet varbūt viņu vilina iespējas parādīt sevi

zinātnē. Varbūt viss kopā. Katrā ziņā ķīmija tiešām var

likties nozare ar neierobežotām iespējām. Pierādījums
tam ir profesoru Vilhelma Ostvalda (1853—1932) un

Paula Valdena (1863—1957) atklājumi, kuriem nozīme

pasaules mērogā. Ostvalds ir bijušais, bet Valdens to-

reizējais mācību spēks Rīgas augstskolā, un taisni ķī-

mija Rīgai atnesusi slavu. Tāpēc nebūtu ko brīnīties —

varbūt arī Poruku Jānis klusībā cer, ka viņš Rīgas slavu

varēs vairot un tajā dalīties.

Bet ar ķīmiju notiek apmēram tas pats, kas jau noti-

cis ar mūziku. Pusotra gada laikā (no 1897. gada sep-

tembra līdz 1899. gada martam) Poruku Jānis tā ari

nespēj iedzīvoties šai zinātnē, kas viņa mākslinieka

dvēselei tik tāla. Lieku reizi ir pierādījies, ka viņš ir

sapņotājs, pagalam nepraktisks cilvēks, kas nevar un

neprot atrast sev drošu vietu dzīvē.

Taču ar mācību neveiksmēm vien nav gana. Tām

pievienojas vēl kas cits. Revolucionārie notikumi Krie-

vijas augstskolās ietekmējuši arī Rīgas Politehnisko

institūtu. Tajā ir nodibinājusies puslegāla marksistiska

organizācija «Studentu birojs», kas ne vien palīdz trū-

cīgiem studentiem (legālie mērķi), bet arī cīnās pret



37

institūta reakcionāro režīmu (nelegālie mērķi) — izdod

skrejlapas, stimulē studentu streikus utt. Galu galā

iejaucas valsts vara, un 1899. gada pavasarī no institūta

tiek izslēgti 295 «dumpīgie» studenti.

Nav ko brīnīties, ka šo 295 izslēgto vidū ir, piemē-

ram, Poruka studiju biedrs, pazīstamais progresīvais

kritiķis un publicists Jānis Asars. Bet ir šo 295 vidu arī

Poruku Jānis. Zinām, ka viņš nav ne marksists, ne pa-

grīdnieks. Zinām, ka viņš pat ir korporācijas «Selonia»

krāsnesis. No tā secinām, ka viņa līdzdalība studentu

«dumpī» nekāda lielā nevar būt, taču Poruka simpātijas
nemiernieku pusei tomēr ir fakts.

Šai sakarā der atcerēties «Prologu», kas lasīts Rīgas
Latviešu teātrī kronēšanas svētku izrādē 1896. gada
14. maijā:

Dimdi, dimdi, Tu lielā Maskava!

Atskaniet, Cara pilsētu zvaņi!
Lai nodreb zeme līdz dzijumiem,
Lai gaisi viļņo līdz debešiem

Mūsu Carienei, Caram par godu!

Ir tagad pat tā kā neērti šo «Prologu» lasīt, it īpaši,
zinot, ka tas Poruka darbs. Kaut arī tikai ārējs, iekšēji

nepārdzīvots, tajā tomēr demonstrēts kroņa patriotisms
ar stereotipām frāzēm visžēlīgā Krievzemes valdnieka

un valdnieces slavai. Bet tas ir pirmais un paliek arī

pēdējais Poruku Jāņa sacerējums šādā garā. Un, ka

turpmāk viņš vairs neiznieko savu talantu lišķīgām
odām, par to, liekas, visvairāk varam pateikties viņa —

kaut arī varbūt tikai paviršajai saskarsmei ar studentu

kustību Rīgas Politehniskajā institūtā.

Ķīmijas studiju laikā Poruku Jānis tuvāk sapazīstas
ar dažiem komiltoņiem, piemēram, ar tautsaimnieku

Aleksandru Eversu (1880—?), pie kura dzejnieks vieso-

jas Dzērbenē, ar celtniecības inženieri, vēlāko univer-

sitātes docentu Persiju Zīlīti (1878—?), kas Poruku uz-

ņem savā mājā Strenčos, ar tautsaimnieku Alfrēdu Cī-

ruli (1874—1904), kas, pats būdams rūjenietis, uz laiku

izgādā Porukam mājskolotāja vietu kādā Rūjienas vācu

ģimenē. Dažas nedēļas dzejnieks šai laikā mitinās arī
Kalkūnu muižā pie Daugavpils. Atzīmējami šie fakti aiz
diviem iemesliem. Pirmkārt, visas šādas viesošanās var
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kvalificēt kā zināmu labdarību no komiltoņu puses. Visi

viņi ir samērā turīgi un, protams, neizputēs, ja dažas

nedēļas viņu mājā ēdīs kāda lieka mute. Otrkārt, šīs

viesošanās liecina par zināmu plānveidību Poruka va-

saras maršrutu sastādīšanā: var spriest, ka dzejniekam,
ārzemes izbraukājušam, nu radies nodoms apbraukāt
arī Latviju. Šis plāns tomēr netiek līdz galam reali-

zēts. Tā jau 1896. gadā Poruks raksta Gotfrīdam Ansa-

bergam: «... es vēlētos iepazīties ar Kurzemes dzīvi.

Esmu kādreiz, reālskolnieks būdams, Dobelē bijis, bet

tur es ļoti maz spēju ko neko novērot.» Taču, cik var

spriest, vēlēšanās «iepazīties ar Kurzemes dzīvi» tā ari

paliek tikai vēlēšanās: nav ziņu, ka jel kad dzejnieks
būtu braucis uz Kurzemi.

Ķīmijai Poruks ziedo maz enerģijas. Tā var domāt

kaut vai tāpēc, ka dzejnieka literārā ražība šai laikā

nepavisam neatslābst. Pat otrādi: viņš sāk rakstīt savu

apjomā lielāko darbu — romānu «Rīga».

Romantisks piedzīvojums ir Matilde Jureviča (vēlākā

Priedīte), ar kuru dzejnieks iepazīstas kādā vakarā pie
Friča Brīvzemnieka, bet sāk par viņu jūsmot masku

ballē, nezinādams, kas viņa ir. «Lotosziedam» — tāda

ir Juievičas maska — dzejnieks raksta daudz vēstuļu
(tās visas gājušas bojā), veltī četrrindi «Tik tad, kad

sāpes manas krūtis spiež».
18

Studiju laiks devis ierosmi vismaz diviem Poruku

Jāņa darbiem — «Divas balles» un «Studenta Domiņa
sapnis». Sevišķi tuvs īstenībai stāsts par Domiņu. Do-

miņš, tāpat kā Poruks pats, ir ķīmijas students un, tāpat
kā viņš, uz ķīmiju pārcēlies no mākslu valstības. Ari

tāds pats neveiksminieks kā Poruks. Dzejā tiešākas stu-

diju laika pēdas nav ieraugāmas, ja neskaitām kādu

1902. gadā publicētu galda dziesmu «Atjaunojies
dziesmu gars». Tā sacerēta vecās studentu dziesmas.

«Gaudeamus» pantmērā.

Mājskolotāja pienākumus Poruku Jānis veicis vai-

rākkārt, pēdējo reizi Rūjienā — ķīmijas studenta ga-

dos. Arī šī nodarbošanās nav palikusi bez savas ietek-

mes viņa mākslā. Vairāku Poruka prozas sacerējumu
darbībā piedalās vai vismaz to novēro un atstāsta māj-

skolotājs.
19
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Patiess notikums Strenču apkārtnē — gan no nedaudz

vēlāka laika (1900. gada) — ir pamatā, kā to liecinājis

jau pieminētais Persijs Zīlīte, Poruka tēlojumam «Pīļu

medībās».

Un lās rozes, tās rozes,

Kas zied kā sirds sarkanās slāpes.
Kā asiņu karstumā līgavas,
Tās nav nekas cits

Kā ziedos pārvērstas zemes slāpes.

(«Neticīgā Toma dziesmas»)

Pēc izslēgšanas no augstskolas Poruku Jāņa dzīvē

īstenībā maz kas mainās. Students viņš lielākoties bijis
tikai vārda pēc, bet literatūrai nu var nodoties vēl in-

tensīvāk nekā līdz šim. Rosīgā darbā bez sevišķiem at-

gadījumiem viņš pavada apmēram divus gadus.

1901. Porukam ir lūzuma gads. Šis gads ievērojams
ar vairākiem svarīgiem notikumiem viņa dzīvē.

Pirmais no tiem ir tas pavasara vakars Cēsu viesīgajā
biedrībā, kad viņš pirmoreiz satiek Ernu (Ernestīni) Pē-

tersoni (1875—1956). Šim vakaram ir turpinājumi, satik-

šanās atkārtojas gan Cēsīs, gan arī Lāčos, Pētersonu

mājā, kas atrodas netālu no Cēsīm. Dzejnieks raksta

Ernai vēstules, veltī viņai dzejoļus, uztraucas par viņu,

ilgojas, bīstas viņu pazaudēt. Kaut gan, pēc Ernas mā-

tes uzskata, Poruks nepavisam neatbilst kārtīga znota

standartiem, jaunie ļaudis ar viņas gribu daudz nerēķi-
nās un jau pēc nepilna gada saderinās. Laulības notiek

1902. gada augustā, bet 1903. gada 21. aprīlī piedzimst
Karmenīte — Poruku vienīgais bērns. 20

Poruka literāro darbību skar kāds cits šī gada noti-

kums. Rīgas domes vēlēšanu cīņas laikā Zālītes vadītie

izdevumi aizstāv vācu intereses, tāpēc lielāks skaits

rakstnieku, publicistu, arī zinātnieku presē paziņo, ka

viņi atsakās turpmāk Zālītes izdevumos darboties. Šo

autoru vidū ir tādi pazīstami vārdi kā Rūdolfs Blauma-

nis, Atis Ķēniņš, Vilis Plūdons, Kārlis Skalbe, Teodors
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Zeiferts. No līdzdarbības šais izdevumos atsakās arī Po-

ruku Jānis. 21

Tas, protams, ir žests galvenokārt aiz solidaritātes.

Poruks nav tāds politiķis, nedz arī tāds latviešu nacio-

nālists, ka viņam būtu tik svarīgs Rīgas domes sastāvs.

Turklāt viņš gluži labi zina, ka, aiziedams no Zālītes,

riskē ar sava talanta likteni un maizes riecienu. Bet

viņš riskē. Citiem ir vieglāk. Viņiem literatūra ir vai nu

tikai blakus nodarbošanās (kā pedagogiem Ķēniņam

un Plūdonim Rīgā, Zeifērtam Olainē), vai arī (kā Blau-

manim) drīz vien izdodas atrast citu redakciju (Blauma-
nis sāk strādāt Oskara Rāviņa «Pēterburgas Avīzēs»).
Ne tā Porukam.

Poruks — no vilka bēgdams, uz lāci krīt. Nespēdams
atrast pastāvīgu darbu citur, — bet tas, it sevišķi pēc

ģimenes nodibināšanas, ir pilnīgi nepieciešami — viņš
sāk rakstīt Friča Veinberga «Rīgas Avīzē» — reakcio-

nāra rakstura izdevumā. Gan 1905. gada janvārī viņš no

«Rīgas Avīzes» aiziet, taču notikušo padarīt par nebi-

jušu nav iespējams. Vainīguma sajūta Porukam nedod

miera īpaši 1905. gada revolūcijas laikā. No vienas pu-

ses, viņš gatavs piebiedroties revolūcijas cīnītājiem, no

otras — baidās, ka tie viņu neuzskatīs par savējo.
1901. gadā ir arī citi notikumi.

Rudenī Poruku Jānis no jauna iestājas Rīgas Politeh-

niskajā institūtā, šoreiz komerczinātņu fakultātē. Par

iemesliem gandrīz nav šaubu. Tas ir vēl viens, patiesībā

pēdējais dzejnieka mēģinājums kaut ko darīt, lai varētu

«iekārtoties», «nostāties uz kājām». Viņš labi saprot,

ka citādi ģimeni uzturēt nebūs iespējams.

Studijas Poruks atsāk 1901. gada 1. septembrī un pa-
liek studentu sarakstos līdz 1906. gada 21. janvārim,
kad viņu atskaita par lekciju naudas nenomaksāšanu.

Faktiski studijas pārtrūkst jau agrāk — 1904. gada va-

sarā. Un, kā neiznāca no Poruka mūziķis un ķīmiķis, tā

no viņa neiznāk arī komersants. Par speciālajiem

priekšmetiem viņš interesējas visai maz, bet galveno-
kārt mācās valodas.

Drīz pēc iestāšanās komerczinātņu fakultātē Poruks

saslimst ar nerviem. Pareizāk — jau kaut kad agrāk
sākusies nervu kaite nu izlaužas uz āru, un studiju
biedri viņu ievieto Šēnfelda klīnikā Pārdaugavā. Tur
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gan jāpaliek tikai pāris nedēļu. Tik īss ārstēšanas kurss

liek domāt, ka lieta nav nopietna, bet patiesībā ir gluži

otrādi. Pēc kāda laika slimības simptomi atkārtojas.

Jaunā ģimene sākumā dzīvo Rīgā, bet, sievai saslim-

stot un apstākļiem sarežģījoties, ilgiem lāgiem laulātie

dzīvo šķirti — viņš Rīgā, viņa Lāčos, līdz beidzot —

1905. gada vasarā — uz Lāčiem pārceļas arī pats

Poruks.

Rakstnieks šai laikā atrodas savas slavas augstumos,
bet bieži vien viņam jākaujas ar naudas trūkumu. Viņš
ir ieguvis to, ko sauc par ģimenes laimi, bet mainīga un

untumaina ir arī tā. Ir latviešiem sakāmvārds: «Kur na-

badzība pa durvīm iekšā, tur mīlestība pa logu ārā.»

Bet Poruku mājā nabadzībaneienāk viena. Tai līdzi nāk

arī slimības. Un tā šo ģimeni sāk malt bēdu dzirnas.

Zobrati griežas neapturami — slimības veicina naba-

dzību, nabadzība atsaldē jūtas, vienaldzība rada jaunas
un atkal jaunas kaites ...

Lieki kādu apsūdzēt dzejnieka traģēdijā. Lai apstātos
dzirnu rati, jāapstādina upe vai vējš. Un tomēr gribētos
ticēt, ka citos — labākos laikos Poruks un viņa talants

neaizietu bojā.
Bet kāda ironija! Poruka noriets sakrīt tieši ar to

brīdi, kad tauta cēlusies izkarot labākus laikus, izkarot

brīvību un cilvēka cienīgu dzīvi visiem, arī saviem

dzejniekiem.
Poruku Jānis nav revolucionārs. Ir sava taisnība

tiem, kas saka, ka 1905. gads viņu samulsinājis, ka viņš
nav varējis saprast, ko gan tas viss nozīmē, kurp ved.

Bet, kura pusē jānostājas, to Poruks nojauš gan. Pēc

cara kalpu necilvēcīgās izrēķināšanās ar 13. janvāra
demonstrantiem Poruks tā sašutis, ka gatavs ķerties pie
ieročiem. Kad daudzi latviešu rakstnieki un mākslinieki

nolemj publicēt protesta rakstu pret cara valdības rī-

cību, Poruks ir viens no tiem pavisam nedaudzajiem,
kuri pie vakardienas pārdrošā lēmuma paliek arī vēl

nākamajā dienā. Poruks ir klāt skolotāju kongresā, ir
klat zemnieku kongresā. Viņš presē paziņo, ka pilnīgi
norobežojas no Friča Veinberga. Un Cēsīs kādā mītiņā
viņš ir sagatavojies nolasīt (īstenībā nolasa Apsesdēls)
savu uzsaukumu, kas gan nav visai kaujiniecisks, to-
ties emocionāls un liela rūgtuma pilns.
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Zināms, tai pašā laikā Poruks ari stomās, baiļojas,
novēršas un ieraujas sevī. Bet, kā jau sacīju, 1905. gadā
sākas rakstnieka noriets. Daudz kas var būt izskaidro-

jams ar viņa slimību. Tā liek domāt arī tas, ka brīžam

Poruks bīstas no visiem — kā no nemierniekiem, ta

nemieru apspiedējiem. Bailes — tā ir viena no viņa sli-

mības izpausmēm.
Laiks no gadsimtu mijas līdz 1905. gadam un arī ve

daļēji 1905. gads literārā ziņā Porukam sevišķi produk-
tīvs. Tieši šai piecgadē viņš uzraksta relatīvi visvairāl

prozas un dzejas. Iznāk grāmatas: «Sirdis starp sir-

dīm» (1900), «Dzīves straumē» (1902), «Dzīve un sapņi'

(1904), «Brūklenāju vaiņags» (1904), «Zilizana sirds-

dedze» (1905). Viens no Poruka izdevējiem šai laikā ii

Jānis Ozols (1859—1906) — tas pats, kas krīt no cara

sūtītās sodekspedīcijas lodes, otrs — Dāvids Zeltiņi

(1867—1943).
Jādomā, ka visa Poruku Jāņa mīlas lirika, kas uzrak

stīta, sākot ar 1901. gada pavasari, veltīta viņa līgavai

resp., dzīvesbiedrei. Šī viņa — pēdējā — mīlestība pa

matā ari dzidras, tīras romantikas pārpilnajam «Brūkle

nāju vaiņagam». 22 Savai meitai Karmenītei Poruks uz

raksta veselu virkni bērnu dzejoļu.23

Uz pēdējās lapas

Viņš vairs neraksti^

(«Rakstnieki».

Ar 1905. gada rudeni, kad Poruku Jānis jau otrret

(pirmoreiz — 1901. gada rudenī) ārstējas Šēnfelda kli

nikā, sākas viņa dvēseles krēslas gadi. īsti vesels viņi

pēc tam vairs nekļūst. 1906. gada ziema viņam jāpa
vada Tērbatā, Čiža nervu klīnikā, 1907. gada beigās
viņu ievieto Strenču psihiatriskajā slimnīcā, kur viņi
paliek līdz 1908. gada pavasarim, 1908. gada rudeni

viņš Strenčos nokļūst otrreiz un ārstējas līdz 1909. gadi
vidum, beidzot — 1910. gada rudenī otrreiz dodas v:

Terbatu, kur Ciža klīnikā paliek līdz pat savai nāvei vi
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kur dzejnieku uzrauga tolaik vēl jaunais psihiatrs, vē-

lāk pazīstamais profesors Hermanis Buduls (1882—

1955).
24

Klīniskās ārstēšanās pārtraukumos Poruks dzīvo vai

nu Lāčos, vai Cēsīs. Rīgā viņš iebrauc tikai paretam,

bet vislabāk jūtas pie Gaujas, Dukurezera un vispār da-

bas tuvumā, pēc iespējas tālāk no trokšņiem un bur-

zmas. Vienīgi 1909. gadā — pēc atgriešanas no Stren-

čiem — dzejnieks jūtas tikpat kā vesels, dodas uz Rīgu

un, vēlēdamies klusībā strādāt, apmetas draugu izgādā-

tajā istabiņā Burtnieku namā Mīlgrāvī, kur tobrīd mi-

tinās arī dainu tēvs Krišjānis Barons un druvēniefis

Jānis Are (1882—?), savā laikā diezgan populārais kup-
letists.

Maizes pelnītāja ģimenē galvenokārt ir Poruka dzī-

vesbiedre, kas, piemēram, ilgāku laiku Cēsīs nodarbo-

jas ar grāmattirdzniecību. Dzejnieks bieži vien jūtas

pārāk saguris, lai varētu sistemātiski strādāt. Raksta

viņš samērā maz, un to pašu ne vienmēr vairs izdodas

publicēt — daļēji aiz izdevēju un redaktoru vienaldzī-

bas, daļēji tāpēc, ka uzrakstītais reizēni tiešām vairs

nav publicējams. Kārļa Egles un Pētera Ērmaņa sakār-

totajos Poruku Jāņa Kopotos rakstos no divdesmit sē-

jumiem viens — deviņpadsmitais — no tādiem viņa

darbiem, Kārļa Egles vārdiem runājot, vien arī sastāv,

«kuros jau stipri sajūtama viņa savrupās dzīves tra-

ģika», kālab «ne savā saturā, ne izstrādājumā šie darbi

tad nav vairs stādāmi līdzās pārējiem, bet uzņemami

un aplūkojami tikai kā literatūrvēsturisks materiāls,

kaut arī tanīs šur un tur vēl it kā pamirdzētu iemīļotā

dzejnieka visiem tik labi pazīstamais talanta spil-
gtums».

Tas, protams, nenozīmē, ka Poruku Jānis savas dzī-

ves pēdējos gados būtu jau pilnīgi apklusis un atstumts.

Tā gluži nav. Paretam viņa darbi vēl parādās periodikā.
Cēsīs iznāk grāmatas «Dzejas» (1906) un «Zelta adata»

(1906) Jāņa Ozola izdevumā, bet Poruka rediģēto
«Jauno laiku kalendāru uz 1907. gadu» ar literāru pie-
likumu «Tiesneša līgava un citi stāsti» izdod dzejnieka
dzīvesbiedres svainis un veikala kompanjons Volde-

mārs Bērzons (1865—?).
Lielākais literāras nozīmes notikums Poruka dzīvē
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šais gados tomēr ir «Zalkša», t. i. — A. Ķēniņa izdotie

Kopoti raksti, kas no 1905. līdz 1908. gadam iznāk pie-
cos sējumos Augusta Saulieša sakārtojumā. Ne jau
katrs — pat ievērojams — rakstnieks savā dzīves laikā

pieredz šādu pagodinājumu kā Poruks.

Drūmo vientulību reizēm caurgaismo arī kāds laba

drauga apmeklējums. Dārga draudzība Porukam ir, pie-
mēram, ar Emīlu Dārziņu, kas viņam daudzējādā ziņā

radniecisks. Kas viens latviešu dzejā, tas otrs mūzikā —

dziļu domu domātājs un skumju sapņu sapņotājs. Ne

vien vairākas Dārziņa dziesmas, arī viņa «Melanholis-

kais valsis» top Poruka un viņa dzejas ierosmē.

Var jau būt, ka dzejnieka dvēsele nebūtu satumsusi

tik strauji (lasot laikabiedru liecības, brīžam šķiet, ka

slimība tik ļauni nopietna nemaz nav), ja kaut cik la-

bāki būtu viņa materiālie apstākļi un kaut cik atsaucī-

gāka sabiedrība. Bet pārtikušajam latviešu pilsonim pa-

tiesībā nav nepieciešama ne dzeja, ne dzejnieki.
Poruku Jāņa cerības paliek nepiepildītas — ne par

pabeigtu izglītību, ne par stabilu vietu dzīvē, ne par

biezāku maizes šķēli. Nepiepildās viņa sapņi aizbraukt

uz Vidusjūras krastiem, uz Ēģipti. lespējams, ka izrau-

šanās kaut uz nelielu laiku no ierastās, apnikušās, pat
kaitinošās vides palīdzētu rakstniekam atspirgt, atgū-

ties, atdabūt spēkus.
Paliek nepiepildīta arī Poruka cerība atgriezties dzim-

tajā sētā, kas ne viņam pašam, ne viņa tuviniekiem jau
sen — kopš 1893. gada — vairs nepieder. Dzejnieks
fantazē par maiņas darījumu: tauta viņam nopirktu un

atdotu Prēdeļus, bet viņš novēlētu tautas īpašumā savus

darbus.

Vai Poruks nebūtu savas dzimtās vietas cienīgs?
īstenībā tomēr notiek pavisam citādi.

Kad dzejnieka ārstēšanai vajadzīga nauda, Rūdolfs

Blaumanis (tas pats, ko Poruks uzskatījis par savu

ienaidnieku!) viņam Rīgā sarīko benefices vakaru, taču

ienākums no tā ir niecīgs. Līdzīgs vakars Cēsīs nes pat
zaudējumus.

Un druvēnieši?

Kad noskaidrojies, ka Poruks nespēs samaksāt dau-

dzos gados sakrājušos galvasnaudu pagastam, druvē-

niešu vietnieku pulks pēc gariem strīdiem nospriež pa-



45

visam īsi: lai dzejnieks atpelna savu parādu, skaldīdams

pagasta malku. Vietnieki ir humāni, sava pagasta cil-

vēku nelaimē viņi nepametīs. Ja jau Poruks tik trūcīgs
un ja jau viņš nevar strādāt, lai tikai brauc šurp uz

Druvienu. Pa nedēļai katrs druvēniešu saimnieks viņu

izguldinās un paēdinās labprāt.

Pagasta nabags — lūk, Poruka «goda nosaukums»,

kādu tam visžēlīgi piešķir viņa kaimiņi un novadnieki.

Trijos un četros gadu desmitos dzīve ir izmainījusies.
Druvēniešu saimnieki, kuru tēvi ap Poruku Jāņa dzim-

šanas laiku vēl klanījās kungam un mērniekam, nu

paši ir kungi, kas uz tādiem, kuri «neprot dzīvot», no-

skatās no saviem īpašnieku augstumiem.
Jau minēju Poruku Jāņa «apokrifus» — tos darbus,

kas «nav vairs stādāmi līdzās pārējiem». Šie darbi ir

dzejnieka dvēseles slimības produkts un dokuments.

Bet par viņa slimību tiešāk vai netiešāk runā arī citi sa-

cerējumi. Tie gan parasti nepierāda, ka Poruks saslimis,
bet bieži vien liecina, ka viņš no saslimšanas bīstas vai

arī par šādu varbūtību domā.

No tiem Poruka darbiem, kuros autors vai nu notēlo

psihiski slimus cilvēkus, vai arī tikai it kā garāmejot
ieminas par dažādām psihiskām anomālijām, hronolo-

ģiski pirmā ir fantāzija «Perpetuum mobile» (1894),
tad — tēlojums «Gulētāja» (vēlreiz šo «gulētāju» sa-

tiekam pēc pāris gadiem novelē «Sīmanis Gaigals»).
25

No dzejoļiem te var minēt «Šausmas» un «Ak, kā galvu

spiež». Tajos abos visai tieši psihisko slimību simptomu

notēlojumi. Zīmīga te var būt arī novele «Mamona

vergs», kur skaudīgais, mantkārīgais fon Holcs savu

radinieku ar varu ievieto «dullo namā» (paralēle ar vē-

lākajiem pārmetumiem Poruka dzīvesbiedrei, viņas ra-

diem un draugiem).
Zinām, ka slimības laikā Poruks kļūst sevišķi no-

slēgts un atturīgs. Bet tāpat zinām, ka šī īpašība rakstu-

rīga viņam arī agrāk. Manuprāt, ļoti trāpīgi sacīt, ka,
saslimstot ar psihiskām kaitēm, cilvēks «zaudē dvēseles

līdzsvaru». Tā tas ir arī ar Poruku. Viņš taču arī savās

slimības dienās joprojām paliek dzejnieks, joprojām
muzikāls, joprojām saglabā savus morāles principus,
savu erudīciju utt. Saslimstot neviena īpašība nemirst

un neviena nerodas no jauna. Ir izzudis tikai dvēseles
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līdzsvars: dažas agrāk apvaldītās īpašības ir pieņēmušās

spēkā un apjomā.
Tāda īpašība Porukam ir ne vien viņa noslēgtība un

atturība, bet arī greizsirdība, par kuru biogrāfi izsacī-

juši visai dažādus spriedumus. Vieni meklējuši tai reālu

attaisnojumu dzejnieka ģimenes dzīvē, otri kvalificējuši

to kā «ārprātu». Bet Poruks ir greizsirdīgs visu mūžu.

Mīlestībā viņš aizvien vēlējies būt «vienīgais» pilnīgi

un pavisam. Sievietes neuzticībā viņš vienmēr saskatījis
draudu savai personībai. Vienmēr.

Lai tie, kas man bij tik mīli,
Visi man pie sāniem dus.

(«Kad būs asras izraudātas»)

Poruks mirst Tērbatā, Čiža klīnikā, 1911. gada 25. jū-

nijā pirms saules lēkta. Nāves tiešais iemesls — akūts

nieru iekaisums.

Dzejnieka aiziešanas brīdī neviena nav klāt, viņš ir

viens pats. Mēs tāpēc nevaram zināt, kā tas noticis —

miegā vai ar skaudrām sāpēm.
Tā nav nakts pēc dzejnieka vārda dienas, kā varētu

domāt, jo 1911. gadā visā Krievijā (tātad arī Igaunijā)
vēl spēkā vecais kalendārs. Bet saulei vienalga, kāds

kalendārs zemes virsū. Tai ir savas stundas, un tā iznāk,

ka Poruku Jānis sastopas ar nāvi tad, kad pie mums

visīsākās naktis.

Dzejnieku 29. jūnijā glabā Cēsīs, Lauciņu kapos.
Sapulcējušies neskaitāmi bērinieki. Te ir skolas un stu-

diju biedri, draugi un kolēģi, lasītāji — sapratēji, nesa-

pratēji un pārpratēji. Poruku atcerējušies un atnāk no

viņa atvadīties arī daudzi tādi, kas dzīvu viņu bija aiz-

mirsuši, kā jau vienmēr bēru dienās. Bet liktenis ne-

beidz un nebeidz ironizēt par dzejnieku. Tik daudzi ir

ieradušies, bet viņa mātes starp bēriniekiem nav. Nav

varēts viņai laikā paziņot, un par dēla nāvi viņa uzzina

tikai pēc tā bērēm.

Trīspadsmit gadu vēlāk — 1924. gada 23. novembrī,
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jau vēlā rudenī — Poruka pīšļus pārved uz Rīgu un

Meža kapos apbedī no jauna. Tur tagad par dzejnieku
sēro TeodoraZaļkalna veidotais sievietes tēls. Vai jums
neliekas, ka esat to jau kaut kur redzējuši? Varbūt —

lasīdami Poruka grāmatas? Varbūt tas ir Egļupju Ma-

rijas tēls un tieši tādu kādreiz gribēja izkalt trauslais

ganiņš Matīsiņš?
Tik klusa un dziļa miera pilna ir šī dzejnieka atdusas

vieta. Un tomēr — te apstājoties, jādomā un jāatceras,
ka mirušā vēlēšanās nav paklausīta. Poruku Jānis taču

kāroja apgulties savas dzimtās Druvienas zemē.

Bet — Druviena vai Rīga — Poruka tēvijā tās ir abas.

Un, kaut gan viņam «trūkst tās stīgas, uz kuras varētu

trinkšķināt mīlestības atklāšanu Latvijai»
26, viņš tomēr

ir un paliek savas tēvijas dzejnieks.

Es ciezdams tevi mīlēt mācījos,
Nu tev pie aukstām krūtīm noliecos:

Dod manim kapa vietu.

Man sirds priekš tevis sadega
Par upuri uz altāra;

Kurp lai bez sirds es ietu?

Kas savu sirdi atdevis,
Tas vientulis ir palicis,
Tam nav neviena drauga.

Es ari draugu nevēlos —

Pie tavām krūtīm noliecos:

Dod manim kapa vietu.

(«TēLtjai» )

Vai tev ir tik daudz asaru,

Ka vari dzejnieks būt?

(«Draugam» )

Daudzkārt ir krustoti šķēpi Poruka dēļ, viņa biogrāfi-

jas, viņa darbu un viņa personības novērtējuma dēļ.
Par retu latviešu rakstnieku pateikts tik daudz ļaunu
vārdu, sacelts tik daudz putekļu kā ap viņu. Bet rets
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latviešu rakstnieks ari izpelnījies tadu cieņu, ieguvis tik

daudz patiesu atzinēju kā viņš.

Poruku Jāņa darbi pēc viņa nāves iznāk daudzos jo
daudzos izdevumos. Viņa kopoti raksti, neskaitot šau-

rākas vai plašākas izlases, gadsimta ceturkšņa laikā

(1905—1930) iznāk veselas četras reizes.27 Par viņu rak-

sta biezas monogrāfijas, viņa dzejai komponisti sacer

mūziku, viņa darbus māca skolās, viņa stāstus drama-

tizē un izrāda skolēnu teātri, viņa «Traci» un citus

bērnu dzejoļus mazie deklamē pie eglītes ...

Tas viss nāk vēlu, bet tas nāk.

Arī druvēnieši un cēsnieki beidzot attopas. Viņi at-

skārst, ka nepazīts un neievērots viņu vidū dzīvojis
patiesībā ļoti pazīstams un ļoti ievērojams dzejnieks.
«Kas to būtu domājis?» viņi saka cits citam.

Bet vienprātības Poruka novērtējumā nav arī pēc
viņa nāves. Polemika — brīžam asākā, brīžam mēre-

nākā formā — turpinās ilgi. It īpaši trīsdesmito gadu

otrajā pusē kļūst atkal dzirdamas visai skaļas balsis

pret Poruku. Dažam nepatīk, ka viņš nav «trinkšķinā-

jis» tās stīgas, uz kurām tik izmanīgi savu mīlestību

Latvijai trīsreiz dienā atklāj dažs veikls konjunktūras
izmantotājs. Citam nepatīk, ka viņš tik nesimpātiskā

gaismā parādījis latviešu naudasmaka aristokrātiju, sā-

kot jau ar mazo Buņģi un mazo Runci, vēlāko Runcē.

It kā atjaunojas kādreizējā kauja pie Knipskas, sākas

jauns paēdušo sārtvaidžu uzbrukums izsalkušajiem bā-

lajiem zēniem.

Šodien ir citādi. Vecie strīdi apklusuši, kaislības ap-
dzisušas. Polemikai ap Poruku — vienalga, kādai — nav

vairs patiesībā jēgas. Viņa mākslu, viņa cilvēcisko un

māksliniecisko personību šodien varam vērtēt «sine ira

et studio». Tas jau ir un arī turpmāk tiks darīts.

Poruka dzīve un māksla padomju laikā ir apcerēta
literatūrvēsturēs (Alfons Vilsons) un literatūrvēsturiskos

rakstos (Anna Sakse, Kārlis Egle), viņa darbi no jauna
publicēti gan hrestomātijās, krājumos («Bez saules»,

1956) un antoloģijās 28
, gan atsevišķos izdevumos 29

.
Iz-

dotas izlases: «Reālistiski stāsti» (1953) ar Arvīda Gri-

guļa ievadu, «Dzejoļi» (1957) ar Alfona Vilsona un

«Stāsti» (1959) ar Vitolda Valeiņa ievadu.
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Jau šie fakti vien pierāda, ka Poruks nepavisam nav

lieks ne padomju lasītājiem, ne padomju laikmeta lite-

ratūras attīstībai. Viņa labākie darbi — un to ir

daudz — izturējuši un pastāvējuši laiku maiņās. Un arī

šīs plašās Poruka izlases iznākšana, kas patlaban tiek

uzsākta, protams, pierāda to pašu — ka Poruks arī Pa-

domju Latvijā nezaudē savu nozīmi. Pat otrādi: laika

perspektīva jauj mums saskatīt viņa patieso vietu un

lielumu.

Nedaudzajās lappusēs, kas atlikušas Poruku Jāņa

darbu aplūkojumam, varēšu runāt tikai par dažiem šai

sakarā iztirzājamiem jautājumiem.

Vispirms — ko Poruks uzrakstījis, un vai visam uz-

rakstītajam ir paliekama vērtība?

Ar literatūru viņš nodarbojas vairāk nekā divus gadu

desmitus, bet kaut cik intensīvāk strādāt nevar pat ne

pusi no šī laika. Allaž gadās kādi apstākļi, kas

traucē, — studijas, slimība vai kas cits. Poruka laiks —

tas īstenībā ir tikai laiks no 1895. līdz 1905. gadam, tā-

tad apmēram viens gadu desmits.

Tikai. Bet viņa literārais mantojums (ieskaitot vēstu-

les, recenzijas, saglabājušos uzmetumus, fragmentus

utt.) aptver ap pusotra simta iespiedlokšņu. Tātad —

par spīti visiem traucēkļiem — ražīgs, produktīvs
autors!

Prāvai daļai no šī daudzuma šodien gan vairs tikai

vēsturisku materiālu vērtība. Te jāmin ne vien dzej-
nieka epistolārais mantojums, ne vien viņa «apokrifi»,
ne vien neizstrādātie un nepabeigtie darbi, bet arī daļa
no tā, kas pabeigts un kas savā laikā šķitis svarīgs un

sabiedrībai vajadzīgs. Tādi ir viņa samērā daudzie rak-

sti un recenzijas tiklab par filozofiskiem un sabiedris-

kiem, kā par literatūras un mākslas jautājumiem. Pro-

tams, netrūkst tur interesantu domu, nedz pareizu vēr-

tējumu, bet, laikam ritot, lielākā daļa šo rakstu savu

kādreizējo nozīmi jau zaudējusi.
Visai daudz Porukam rakstu par mūziku. Šķiet, ka

latviešu mūzikas kritikas vēsturē sava vieta tiem pie-
nāktos, bet mūsu muzikologi, cik zināms, līdz šim Po-

ruka mantojumu šai nozarē nav centušies izvērtēt. Ir

šo rakstu vidū krietns skaits recenziju par koncertiem

un operu izrādēm, tāpat apcerējumu par dažādām
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mūzikas parādībām (dziesmu svētkiem, lauku koriem,

Rihardu Vāgneru v. c.).
Tikai dokumentāra vērtība Poruka nedaudzajiem rak-

stiem par glezniecību. Toties viņa recenzijas un raksti

par teātri interesanti vēl šodien. Apmēram vienu gadu
desmitu (no 1894. līdz 1905. gadam) Poruks diezgan vē-

rīgi seko izrādēm Rīgas teātros (Vācu teātrī, Pilsētas

teātrī un Latviešu teātrī, viena recenzija publicēta arī

par Jauno latviešu teātri), būdams visai prasīgs kritiķis

kā pret izrādes dramaturģisko materiālu, tā pret aktieru

tēlojumu. Šķiet, ka brīžam viņš kļūst pat pārlieku pra-

sīgs, piemēram, 1903. gadā, vērtēdams kāda iesācēja
M. Vārnzemja drāmu «Viļņi», diezgan kategoriski kon-

statē, ka «mūsu dramatiskā literatūra ir nabadzīga.
Kvantitātes netrūkst, bet kvalitātes nav. Blaumanis, As-

pazija, Niedra ir radījuši daudz skaistu teikumu, kuri

ir vienoti tajās tā sauktajās «drāmās», bet īstu drāmu

mēs gan velti meklēsim.» Bet ir šai laikā latviešiem ja
ne vairāk, tad vismaz «Pazudušais dēls»!

Publicistikas Poruku Jānim nav daudz, un tā pati vi-

sai nenozīmīga. Gan arī viņa publicistiskajos rakstos

sastopam pa pozitīvai domai (piemēram, ka Zinību ko-

misijas darbs pārāk vienpusīgs, ka komisijas vasaras

sapulcēs vajadzētu runāt ari par eksakto zinātņu jautā-

jumiem), bet pilnīgi nepieņemami Poruka politiskie uz-

skati.

Citādi ir ar Poruka rakstiem literatūras nozarē. Ja

par viņa publicistiku var sacīt, ka tai raksturīga autora

politiskā ignorance, tad viņa raksti par literatūru —

gluži pretēji — liecina par krietnu literāru erudīciju.
Poruks visai brīvi orientējas pasaules literatūrā — tik-

lab klasiskajā, kā modernajā. Viņš raksta par Šekspīru,
Ibsenu un Strindbergu, Gēti, Heini un Hauptmani, Puš-

kinu, Tolstoju un Zolā. Gan arī šeit ne jau visi Poruka

spriedumi vienādi ticami (piemēram, viņš nepavisam
nav pratis paredzēt Maksima Gorkija talanta turpmā-
kās attīstības virzienu), taču ne jau tādēļ, ka Poruks

būtu ignorants literatūrā, bet tādēļ, ka tie rakstnieki,

kurus viņš nesaprot va*i pārprot, pārstāv citādus sabied-

riskos un filozofiskos uzskatus nekā viņš.
Grūti Poruku nosaukt par kritiķi: pārāk maz viņam

rakstu, kurus varētu bez iebildumiem ieskaitīt kritikas
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kategorijā. Bet zīmīgi, ka savā vienīgajā literāra darba

recenzijā — par Kārļa Skalbes «Cietumnieka sap-

ņiem» — viņš lieliski apjautis dažu Skalbes īpatnību un

tikpat lieliski konstatējis, ka «no šī autora prasīt vēl ko

lielāku un daiļāku ir to lasītāju morāliska tiesība, ku-

riem mūsu dzejas uzplaukšana rūp». Poruks ir arī tas,

ar kura ceļa vārdiem (Mājas Viesa Mēnešraksta

1897. gada i. numurā) tautā pirmoreiz iziet Raiņa atdze-

jotais «Fausts». Šie ceļa vārdi tiešām tālredzīgi: Raiņa

atdzejojums iemantojis taisni tādu «nemirstošu slavu»,
kādu Poruks paredzējis. Un vēl. Ja runājam par «retro-

spektīvu» kritiku, par literārā mantojuma izvērtējumu,
tad arī šeit Poruks sniedz labu paraugu. Līdz šai dienai

nav mums precīzāka Ernesta Dīnsberģa personības un

literāro nopelnu vērtējuma nekā tas, ko savā apcerē

par viņu devis Poruku Jānis.

Tie, zināms, ir tikai atsevišķi Poruka raksti. Daudzos

citos rakstos izteiktie spriedumi sen savu nozīmi jau

zaudējuši. Bet daža laba vērā liekama doma paspīd arī

tajos. Tā, piemēram, savu rakstu «Par mūsu jaunāko
rakstniecību» Poruks jau 19. gadsimta beigās nobeidz

ar gluži mūsdienīgu aicinājumu: «Ir jāsaņem dūša un

jādodas dzīvē dziļāk iekšā. Ir jāstudē uzcītīgi cilvēks.

Es domāju, tad parādīsies kas pilnīgs, labs, ko mēs va-

rētu celt cittautiešiem priekšā.» Kādā citā rakstā («Li-
teratūras nākotne») Poruks, aizstāvēdams dzeju, saka:

«Dzeja ir jurists, kura katru klusībā tiesā, un es esmu

pārliecināts, ka dzeja labo vairāk cilvēci nekā cietumi

un bargi sodi.» Vēl citā rakstā («Vēstules par rakst-

nieku stāvokli sadzīvē»): «...tie laiki ir pagājuši, kur

dzejnieki prata vienīgi saldām mēlītēm dziedāt mīles-

tības dziesmas. Tagadnes rakstniekiem un dzejniekiem
vairs nenāk ne prātā šķirt poēziju no dzīves. Nē, viņi

ved dzīvi poēzijā un poēziju dzīvē.» Visai aktuāls arī

šodien, runājot par bērnu literatūru, izklausās šāds Po-

ruka debitīvs («Par bērnu literatūru»): «...bērnu lite-

ratūrai vajadzētu būt problēma literatūrai un nevis ne-

vainīga laika kavēkļa literatūrai un līdzeklim aizturēt

bērnam acumirklī asaras, lai tam vēlāku viņas totiesu

vairāk lītu.» Poruks joprojām piedalās mūsu sarunā par

to, kurš literatūras žanrs svarīgāks: «Drāma, romāns un

novele ir tās galvenās valdinieces, kuras pie sevis saista
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cilvēces resp. tautu uzmanību. Un tas tā ir jau no se-

niem laikiem bijis. Apgalvojums, ka latvieši šai ziņā
taisītu izņēmumu, būtu pārdrošs.» («Vēstules mūsu

rakstniekiem».) Turpat tālāk Poruks ļoti trāpīgi argu-

mentē savstarpējo sakaru nepieciešamību starp nacio-

nālajām literatūrām: «Un, ja vācietis ierauga papriekšu,
ka saule lec, tad latvietis nezaudēs ne mazākās zīmītes

no savas cienības, ja arī viņš — kaut gan mazliet vē-

lāku — pārliecinātos, ka saule lec.»

Citātu virkni no Poruka rakstiem vēl varētu ilgi tur-

pināt, bet jau no nupat izrakstītajiem, šķiet, pietiekami
labi redzams, ka respektējamu atziņu Porukam daudz.

Poruka literārā mantojumā ietilpst arī sentences

(«Aforismi», «Domu graudi un pelavas»). Ir starp tām

daža visai asprātīga, piemēram: «Kamēr cilvēks ir

jauns, tikmēr tas netic labām mācībām; pusmūžā viņš

no tām izvairās, un vecumā viņš mācās tās no galvas.»
Šai nozarē tomēr Porukam nav pat nodoma aizēnot

Kaudzītes Reini un viņa «Domu izteikumus». Turpretim
kādā citā žanrā Poruka literatūrvēsturiskā nozīme ne-

noliedzama. Daļa viņa prātniecisko rakstu, tāpat daži

no viņa rakstiem par literatūru īstenībā ir esejas, pie-
mēram, raksti par Gēti, Puškinu v. c. Jānis Poruks dar-

bojies gandrīz visos literāros žanros (izņēmumi ir tikai

fabula un feļetons), bet ne visos viņam vienādas sek-

mes.

Vesels sējums Kārļa Egles un Pētera Ērmaņa sakār-

totajā Poruku Jāņa Kopotu rakstu izdevumā ierādīts

viņa dramatiskajiem sacerējumiem (pieccēlienu drāma

«Hernhūtieši», viencēliens «Napoleona nāve», nepa-

beigts viencēliens «Moderni saimnieki», bez tam sep-

tiņi citi sacerējumi dialogos). Ne kritikā, ne teātra ap-
rindās šie darbi tomēr lielāku atsaucību nav iemanto-

juši. Izrādīti no tiem ir tikai daži («Hernhūtieši»,

«Sapnis», «Napoleona nāve»), un tikai «Hernhūtieši»

kļuvuši par zināmu «notikumu» sava laika mākslas

dzīvē. Pēc pirmizrādes presē parādās virkne atsauksmju
(«Dienas Lapā» Jānis Jansons-Brauns, «Austrumā» An-

drievs Niedra, «Baltijas Vēstnesī» kāds X.); pats autors

domā, ka recenzenti viņu nav sapratuši, tāpēc «Baltijas
Vēstnesī» publicē savu «paskaidrojumu». Poruka no-

lūks bijis šai drāmā rādīt paaudžu sadursmi, vecā un
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jaunā sadursmi «pārejas laikmetā». «Šī Aleksandra,»

raksta savā «paskaidrojumā» Poruks, «ir (...) jaunā —

pēc zinātnēm un patiesības censošā jaunība, kura klūp

un maldās, nozāģēdama to zaru, uz kura sēd.» Un tālāk:

«Aleksandra gan sākumā cenšas pēc ideāla — pēc cil-

vēces laimes, bet tā jau tūliņ sāk arī izpostīt citu laimi.

Te, lūk, ceļas traģika ..
.» Kā dramatisks darbs «Hern-

hūtieši», protams, nav bez saviem nopietniem trūku-

miem. Nav šī darba autoram tāda dramaturga talanta

kā, piemēram, Rūdolfam Blaumanim. Bez tam Poruks

«Hernhūtiešu» uzrakstīšanas laikā, liekas, par maz vēl

pazīst dramatisko skatuvi un tās prasības. Skatuve —

tā viņam pirmām kārtām ir operas skatuve, bet operā
drāmas elementiem ir tikai sekundāra loma.

Par Poruku var sacīt, ka viņam pietrūkst pacietības
lielāka apjoma darbiem. Viņa uzmanība nav pietiekami

noturīga, pēc dabas viņš ir pārāk impulsīvs, tādēļ viņa

īstie žanri ir lirika, neliela poēma un mazie prozas for-

māti. Turpretim apjomā lielākie Poruka darbi (romāns

«Rīga») nespēj sacensties ar citu talantīgāko latviešu

autoru sasniegumiem šais žanros.

Ka Poruks nemēdz «piestrādāt», nemēdz daudz «slī-

pēt» un «gludināt», konstatēts bieži. Tas taisnība. Viņa
darbi radušies ātri, pat pēkšņi. Katrā ziņā «rakstām-

galda periods» šiem darbiem ir maksimāli īss. Daudz

labot, vairākreiz pārrakstīt un pārstrādāt Poruks nav

radis. Ka viņa sacerējumi tapuši spontāni, liecina kaut

vai dzejoļi. Velti viņa dzejā meklēt sonetus, trioletus,

tercīnas un dažādas citas komplicētas formas. Pārsvarā

ir ierastās kvartas ar pamīšu atskaņām, pie tam bieži

vien atskaņota tikai otrā rinda ar ceturto. Arī prozas
frāze Porukam vienkārša, bez formas pretenzijām. For-

mas virtuozitāte ne prozā, ne dzejā viņu nevilina, to

viņš necenšas sasniegt.
Ir divējādi mākslinieki. Vieni — kā Ļevs Tolstojs —

grūti un neatlaidīgi strādā. No bezveida māla pikām
pamazām un pakāpeniski top līdz finesēm izsvērti, pār-
domāti

un izstrādāti tēli. Bet otri — kā Mocarts — rada

viegli un bez pūlēm. Viņi rotaļājas. Mākslas tēli

viņiem nāk pasaulē bez sāpēm, pat it kā bez pašu
autoru līdzdalības. Poruku Jānis drīzāk pieder pie otrā

nekā pie pirmā tipa. Ko «Kukažiņai» vai «Ceļiniekam»
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(«Birzē pogā lakstīgala») dotu vēl kāda «gludināšana»?
Tie ir briljanti darbi jau pašā sākumā, tādi tie dzimuši.

Tas, protams, nenozīmē, ka darbs pie rakstāmgalda

otrajam tipam būtu pavisam lieks. Arī Porukam daž-

labu reizi rezultāts droši vien būtu labāks, ja viņš tā

nesteigtos — ne ar rakstīšanu, ne publicēšanu. Neveiks-

mju cēloņi Porukam parasti ir citi: dzejolis vai stāsts

viņam neizdodas tad, kad vēl nav pienācis īstais brīdis,

kad «viela vēl nav nogatavojusēs», kad rakstnieks gan

redz, «kā Andrievs ar palso iebrauc pagalmā, kā tas

pašapzinīgi sēž uz skroderu lādes un kā meistars pats,

jautrs un lokans, ar olektes mēru rokā, pa vārtiem

ienāk svilpodams», bet abu meistara mācekļu sejas vēl

«pārklāj stereotipiski, neaprakstāmi smaidi» («Krust-
tēvs Dāvis»). Dažu Poruka dzejoli vai stāstu vairs neva-

ram atzīt un paturēt ari tādēļ, ka mūsu dienās kļuvis
nebaudāms to laiku pārspīlētais sentiments.

Poruku Jāņa literatūrvēsturiskā nozīme sakņojas,

pirmkārt, viņa personības amplitūdā, viņa vērienā. Prē-

deļu pirmdzimtais ļoti viegli kļūst par pilsētnieku, Rī-

gas jauneklis — par eiropieti, brīžam pat it kā par pa-

saules pilsoni. Vēl vairāk nekā Poruka cilvēciskajā

personībā šī mērogu maiņa izmanāma viņa literārajos

sacerējumos. Kamēr lielākā daļa latviešu rakstnieku

vēl sīksti turas pie lauku sētas (un varbūt vēl muižas)
ļaužu priekiem un bēdām, Poruks jau top par vienu no

pirmajiem īstajiem urbānistiem mūsu literatūrā. Dau-

dzos viņa prozas darbos attēlotie notikumi pilnīgi vai

pa daļai noris Rīgā
30

,
Vidzemes mazpilsētās vai Vāc-

zemes lielpilsētās. Taču tās vēl nav robežas. Starp Po-

ruka nepabeigtajiem dzejoļiem atrodam pat veselu

«Ģeogrāfisku dzejoļu» ciklu par pieciem kontinentiem.

Dzejnieks tiecas aptvert vai visu planētu — tagadnē un

pagātnē.
31

Sava vieta Poruku Jāņa daiļradē arī tiem viņa stās-

tiem, kuru viela ņemta no Latvijas, sevišķi Rīgas vēstu-

res.
32 Latviešu literatūras vēsturisko žanru attīstībā

šiem darbiem ievērojama nozīme kā pirmajiem nopiet-

najiem mēģinājumiem attēlot 15., 16. un 18. gadsimta
notikumus Rīgā un Vidzemē un kā pirmajiem parau-

giem latviešu vēsturiskajos žanros vispār.
Vairākos Poruka darbos figurē vēsturiskas personas,
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piemēram, Napoleons
33

vai Mārtiņš Gize, komponisti

(Bēthovens, Mocarts, Vāgners) vai dzejnieki (Gēte,
Heine, Ibsens v. c). Sevišķi ar Vāgnera pielūgsmi un

saviem dramatiskajiem fragmentiem «Nemirstīgie» un

«Ideāli», kuros darbojas ievērojami cilvēki, Poruks

kļūst par lielo personību pielūgsmes ievadītāju.
«Vai tev ir tik daudz asaru, Ka vari dzejnieks būt?»

vaicā Poruks. Pats viņš neapšaubāmi ir dzejnieks. Taču

ar vārdu «asaras» šai gadījumā jāsaprot ne vien bagāta

jūtu dzīve, bet ari bagāts intelekts un plaši apvāršņi.

Ai, grūli tam, kas pārdalīts!

(<clz tāļumā, iz augstuma»)

Poruku Jāņa pasaules uzskats, viņa ideālistiskā filo-

zofija nav vesela, vienota sistēma. Līdz noapaļotam,
sevī saskaņotam pasaules uzskatam Poruks nenonāk.

Viņā it kā cīnās savā starpā dažādas idejiskās ietek-

mes — no Prēdeļiem līdzpaņemtais luterāniskais un

hernhūtiskais kristiānisms ar vēlāk literatūrā un augst-
skolu lekcijās iegūtajiem ideālistisko uzskatu varian-

tiem. Un arī šo variantu ir daudz. Tur ir vēl vācu kla-

siskās filozofijas atbalsis — vismaz tādā veidā, kādā šī

filozofija izpaudusies «Sturm und Drang» dzejnieka
Šillera darbos. Līdz ar to tur, protams, ir arī Gētes, se-

višķi viņa «Fausta» domu bagātība. Tur ir budisma mo-

dernais Eiropas variants — Šopenhauera pesimisms.
Tur ir arī kaut kas no visjaunākajām — no tā dēvēta-

jām naturālistiskajām strāvām (Hekels), kas cenšas pa-
saules problēmu risinājumus ideālistiskā garā pieskaņot
dabzinātņu atklājumiem. Tāpat tur ir Ibsena sludinātā

personības cīņa pret viduvējo ļautiņu aizspriedumiem

un mietpilsonisko pašapmierinātību, tur ir Ļeva Tol-

stoja altruisms. Bet visspēcīgākā moderno ietekmju
vidū ir Nīčes filozofija. Nīče ir populārs, viņam daudz

cienītāju, lai gan, šķiet, ne tik daudz viņa filozofisko

uzskatu dēļ. Valdzina viņa spožais, dzejiskais stils.
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Visus šeit nosauktos domātājus un viņu mācības ap-

vienot vienā veselā, vienā harmoniskā pasaules uz-

skatā, protams, nemaz nav iespējams. Poruka filozofija

tādēļ ir pretrunīga jau savos pamatos. Brīžam tajā pār-

svaru iegūst viens, brīžam cits modernais domātājs, bet

tad atkal visas Eiropas gudrības atkāpjas sānis, lai

vietu atdotu Jaunās derības stāstiem, kas prātā iespie-
dušies jau kopš bērnības — gan no lasītā, gan no

baznīcā un saiešanas namā dzirdētā.

Poruka simpātijas, bez šaubām, varētu piederēt un

ļoti bieži arī pieder «mazajiem ļaudīm», apspiestajām

šķirām. Viņš, tāpat kā daudzi citi sīkburžuāziskie lat-

viešu inteliģenti, Poruka laikabiedri, stāv demokrātis-

kās pozīcijās.

Daudzos Jāņa Poruka darbos, par viņa filozofiskajām

apcerēm pat nerunājot, atrodam gan autora kristiā-

nisko, gan vispār ideālistisko uzskatu dokumentēju-
mus. Ir darbi, kuros viņš pievēršas Vidzemes brāļu
draudzes likteņiem, pie tam autora viedoklis diezgan
skaidrs: ar jūtām viņš stāv veco saiešanu pusē.

34 Ir

Porukam vairāki darbi, kas tā vai citādi asociējas ar

Veco un Jauno derību.35

Taču jo bieži gadās arī tā, ka Poruku Jānim — tāpat
kā daudziem citiem autoriem — bibliskie priekšstati
nav nekas vairāk kā tikai izteiksmes līdzeklis.

Lasot Poruku, visvairāk viņa liriku, vai ik lappusē jā-

sastopas ar vārdiem un terminiem, kas aizgūti no baz-

nīcas leksikas. Tas, ka Poruka dzejas valodā šādiem

vārdiem tik ievērojama vieta, liek uzskatīt, ka tikpat

ievērojama vieta arī attiecīgajiem priekšstatiem un jē-
dzieniem viņa domāšanā. Taču tāpēc vēl nevar apgal-
vot, ka visos gadījumos aiz vārda un priekšstata
stāvētu arī ticība un reliģiskās jūtas. Ka tā, rāda, pie-
mēram, dzejoļi un dzejojumi, kuros figurē līdzīgi aiz-

guvumi arī no indiešu reliģijām (Brāma, Buda, Nir-

vāna), no seno grieķu un romiešu mitoloģijas (Amors,
Harons, Olimps, Prokrusts, Venus v. c), no senēģiptiešu

mitoloģijas (Izīda, Oziriss, Sfinksa v. c), pat no tautis-

kajā laikmetā populārās latviešu mitoloģijas un psei-
domitoloģijas (krīvs, Laime, Lausks, Lietuvēns, Līga,
Pērkons, Saules dēls, vaidelote v. c). Dažreiz pat vienā
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un tai paša sacerējuma juku jukām atrodami ka bibiis-

kie, tā mitoloģijas priekšstati.
36

Kristiānismā ētiskais ideāls ir askēze. Bet Poruku

Jānis, kā mums zināms, nav askēts. Nepavisam. Laicī-

gos priekus viņš bauda labprāt. Šī viņa īpašība, kaut

pareti, tomēr atspoguļojas arī viņa dzejā.
37 Savos dar-

bos viņš palaikam ir negatīvists un pesimists, bet at-

sevišķos — un ne tikai bērnu — dzejoļos viņš spēj dot

arī brīnumgaiša humora paraugus, piemēram, «Scherzo»

viņa «simfoniskajos» dzejojumos.

Poruks nav ari cīnītājs, tā jau ir gandrīz vai aksi-

oma, bet taisni Porukam pieder spītīgās rindas dzejolī

«Vēlējumies»:

Lai justu reiz augstajie gari,
Cik liela ir cilvēka sirds.

Dzejnieks šeit tik ļoti pārliecināts par cilvēku, par

viņa lielumu, ka grib to demonstrēt — un ne jau
kam citam, bet pašiem dieviem. Vai tad šis ir tas pats
Poruks, kas citkārt zemojas lūgšanās?

Te esmu atspoguļojis tikai dažus aspektus. Bet tādu

var būt daudz. Un visos tajos Poruks parādīsies kā spil-
gta, šķautnaina, sarežģīta un daudzkrāsaina, protams,
arī mokošu un plosošu pretrunu pilna personība.

Ar drebošu roku

Viņš rakstīja patiesība.

(«Ar drebošu roku»)

Poruku Jāni parasts uzlūkot par romantiķi. Varbūt

nav tik svarīgi, kādu terminu katrs lieto — individuālā

romantisma, pasīvā romantisma vai vēl kāda cita ro-

mantisma pārstāvis. Galvenais — ka reālistiskās ten-

dences viņa mākslā ilgu laiku netika ne pietiekami pa-

manītas, ne uzsvērtas. Un patiesi — daudz kas gan
Poruka cilvēciskajā personībā, gan viņa mākslā ir tāds,
kas ļauj viņu ierindot latviešu romantiķu pulkā, pat šī
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pulka pašā vidū. Ne tikai viņa filozofiskie uzskati. Ne

tikai tas, ka viņš bieži vien izmanto savos darbos bībe-

les un mītu vielu. Bet ari tas, ka pesimistiskā dzīves

uztvere liek viņam nereti nobēgt sapņu un iedomu pa-

saulē. «Nevis tāpēc krietnie rakstnieki ir pesimisti, ka

nebūtu pasaulē nekā cēla un daiļa, bet tāpēc, ka viss,
kas cēls un daiļš, tiek nīsts un pelts.» («Vai pesimisms
rakstniecībā ir notiesājams?») Tāds ir Poruka uzskats

par īsteni esošo pasauli. Un, ja jau tā tiešām tāda,

tad nav arī ko ļaunā ņemt, ja dzejnieks no tās atpūšas

paša iztēles radītā zemē.

Sevišķi bieži uz šo iedomu zemi Poruks aizklīst savā

lirikā. Romantiskas lirikas viņam daudz. Pareizāk —

romantiska viņa lirika ir gandrīz visa. Taču jau pašā
savas dzejnieka gaitas sākumā viņš ir brīvs, pilnīgi
brīvs no tās tautiskās salkanības, kas valda šī laika

romantiskajā latviešu dzejā. Jau pašā sākumā viņam

nav pa ceļam ne ar Jūsmiņu, ne viņa grupu. Nevar, pro-

tams, teikt, ka Poruks noliegtu nacionālistisko virzienu

latviešu kultūras dzīvē vispār. Sirsnīgas rindas viņš
veltī «Kronvalda Ata piemiņai», tāpat «Ausekļam».

Ausekļa «Trimpulu» viņš citē un parafrazē savā poēmā
«Daugava»:

«Kā Daugava vaida, un bangas kā krāc,

Kā Staburags asaras rauda ...»

Tā vienreiz ticēja latvju prāts,
Nu prātā tiem vienīgi nauda!

Bet kā ar citiem latviešu dzejniekiem? Ir jau tiesa,

visai agri Poruks sāk mācīties no pasaules mēroga meis-

tariem, tāpēc tiešu skolotāju latviešu dzejnieku vidū

viņam nav. Un tomēr. Par paraugiem Poruku Jānim

literārā mācekļa gados varēja kļūt vairāki. Ja ne citur,

vismaz Zvārguļu Edvarda vadītajā literātu pulciņā Cē-

sīs Poruks taču būs lasījis ari latviešu dzejniekus.
Ir viņam tēlojums «Amors», un tajā autors stāsta par

sastapšanos ar nāvi:

...Te pāris kungu pienāca man klāt un spieda man, varēju

sajust, līdzcietīgi roku.
«Bet es jūs, kungi, nepazīstu!» es teicu.

«Mani sauc Mierinu ... mani — Esenberģi... mani — Veiden-

baumu . ..»
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Ka te minēti tieši šie trīs dzejnieki, gan nebūs iz-

skaidrojams ar nejaušību, nedz arī ar to vien, ka viņi

visi miruši pirms tēlojuma uzrakstīšanas. Gribētos do-

māt, ka taisni viņi ir tie dzejnieki, pret kuriem Poruks

izturas ar īpašu cieņu. Bez tam — kā individuālais

romantiķis Poruks varētu būt Esenberģa mantinieks,

bet savas literārās kultūras un eiropiskā vēriena dēļ —

rada Veidenbaumam.

Ir pilnīgi skaidrs, ka tiešu priekšteču, nedz skolotāju
latviešu romantiskajā literatūrā Porukam nav (tad jau
drīzāk šādus priekštečus un skolotājus var saskatīt

starp agrīnajiem reālistiem), taču tikpat skaidrs arī tas,

ka Poruks nav izolēta personība un tā vai citādi ir sais-

tīts ar romantiskās dzejas pārstāvjiem kā pirms, tā pēc

viņa.
Lirikā Poruks tātad ir romantiķis. Dzīves materiāla,

ja par tādu neuzskatām autora paša izjūtu bagātību,

viņa dzejā maz. Pat īsti dabas dzejoļi viņam reti. Jaarī

dabu viņš kādreiz apdzejo, tad ne tāpēc, lai to tēlotu,
bet lai ar tās palīdzību izteiktu savas emocijas. Tēlotā-

jam svarīgs ik dabas sīkums, ik nodaļu dabas grāmatā
viņš prot lasīt un atrod tajā ko interesantu, bet Poruku

Jānis nav dabas tēlotājs. Viņš lieto tikai tādus dabas

tēlus, kuriem dzīves vai literārā tradīcija piešķīrusi
kādu īpašu, simbolisku nozīmi. Liekas, velti meklēt viņa

darbos, piemēram, pīpenes vai zirņa ziedu. Tie gan
būtu skaisti tēli, bet bez zemteksta. Turpretim Poruks

bieži piemin rozes, lilijas, ozolus, sniegu, vētru, negaisu
utt., jo aiz šiem vārdiem — līdzās to tiešajai, konkrēta-

jai nozīmei — slēpjas arī noteikta konvencionāla no-

zīme (mīlas apliecinājums, šķīstība, vīrišķīgs spēks utt.).
Noteikti romantiska ir Poruku Jāņa mīlas lirika. Vi-

tālajai, jutekliskajai mīlai viņa dzejoļi patāli, bet tie ir

neviltoti un patiesi savā jūtu krāšņumā. Daudzi no šiem

dzejoļiem 38
pieder pie labākā, kas ne vien Poruka

laikā, bet arī latviešu dzejā vispār par mīlestību uzrak-

stīts. Poruka dzejnieka nemirstībai pilnīgi pietiktu ar

šiem dzejoļiem vien.

Bet kā ar Poruku Jāņa prozu? Kāda ir tā — reālis-

tiska vai romantiska?

Tās romantisko raksturu šķiet norādām jau daudzu

viņa darbu apakšvirsraksti: pasaciņa, fantāzija, para-
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bela, līdzība, teika, romantiska teika, leģenda. Ja šais

gadījumos ar apakšvirsrakstiem domāti žanra apzīmē-

jumi, tad tie ir žanri, kas jau paši par sevi reālajai īste-

nībai tāli un pēc tradīcijas tiek piedēvēti romantiķiem.
Romantismam raksturīgas pazīmes dažkārt piemīt arī

Poruka stāstīšanas metodei. Nereti viņš saviem siže-

tiem izmanto sapņa ietvarus.39 Tā rakstnieki palaikam

rīkojas tad, kad stāsta ko pārāk neticamu, dzīvē neie-

spējamu. Vēl biežāk Poruks prozā izmanto romantiķu

iemīļoto paņēmienu — sižetu virzīt un personāža pār-

dzīvojumus izteikt vēstulēs un vēstuļu citātos.40 Un tā-

lāk — romantiķu iemīļots žanrs ir laupītāju stāsti, ar

kuriem — vismaz detaļās — sava līdzība arī dažiem

Poruka darbiem.41

Šķiru sabiedrības apstākļos romantisms bieži vien var

nozīmēt un nozīmē negatīvu nostāju, pasīvu pretestību,
klusu protestu pret savu laiku un sava laika dzīves ap-

stākļiem. Šāds protestētājs ir arī Poruks, kā to viņš pats
netieši apliecina savā fantāzijā «Aiz mūžības»: «Tas,

kurš nav ar tagadni mierā, dzīvo jau vienu daļu pa-

gātnē vai nākotnē.»

Taču Poruks nav tikai romantiķis. Ir pietiekami
daudz iemeslu, lai drīkstētu uzskatīt viņu arī par reā-

listu.

Vismazāk reālisma iezīmju, zināms, ir Poruku Jāņa
lirikai. Taču vairākos viņa dzejoļos

42
neapstrīdami reā-

listiska izteiksmes maniere. Lasot tos, pat šķiet, ka

autors tajos vietumis tīšuprāt lūkojis būt robusts un

grotesks, lai cik vien iespējams attālinātos no sava

ierastā romantiskā dzejas stila. Romantiķi nemēdz sa-

vus darbus rakstīt dialektā. Poruks, kaut arī ļoti reti,
tomēr to dara («Molenīšu dzejoļi», «Oknu dasa»).

Bet, ja Poruka dzejā varam atrast tikai atsevišķus re-

ālistiskus sacerējumus, tad viņa prozā reālistiskās ten-

dences, var teikt, pilnīgi līdzsvarojušās ar romantiska-

jām un nereti pat pār pēdējām guvušas pārsvaru.
Lai gan Poruka reālisms lielā mērā paliek estētisko

un ētisko problēmu lokā, turpina tātad šai ziņā brāļu

Kaudzīšu un Apsīšu Jēkaba reālisma tradīciju, tas to-

mēr reizēm šīs robežas pārkāpj un ietiecas autoram

visai neparastā teritorijā — sociālajā problemātikā.
Atzīmēšu te tikai dažus piemērus.
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Stāstā «Ziemas svētku vakars» autors pratis saskatīt

atšķirību starp ekspluatatora liekulīgo masku un viņa
patieso seju:

«Tas ir tas pats Saulītes tēvs, kurš savam lopu ganam pārsita kāju,
kurš šo nabaga zēnu, slimu esošu, izrāva no gultas un brēca: «Pa-

gāns, ko mānies, tikai slinkums!» Šis tēvs ir tas pats, kurš pieņem
panīkušus muļķīšus par dienestniekiem, tāpēc ka tie strādā par pus-

algas, atrauj tiem kur tik varēdams no algas, izlamādams tos par

sliņķiem, netikļiem, blēžiem, un iepērk vienu vērtspapīru pēc otra.

Bet šovakar viņš, lūk, sēd tik rāms pelēkajos svētdienas svārkos,

glīti noskūtu žodu, raibu katūna lakatiņu ap kaklu un dzied ar tādu

sirds mieru, it kā tas visu cauru gadu būtu tikai pie bauslības un

Kristus saldā evaņģēlijuma turējies!»

Stāstā «Dzimtas plaisa», kas publicēts un droši vien

arī uzrakstīts 1905. gada sākumā šķietami revolūcijas
notikumu ietekmē, nedaudzām līnijām ieskicētas pa-
audžu konflikta pirmās izpausmes. Patriarhālā sētā šis

konflikts tiešām var likties katastrofāls: tēvam šķiet,
«it kā kad visam, visam būtu jānoslīkst».

Populārajā stāstā «Baltas drānas» gan tikai it kā starp
citu runāts par sūdzību, kas, cik var spriest, iesnie-

dzama cara valdības atsūtītajam revidentam Manasei-

nam (1882—1883). Ir fakts, ka druvēnieši šādu sūdzību

uzrakstījuši, ka divi saimnieki — Poruku Jāņa tēvs un

Kārļa resp. Rūdolfa Egles tēvs — to aizveduši uz Rīgu
un nodevuši pēc piederības. Stāstā turpretim minētas it

kā vairākas sūdzības, un vecajam Krišjānim — kā jau

kalpa cilvēkam — būtu jāparakstās zem tās, ko iesniedz

kalpi un amatnieki. Krišjānis tomēr neparakstās, bet

pēc tam sāk šaubīties, «vai tas pareizi darījis, neparak-
stīdams lūguma raksta». Jo šis lūgums «bija sauciens

no dziļas ielejas līdz augstāko kalnu galotnēm: dodat

mums cilvēku tiesības, atsvabināt mūs no netaisniem

kungiem!»
Zinot lasītāju vēlēšanos literatūrā atrast īstenības at-

spoguļojumu, romānu un stāstu autori vēl ne pārāk
sen rekomendēja savus sacerējumus, jau to titulos pa-

svītrojot, ka viela ņemta «no dzīves», ka šie sacerējumi
ir «patiesīgi». Šāds paņēmiens nav vēl atmests arī Po-

ruku Jāņa laikā. Un — protams, gan ne rekomendāci-

jas nolūkos — arī viņš saviem prozas darbiem dažkārt

devis šai tradīcijai atbilstošus virsrakstus un apakšvirs-
rakstus. 43 Ja arī autora mērķis nav ar tiem pārliecināt
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lasītājus, tad vismaz pats viņš laikam gan ir pārlieci-
nāts, ka šiem darbiem ir visciešākais sakars ar dzīves

īstenību.

Bet ciešs sakars ar dzīves īstenību ir arī vairākiem

tādiem Poruka darbiem, kurus viņš pats nodēvējis par

fantāzijām. Šādu apakšvirsrakstu viņš lieto visai bieži. 44

Nu jau vairs nav šaubu, ka tādu darbu, kas sakņojas

pašā reālajā dzīvē, Porukam ir krietni vairāk, nekā

var likties, iepazīstoties ar tiem tikai pavirši un ne-

meklējot to rašanās ierosinājumus. Ir gan tiesa ■— viņa

prozai, tāpat kā dzejai, gandrīz vienmēr ir kāds roman-

tisks piesitiens, bet vielu tai lielākoties tomēr devusi

rakstnieka tiešā pieredze, kā to jau arī mēģināju parādīt,
stāstīdams par viņa dzīvi. Gandrīz katrs Poruka biogrā-

fijas posms ir kļuvis par neiztukšojamu ierosmju krā-

tuvi viņa mākslai. It īpaši tas sakāms par viņa bērnību

un jaunību. Pat visromantiskākājos, īstenībai pat it kā

vistālākajos Poruku Jāņa darbos iespējams saskatīt

viņa pieredzējumu, piedzīvojumu un pārdzīvojumu
konkrētās ietekmes.

Reizumis Poruka darbiem var būt tīri vai dokumen-

tāla nozīme. Ir ļoti uzskatāmas, ļoti ticamas, piemēram,
viņa remarkas par Liepu mājas pagalmu, viesu un gu-

ļamās istabas iekārtojumu drāmā «Hernhūtieši», tāpat
arī citu viņa dramatisko darbu remarkas — par Plāņu

pagalmu («Nakts»), ārsta salonu («Talants un dzimta»),

Upmaļu saimes istabu («Moderni saimnieki»). Visiem

šiem norādījumiem par skatuves izkārtojumu reizē ir

arī zināma etnogrāfiska vērtība.

Tāda vērtība ir arī, piemēram, kāzu aprakstam

(«Krusttēva kāzas»), ticējumu aprakstiem par aprakto
naudu («Kur nauda kaltējas», «Druvienas Sila ezera

nolaišana un svētceļojums uz Linteni»), bērnu skaitāmo

vārdu pierakstiem («Bērnu simfonija») un vēl citām

līdzīgām detaļām Poruka darbos, kur fiksētas sava laika

ierašas un folkloras varianti.

Visas šādas detaļas raksturīgas reālistiskiem tēloša-

nas paņēmieniem. Romantiķis savos darbos dokumentē

pats sevi. Turpretim reālistisks mākslas darbs ir laik-

meta dokuments. Ja nebūtu citu saglabājušos materi-

ālu, Pēterbaznīcas torni varētu restaurēt pēc reālistis-

kām Vecrīgas grafikām. Gluži tāpat, piemēram, kādrei-
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zējo Druvienu var restaurēt ja ne citādi, tad lasītāja
iztēlē pēc Poruka darbiem.

Druvienas novads Jānim Porukam devis visvairāk

tiešu ierosinājumu, visvairāk prototipu, visvairāk kon-

krēta dzīves materiāla. Dzejnieka bērnība un jaunība,
Druvienas posms viņa biogrāfijā, pēc Kārļa Egles vār-

diem, «lai gan tikai nepilnus divdesmit piecus gadus

ilgs (1871 —1896), tad ir visnozīmīgākais viņa daiļradei,

jo bijis tik bagāts iespaidiem, vērojumiem un pārdzīvo-

jumiem, ka palicis par neizsmeļamu daiļrades avotu

visam mūžam. Arī vēlāk, citā dzīvē aizgājis, Vakar-

eiropas literatūras un mākslas iepazinis, savā daiļradē

viņš allaž garā tiecies atpakaļ uz savu dzimto no-

vadu — uz Druvienu. Mēs pamatoti varam viņu saukt

par sava novada — Druvienas apdziedātāju, notēlo-

tāju.»
45

Gan jāsaka, ka īstā vārdā Poruks Druvienu sauc reti

(«Druvienas Sila ezera nolaišana un svētceļojums uz

Linteni»), biežāk viņš īstajos vārdos min atsevišķas
Druvienas un apkārtnes vietas 46

,
bet vēl biežāk Poruka

darbos Druvienas vietas īstā vai pilnā vārdā nav sauk-

tas, tomēr nav grūti uzminamas. Tā, piemēram, Egļupji
(«Asaras») atgādina Trušļus; muiža ar «magaziņu»,
«brankūzi» un visu citu, kas tur pieder klāt («Lauvas
audzēknis», «Krusttēvs Dāvis»), — Druvienas muižu;

nabagu māja («Kauja pie Knipskas», «Zuzīte», «Übagi

gada tirgū»), protams, ir tā pati, kas atradusies netālu

no Druvienas skolas; skola («Kauja pie Knipskas»,
«Rīta zvaigzne», «Vientulīgā nomalē») — Druvienas

pagastskola; saiešanas nams («Pār drupām un gruve-

šiem», «Misionārs», «Dvēseles kumēdiņi») — Tirziešu

saiešanas nams Druvienā; Tilta krogs («Kukažiņa») —

Grotes krogs; Tīrumi («Atraitne») — Tīrumkleivas utt.47

Prēdeļi parasti Poruku Jāņa prozā atstāti bez nosau-

kuma (autobiogrāfiskajos bērnības un skolas gadu stās-

tos). Par Sileniekiem — pēc Pērļu sila — viņš tos sauc

«Romas atjaunotājos». Rakstniekam, redzams, patīk
koku vārdi, laikam tādēļ tēva māju viņš dēvē arī par Vī-

toliem («Vakars»). Kaut kas no Prēdeļu saimes dzīves,

šķiet, saskatāms Lieldzērvos («Pašiem savs teātris»).
Arī vietas ārpus Druvienas robežām reizēm nav dēvē-

tas to īstajos vārdos. Tirzas baznīca saukta tikai par
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baznīcu («Krusttēvs Dāvis», dzejolis «Ar māti pie baz-

nīcas»), Liezēres draudzesskolā — par Elksnaines drau-

dzesskolu («Romas atjaunotāji»).

Visu Poruku Jāņa darbu «ģeogrāfiju», kaut arī tikai

tās nodaļu par Druvienu, te nav iespējams sniegt, lai

gan tā, bez šaubām, interesanta jau tai ziņā, ka rāda,

cik lielā mērā — pat lielākā mērā nekā daudzi citi

rakstnieki — Poruks atkarīgs no savas vides un savas

dzimtās vietas. Šai ziņā ar Poruku no latviešu rakst-

niekiem var sacensties varbūt vēl tikai Jānis Jaunsud-

rabiņš.

Vēl tikai kāda piezīme par pašu Druvienu, kuru, kā

jau minēts, rakstnieks parasti vārdā nesauc. Liekas,
ka viņš tās īstā vārda vietā izmanto paša izdomātus si-

nonīmus. Vārdam «druva» sinonīmi ir «lauks» un «tī-

rums». Tātad «Druvienai» šķietams sinonīms varētu būt,

piemēram, «Lauciena» vai «Tīrumnieki». Šādus vietu

apzīmējumus Poruks tiešām lieto: pirmo — novelē

«Hamlets», otro — nepabeigtajā stāstā «Nesatricināms

spēks». Rādās, ka arī par dažādām citām «-ienām»

viņš rakstījis, domādams ar tām patiesībā Druvienu:

Ozbliena («Mēris»), Saliena («Kodes un rūsa»), Siliena

(«Jūtas»). Ja ne vairāk, vismaz šo pagastu nosaukumi

radīti apzinātā vai neapzinātā Druvienas vārda ietekmē,

un var būt, ka uz Druvienu attiecināms arī dažs no šais

darbos tēlotajiem notikumiem.

Tā vai citādi, bet droši varam būt par vienu — ka,

Kārļa Egles vārdiem runājot, «... lai mēs ņemam kuru

ņemdami no labākajiem Poruka prozas vai dzejas dar-

biem, arvien to saturs, notikumi, dzīvā dzīve, cilvēki,

dabas skati un laika zīmes lielākā vai mazākā mērā

saistās ar dzejnieka bērnības vai jaunības iespaidiem
dzimtajā novadā Druvienā» 48

.

Poruku Jānis, bez šaubām, ir sapņotājs. Liels sapņo-

tājs. Bet viņš prot ielūkoties arī tuvākā un tālākā ap-

kārtnē, tai dzīves īstenībā, kas ap viņu. Ne velti kādam

rakstam («Par mūsu rakstnieku pabalstu») viņš par
moto licis Šillera vārdus: «Sterben ist Nichts; doch le-

bēri und nicht sehen, das ist ein Unglūck.» 49
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Manim gan tāda sirds, ka labāki ej kopā ar

cilvēku, lai viņš kāds, nekā skrej zvirbuļam

pakaļ, lai ar) tas būtu tik balts kā sniegs...

(Vectēvs — «Vectēva stāsti»)

Dzīvē noskatīti daudzi jo daudzi no Poruku Jāņa
darbu tēliem. Tā kā Prēdeļu sēta rakstniekam devusi

visvairāk konkrētā dzīves materiāla, tad Prēdeļu sētā

sastopam arī visvairāk prototipu viņa tēliem, bet par
tiem jau runāts.

Otrā vieta pieder pārējiem druvēniešiem. Kā liecina

gan Poruka skolotājs Jānis Kalniņš, gan literatūrpēt-
nieki druvēnieši brāļi Egles, Druvienā meklējamas visai

daudzu Poruka tēlu pirmās ierosmes. Jau vienā no pir-

majiem Poruka prozas darbiem — «Perpetuum mo-

bile» — galvenais tēls Millers lielā mērā «norakstīts»

no dzīves autora dzimtajā pusē, precīzāk, Adulienā, Dru-

vienas kaimiņu pagastā, kur dzirnavnieks Tors, saukts

Torītis, visu mūžu pūlējies uzkonstruēt mūžīgās kustī-

bas aparāta modeli.

Arī daudziem citiem tēliem prototipi — reizumis ļoti
tuvi un tieši — meklējami Druvienā: Liberkiņam («Dzī-
ves mīklas»), Kukažiņai («Kukažiņa»), plinšu meista-

ram Brisim («Krusttēvs Dāvis», arī «Pērļu zvejnieks»),

Peinajai Līzei («Misionārs»), Rotšildam («Raiba diena»),

nabagmājas iemītnieku kvartetam — Šķībajam Ješ-

kam, Sisenim, Melnajai Līzītei, Trīnītei («Übagi gada
tirgū») v. c. Tie visi ir ļoti dzīvi, ļoti reljefi tēli. Tos

izraudzīdamies, rakstnieks atsakās no visām shēmām

un kategorijām, viņš iet «kopā ar cilvēku, lai viņš

kāds», viņu interesē dzīva cilvēka portrets, tā ārējās
parādības plastiskums, tā fizisko un psihisko īpašību

vienreizīgums.

Šādus — savam laikam un videi parastus, tipiskus,
bet vienlaik arī īpatnējus, ļoti konkrētus, vienreizīgus
tēlus savos darbos var parādīt tikai īsts reālists.

Aptuveni katru trešo no saviem prozas darbiem Po-

ruku Jānis izstāsta pirmajā personā. Protams, ne jau
vienmēr, taču bieži tas var nozīmēt un nozīmē,

ka autors raksta par paša pieredzēto un piedzīvoto. Bet

citreiz autoru nav grūti pazīt arī tādos gadījumos, kad

viņš sevi vērojis it kā no malas — kā trešo personu.
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Tikai vienreiz rakstnieks izmanto Poruka vārdu («Zva-

niņu Krancis»). Parasti tie ir citi vārdi. Vispirms —

Ansis Vairogs. Te jāpiezīmē, ka Ansis Vairogs ir ne

vien galvenais tēls «Pērļu zvejniekā». Viņš darbojas arī

nepabeigtajā komēdijā «Moderni saimnieki», kur tam

filozofijas kandidāta loma. Ansis (bez uzvārda) ir viens

no diviem tēliem dramatiskajā miniatūrā «Māmiņa».

Tēlojumā «Divas balles» Poruks stāsta par Spalviņu

(vēlreiz šis uzvārds atkārtojas nepabeigtajā fantāzijā
«Mīlestības dārzs»), «Romas atjaunotājos» — par Si-

lenieku Jāni, «Skauģes» — par Asaru Kārli. Un atkal

jāatgādina Poruka simpātijas pret koku vārdiem.

«Brūklenāju vaiņagā» centrālo vīriešu tēlu viņš sauc

par Vīksni, bet citur par Vītolu, piemēram, tēlojumā
«Izstumta».

Arī sieviešu tēliem Poruku Jāņa darbos prototipi

meklējami dzīvē, rakstnieka biogrāfijā. Bet liekas,

ka vienīgi Anna Mihele nav varējusi ne atmiņās, ne iz-

tēlē pārāk sajaukties ar kādu citu. Visas pārējās —

skaistās un maigās, kautrās un piemīlīgās, gudrās un

lepnās, galu galā arī neuzticīgās un nežēlīgās — it kā

saplūst kopā, un, kaut gan tām katrai sava daļa Po-

ruka dzīvē un liktenī, viņas visas nāk no tā paša
«mūžīgi sievišķā», kam Poruks veltījis tik daudz dzejas.
Tiklīdz Poruks savos darbos tuvojas sievietei, viņš kļūst
par romantiķi. Reālista objektivitāte viņam zūd. Viņš
var lielā aizgrābtībā pielūgt, viņš tikpat lielā niknumā

un dusmās var šaust un nicināt, bet tēlot sievieti vi-

ņam ir grūti.
Par nepietiekamu sievietes tēlu individualizāciju ne-

tieši liecina arī viņu vārdi. Sākot jau ar «Asarām» un

beidzot ar «Druvienas Sila ezera nolaišanu un svētce-

ļojumu uz Linteni», Poruka prozas darbos ir vismaz

ducis Mariju un Mārīšu. Neskaitot līdzi «Pērļu zvej-
nieku» un «Annas Miheles bēgšanu», vismaz pusducis
ir Annu un Anniņu. Kā Danti Beatriče, tā Poruku viņa

Marijas vai Annas tēls izvada caur visām mīlestības

paradīzēm un ellēm. Zenta «Pērļu zvejniekā», Valija
«Sīmanī Gaigalā», Līvija «Brūklenāju vaiņagā» nav īste-

nībā nekādi izņēmumi. Dzīvē sastaptās sievietes stipri
subjektīvā apgaismojumā rādītas arī šinīs tēlos.

Daudz diskutēts par Poruku Jāņa «bālajiem zēniem»
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un «sirdsšķīstiem ļaudīm». Ir apšaubīta šādu raksturu

eksistence dzīvē. Ir pat noliegta šādu tēlu pastāvēša-
nas tiesība literatūrā, jo bālie un sirdsšķīstie nevarot

derēt par paraugu ne sociālajās cīņās, ne arī pilsonis-

kajā, buržuāziskajā sabiedrības kārtībā.

Reizēm ir pasvītrots, ka Poruks tēlojot tikai divējā-
dus cilvēkus — maigos, labsirdīgos, godīgos šķīstsiržus
un skarbos, negodīgos, blēdīgos pašmīļus. Tā nu gluži
nav. Kurš Poruku pazīst, tas zina, ka netrūkst viņam

spilgtu, reālistiski iezīmētu raksturu, kas neietilpst ne-

vienā no šīm abām pretmetu grupām. Taču taisnība, ka

episki, bezkaislīgi tēlot Poruks spēj tikai retās reizēs.

Palaikam viņš saviem varoņiem dzīvo līdzi ar visu sirdi,

konfliktos viņš neieņem neitrālu pozīciju, bet noteikti

stāv vienā pusē. Līdz ar to neizbēgami, ka tas, ko

dzīvē Poruks redzējis ļaunu, viņa darbos kļūst it kā

vēl ļaunāks, bet tas, ko viņš atzinis par labu, — vēl

labāks. Ir tikai Cibiņš ar saviem un Buņģis ar saviem

karotājiem. Neitrālajam Rubulim nav savas īpatnības,

viņš tikai iezvana stundu.

īstenībā bālie zēni un sirdsšķīstie ļaudis atšķiras cits

no cita tikai ar vecumu. Bālie zēni — tie ir sirdsšķīstie
bērnībā un jaunībā, bet sirdsšķīstie ļaudis — bālie zēni

vecumā vai vīra gados.
Ja runājam par sirdsšķīstiem ļaudīm, tad Poruka lite-

ratūrvēsturiskais nopelns galvenām kārtām ir tikai tas,

ka viņš devis šo tēlu kategorijai terminu (no Jaunās de-

rības aizgūts stāsta virsraksts). Zalkšņu tēva un Kukaži-

ņas līdziniekus atrodam jau «Mērnieku laikos» un Ap-
sīšu Jēkaba stāstos (Andra tēvs). Turpretī par bāla-

jiem zēniem jāsaka, ka Poruks tiem devis ne vien vārdu,

bet arī pašus bālos zēnus mūsu literatūrā viņš ieved

pirmais. Bālā zēna modifikācijas — Plūdoņa Atraitnes

dēls, Sudrabu Edžus Dullais Dauka, Saulieša Vientie-

sītis, Akuratera Kalpa zēns, Raiņa Antiņš un vēl citi —

atbilstoši savu radītāju individualitātēm un mākslinie-

ciskiem mērķiem — nāk vēlāk, kad Poruka «Kauja pie
Knipskas» savu vietu latviešu literatūrā jau iekarojusi.
Vienīgi Blaumaņa Baltais ir gadu vecāks par Poruka

Cibiņu, taču nespēj ar Cibiņu sacensties ne populari-
tātē, ne mākslinieciskā izveidojumā. Nav, protams, iz-

slēgts, ka Blaumaņa stāsts Poruku ierosinājis un sadro-
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šinājis laist pasaulē arī savus jaunekļu tēlus. Bet, prio-
ritāti meklējot, tā kā tā atgriezīsimies pie Poruka —

vispirms pie Anša Vairoga, kas vecāks tiklab par Ci-

biņu, kā Blaumaņa Balto, bet galu galā varbūt arī pie

skumjā jūdu jaunekļa («Jeruzalemes aizstāvis», 1889.

gadā), tā ka Porukam uz bālajiem zēniem paliek autora

pirmtiesības.
Ar bālo zēnu resp. vīru satiekamies arī Poruku Jāņa

dzejā, piemēram, «Pa šauru, šauru celiņu»:

Pa šauru, šauru celiņu
Tu eji vientuļš, bālais zēns.

Un dzejolī «Sieviete»:

Es saprotu, kāpēc tu muļķa zēnu

Tā mīlē: viņa vaigs ir sārts!

Par mani smejies tu, par bālu vīru,

Kurš bēdīgi uz tevi lūkojas.

Balo zenu definīciju rakstnieks dod savos «Romas

atjaunotājos»:

Savāda draudzība vai radniecība ir naktij ar tiem zēniem, kuri pa

krēslu mīl lūkoties augšup uz zvaigznēm. Šie zēni ir bāli, smalkiem,

patīkamiem sejas vaibstiem un sapņaini mirdzošām acīm. Viņi dienā

neizskatās lāgā: tādi slimīgi, noguruši, — un nekad tie nenoplūc
puķi un nepiesprauž sev pie cepures, bet Jauj visām mierīgi no-

ziedēt ...

Mums var likties savādi, ka Poruks tik ievērojamu
nozīmi savu tēlu atklāsmē piešķīris tīri ārējām — fizis-

kām, anatomiskām īpašībām («bāli», «smalkiem, patīka-
miem sejas vaibstiem», «sapņaini mirdzošām acīm»,

«neizskatās lāgā», «slimīgi», «noguruši»). Mēs no šā-

diem trafaretiem esam atteikušies. Mūsdienu literatūrā

bieži vien mēdz būt taisni pretējas sakarības: aiz tēla

ārējās pievilcības nereti slēpjas nesimpātisks raksturs

vai otrādi. Poruks šai ziņā ir nesarežģīts un elemen-

tārs. Viņa darbos, tāpat kā folklorā, tēlu ārējie portreti

atbilst to raksturiem.

Bālo zēnu un jaunekļu Porukam ir daudz50

,
bet ga-

dās arī pa meitenei vai jaunavai, ko varētu ietilpināt
šai pašā grupā: Zuzīte («Zuzīte»), Jūlija («Klavieru spē-

lētāja»).
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Kas viņiem visiem kopīgs?
Bieži — bet ne vienmēr — tas, ka viņi ir «bāli», t. i.,

fiziski vāji.

Ļoti bieži — bet ne vienmēr — tas, ka viņi ir naba-

dzīgi, bez kādas mantas.

Vēl biežāk — bet arī ne vienmēr — tas, ka viņi sa-

lūst, reizēm pat iet bojā. Viņi ir pārāk trausli, pārāk
vāri, nespēj izturēt vides raupjumu un neatsaucīgumu.

Bet vienmēr viņi ir ētiski skaidri, vienmēr viņi ir

jūtīgi un vienmēr — savādnieki, jo par tādiem jau
ētiski skaidros pārējie mēdz uzskatīt. «Visi mani turēja

par savādnieku, tāpēc ka es biju krietns cilvēks,» stāsta

Valdbergs («Slepkava»).
Šādus zēnus un jaunekļus Poruks, bez šaubām, nav

izdomājis. Viņi patiesi ir, un viņu ir daudz. Ja lasām

mūsu tautas pasakas par trim tēva dēliem, tad sapro-

tam, ka bālajam zēnam, kā viņu sauc Poruks, jeb muļ-

ķītim, kā viņš dēvēts pasakā, dzīvē, jābūt katram treša-

jam. Skolotāji zinās pateikt, cik viņu ir patiesībā. Katrā

klasē ir savi bālie zēni un bālās meitenes, savi sapņotāji
un meklētāji. Nerātnībās viņi ir pēdējie no visiem, bet,
kad tajās piedalījušies, viņi atzīstas pirmie. Stundās

viņi dažkārt ir neuzmanīgi, bet tas, ko viņi ierauga pa

logu, varbūt ir kas vairāk nekā visa pārlieku nopietnā
un gudrā mācību stunda. Jau tāpēc vien Poruka stāsti

par bālajiem zēniem mums vajadzīgi — kā brīdinā-

jums un atgādinājums, lai neaizmirstam, ka mūsu bērni

ir dažādi.

Nav gluži taisnība tiem, kas bālos zēnus uzskata par

indiferentiem cīņā par progresu. Indiferenti viņi nepa-

visam nav. Viņi gan neiemīlas acumirklī, bet, kad

iemīl, mīl visu mūžu. Viņi ir atturīgi un neiedraudzējas
ar kuru katru, bet iedraudzējušies paliek uzticīgi vien-

mēr. Viņi nevīsta dūres un nedižojas, atrotīdami pie-

durknes, šos žestus viņi atstāj dauzoņām, toties, kad

kauja uzsākta, cīnās līdz galam — līdz uzvarai vai sakā-

vei. Un bieži vien Poruks reālistiski patiesi parāda, ka

skaidrais, bet trauslais cilvēks kapitālistiskajā iekārtā

tiek bez žēlastības samalts.

Sirdsšķīsti ļaudis
51 Poruku Jāņa darbos, kā jau mi-

nēju, pieder pie vecākām paaudzēm, tāpēc viņu mo-

rāle sakņojas vecās brāļu draudzes mācībās un paradu-
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mos. Viņu nav tik daudz kā bālo zēnu un jaunekļu,

jo Poruks ir jaunatnes rakstnieks un biežāk tēlo jaunos
nekā vecos.

Arī par sirdsšķīstiem ļaudīm dažkārt sacīts, ka tie

esot Poruka izdomājums, ka dzīvē tik ideāli pašaizlie-

dzīgu raksturu neesot. Grūti tagad apgalvot, ka Po-

ruka dzīves laikā tādi raksturi bija, bet tikpat grūti arī

to noliegt. Rakstnieks viņus tomēr notēlojis tā, ka tie

pārliecina.

Savrupu vietu Poruku Jāņa sirdsšķīsto ļaužu saimē

gribas ierādīt vecajam Krišjānim («Baltas drānas»),

Krišjānis atšķiras no citiem ar to, ka viņš vēl nav pa-

visam «sirdsšķīsts», ka viņš vēl ir tikai ceļā uz to. Tā

arī ir viņa lielā rūpe un vēlēšanās — sestdienas vakarā

pirtī nopērties un uzvilkt baltas drānas. Ar lielāku māk-

slas spēku šo pašu tēmu savā viencēlienā «Sestdienas

vakars» gadus piecus vēlāk risina Rūdolfs Blaumanis,
bet Porukam arī šeit pieder prioritāte.

Balto drānu motīvs Poruka darbos ieskanas atkal un

atkal. Dzejnieks Mirmidons «iet mazgāties un uzvilkt

tīru, baltu veļu», jo tā «ir poēzija — mazgāt, un atkal

mazgāt katru puteklīti no rokām, kuras jaunībā aizskā-

rušas grēcīgas lietas. Un sēdēt pie gaiša loga baltās linu

drānās un raudzīties, kā saule lec.» («Dzejnieks».) Tā-

pat tēlojumā «Dzimtenē». Un, par mirušiem domājot,
dzejnieks allaž vispirms redz to, ka viņi ietērpti baltās

drānās.52 Savai līgavai 1901. gada 4. oktobrī viņš starp
citu raksta: «Mans mīļākais nomoda sapnis ir: mazgāt
sevi skaidru, gluži skaidru no šīs pasaules, tad uzvilkt

gluži baltas, smaržojošas drēbes ...»

Bez šaubām, šis motīvs sasaucas ar dzejnieka kristīgo
audzināšanu, ar brāļu draudzes ideāliem. Bet tam arī

nepārprotami subjektīvs raksturs. Baltas drānas — tās

it kā simbolizē paša dzejnieka slāpes pēc sirdsskaidrī-

bas, kuru pats jau sen dzīves raupjumā zaudējis. Un

tā jāsaprot ari «Neticīgā Toma dziesmas»:

Mūžīgi augstā kalnā

Raugās cilvēka acs;

Mūžīgi dziļā lejā

Nogrimst cilvēks pats.
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«Klusu!» es pasta puišam uzsaucu. «Še tu

nedrīksti svilpot, tas ir mana tēva sils.»

(«Brūklenāju vaiņags»)

Poruku Jāņa radošā personība ir pārāk daudzšķaut-
ņaina un bagāta, lai to varētu raksturot nedaudzās rin-

dās vai lappusēs.

Pagājuši jau seši gadu desmiti kopš Poruka nāves.

Tas ir pietiekami ilgs laiks, lai nomierinātos sakarsētie

prāti, lai norimtu polemisko vētru saceltie viļņi. Sešos

gadu desmitos savu nozīmi zaudējuši daudzi Poruka

filozofiskie uzskati, noraidīta daža no viņa estētiskajām
koncepcijām. Tātad izrādījies, ka nav taisnība tiem,

kas savā laikā uzskatīja Poruku gan par latviešu lielāko

dzejnieku, gan domātāju. Bet sešos gadu desmitos Po-

ruks arī nav aizmirsts, kā to kādreiz viens otrs pare-

ģoja. Dažā ziņā viņa mākslas uztvērums pat padziļināts

(piemēram, runājot par viņa uzticību dzīves patiesībai).
Tātad izrādījies, ka nav taisnība arī Poruka noliedzē-

jiem. Viņš tomēr jāuzlūko par vienu no dižākajiem
meistariem un personībām latviešu literatūrā.

Vērtējot Poruku šodien, nav jāaizmirst, kādam lai-

kam viņš pieder —

ne vien pēc hronoloģiskajiem da-

tiem, bet arī pēc saviem uzskatiem un mākslinieka kon-

cepcijas. Ir jau ļoti vilinoši un viegli visziņa un soģa
krēslā nosēsties «post factum». Grūtāk ir saprast.

Vērtējot Poruku šodien, nav jāaizmirst, ka viņš tomēr

ir savrupu ceļu gājējs. Ne cīnītājs kā daudzi no viņa

laikabiedriem, bet sapņotājs. Un nav jāaizmirst, kā

viņš pats sevi raksturo dzejolī «Kolēģiem»:

Tāds es nevaru būt,

Kādi jūs esiet;
Tā es nevaru nest,

Ko jūs nesiet.

Jūs gribiet pasauli
Labāku, jaunu,
Redziet tik mu]ķības,

Cilvēces kaunu.

Es redzu sapņus vien,
Dvēseles skaņas
Dzirdu es, vārdu ne, —

Skanas, tik skaņas.
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Tāpēc man dzejoļi

Bērnišķi — tādi,

Tāpēc es apdziedu
Bērnu ar māti,
Kuri tik runājas
Dvēseles skaņām ...
Līdzi tiem dziedu es

Skaņām, tik skaņām.

Un, beidzot, nav jāaizmirst, ka Poruku mēs nevaram

visu ne pieņemt, ne noraidīt. Daudz kas viņa darbos

ir miris, bet vēl vairāk ir tā, kas joprojām dzīvs un

vajadzīgs mums arī šodien.

Poruku Jānis ir daudz slavēts un daudz pelts. Par

viņu visdažādākos spriedumus izsacījuši vai visi viņa

un vēlāko laiku latviešu rakstnieki, kritiķi, publicisti.
Izsekot šo vērtējumu attīstībai un viedokļu atšķirībām
varētu būt visai interesants, bet kāda cita raksta uzde-

vums. Šeit tikai atzīmēšu, ka nav, manuprāt, neviena,

kas būtu spējis Poruku saprast labāk, ieiet viņa pasaulē

dziļāk nekā mūsu Tautas dzejnieks Rainis:

Kur rast gan zemē vietu baltām dvēslēm?

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

Tad mokās brēca dvēsle izsamistot,

Bet ļaudīm skanēj' tā kā salda dziesma;

Un, kur vien klīstot vizēj' dvēsles spārni,
Tur vizmas gaiši tapa ļaužu vaigi.

«Man gribas kļūt pie skaidrības,» raud dvēsle.

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

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

Bet tikai zvaigžņu mirdzā domas, jūtas
Un augsto garu dzīves plešas brīvi.

No atmiņām par zvaigžņu augsto dzīvi,

No debess ilgām un no pasauls sāpēm
Ceļ baltā dvēsle savu sapņu valsti;

Pie augstā baltā loga dvēsle stāv

Un vēro balto tēlu, sārto blāzmu —

Tad pēkšņi pārrauj tievo pavedienu
Un aiziet, atstājot mūs dzīvot mokās ...



* * *

Sai Poruku Jāņa izlasē, kas ir plašākais viņa darbu

sakopojums Padomju Latvijas pastāvēšanas laikā un

veltīts dzejnieka simtgadei, uzņemti viņa mākslinie-

ciski vērtīgākie darbi visos žanros. Izlases pirmajā sē-

jumā ievietota Poruka dzeja, dramaturģijas paraugs

(«Hernhūtieši»), kā arī «Perpetuum mobile» un «Pērļu

zvejnieks», ko pats autors nosaucis par fantāziju, bet

kas patiesībā ir neliela apjoma autobiogrāfisks romāns

par dzejnieka jaunību. Otrajā un trešajā sējumā —

Poruka pārējie labākie prozas darbi.

Rakstnieks pats savus darbus nav klasificējis. Šī

iemesla dēļ un arī tādēļ, lai labāk būtu redzama viņa

talanta attīstība, izlasei katra žanra robežās atstāts hro-

noloģiskais kārtojums. Ik sējuma beigās dotas ziņas par

izlasē uzņemto darbu pirmpublicējumiem.

Valdemārs Ancītis
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MŪŽĪGAIS DZEJNIEKS

Viņš dzied . .. viņš dziedās starp citiem,

Bet maz ir tādu, kas prot,

Ka viņa dziesmās šaudās

Tās šautras, kas slavu mums dod!

Viņš soda .. . bet tauta tā nejūt,
Šis tiesness tai tēvišķis šķiet. . .
Šis tiesness ir dzejnieks, kā saule,

Tik mūžībai beidzoties, riet...

Viņš nolād ... un upuris lāstu

Nes šeitan, pa tuksnešiem klīst,
Līdz Varenais saites tam raisa

No miesas, liek dvēselei svīst...

Viņš vaimanā līdzi ar ūpjiem,
Kas kapos par mirušiem gauž ...

Un pasaule ietērpjas tumsā,

Starp pelniem un putekļiem snauž ...

Viņš smaida
...

un pavasars mīlīgs
Pa Ziemeļa vārtiem šurp lien

Un noskūpsta burvīgas ainas,

Kas cilvēkus saista un sien
...

Viņš runā
...

un pērkoņa balsī

Ir sajūtams dievišķis spēks;
Tā vārdi kā asmins spiežas,
Kur piemājo slepenais grēks ...

Viņš svētī... un debesu laime

Kā lietutiņš zemē šurp rit

Pie mums un dziedē šīs vātis,

Ko mirstīga miesa sev sit...
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Viņš aizmieg un neceļas augšām,
Lai svētītu bērnus, kas raud,

Lai auklētu viņus vēl dziesmās,
Lai debesu skatus tie baud'...

Viņš dus
... un dusēs starp citiem,

Bet maz ir tādu, kas prot,

Ka viņa kaps ira altārs,

Kas dievišķas dāvanas dod
...

Viņš miris
...

un tauta vēl gauda,
Tai dzejnieks kā mironis šķiet...
Ak nē! — tas tiesness, kā saule,
Tik mūžībai beidzoties, riet.

DZIEDI JEL!

Dziesmu, bērns! Jel dziedi jauko dziesmu,

Prieku svešniekam, lai vētras klus ...

Dziedi tu! Jel iededz sirdī liesmu

Viņam, dedz, kur mīlestība dus.

Dziesmu, bērns! Jel atklāj savu sirdi

Ar priekš nelaimīga klusētāja krūts:

Lai tas justu, ko tu jūt' un dzirdi,

Lai tas baud', ko aizliedz liktens grūts
...

Dziesmu, bērns! Tad laipni skati plūdīs
Tev no cietēja, tu brīvais skaņu gars!
Dziedi jel! Var būt, ka tēli zudīs,

Kuri baida, — celsies eņģ'ļu bars . ..

Dziesmu, bērns! Es mācos klusi dziedāt:

Rokas saliktas, uz augšu laipnis skats
...

Zvaigznes spulgajās, kā debess rozes ziedat!

Dziedu es — man rodas mierīgs prāts.

Mierīgs prāts ... Un, kad man miera rokas

Kamptin apkamps, krūtīs sāpes lies, —

Dziesmu, bērns! Tad dziedat manas mokas,

Dziedat remdi: cietējs dusēt ies . ..
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BĒGULIS

«Gauja, tu steidzies,

Jel pagaidi manis:

Abi mēs trauksim

Uz māmuļu jūru!

Gauja, jel gaidi,
Līdz atraisu laivu,

Abi tad sauksim:

Uz priekšu kā auka!

Projām, tur tāļu,
No tēvijas projām,

Tēviju nīstu,

Tā nīdēja mani!»

Gaujiņa klausīja

Bēguļa vārdiem,

Laiviņu aiznesot

Šūpoja viegli.. .

Bēgulis raudzījās
Pāri pār viļņiem:
Zeltene stāvēja

Straujupes malā
...

«Gaujiņa, pieturi!»

Bēgulis sauca
...

Straujupe neklausa,

Projām tā steidzas.

«Pamet tu tēviju,»

Gaujiņa teica,

«Pamet tu Latvijas
Zeltenes daiļas ...
Jūrā tu gribēji,
Tevi turp nesu,

Ūdens tev' vadīs

Uz klintainas salas ...»

Bēgulis pazuda

Latvijas redzei,

Pazuda tēvijai,
Pazuda sevim

...
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Jūrā tas beidza

Dzīvību skumjās,

Turpu tas devās

Tikai priekš nāves
. . .

Gaujiņa, sveika!

Mūžam tu teci;

Zelteni glābi
Bēguļa rokām ...

ZVEJNIECES KAPS

«Kas zina smiltainē kapu,
Kur daiļā zvejniece dus?

To meklēju dienās un naktīs ...
Un nezin, vai šeitan tik būs?

Nu atkal ir vakars ar mieru,

Bet sirdī no miera ne vēsts;

Tā rūpīgi taujā pēc ceļa,

Kur zvejnieces līķis ir nests.

Lai saka tad dziļā jūra
Vai seklais mēneša smaids:

Kur apbeda zvejnieci daiļo,
Kur plūda tās pēdējais vaids?

Man' zvejnieces māsas šurp sūta,
Lai raugot, kur draudzene dus;

Še dusot. .. bet neredzu kapa,
Un nezin, vai šeitan tik būs?

Turp došos — uz leju, uz jūru!
Tā klusiņām dzintaru lej;
Jau mēnestiņš, gaismu tai rādot,

Pie apvārksnes mīlīgi smej.

Pie jūras cik burvīgs, kad spoguls
Ar tūkstošiem zvaigznīšu mirdz

...

Es baidos tās raudzīt, tās spulgo
Kā acis, kad saistīta sirds

...
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Jel droši! Man jāraugās jūrā,
Man jātaujā zvejnieces kaps:
Šī pēdējā reize, kad skatos,
Bet nezin, vai atrasts tas taps.

Nu raugi! .. . Jel veries, kā smaida

Caur ūdeņiem zvejnieces vaigs! —

Tur dzestrajā jūrā tai dusa

Un atpūta — miedziņš ir maigs ...

Pret klinti es noguris slienos,
Es redzu — tur zvejniece dus ..
Vai zvejniekam dusā par kapu
Tik mīlīga vietiņa kļūs? ...

Es nezinu, citi ko domā,

Man šķietas, ka zvejnieces kaps

Tik vienīgs man dzesinās krūtis,
Kad dvēsle tām atšķirta taps!

Pie jūras cik burvīgs, kad spoguls
Ar tūkstošiem zvaigznīšu mirdz,
Tās — nebaidos raudzīt, tās spulgo
Kā acis, kad saistīta sirds ...»

Cik mīlīgi mēnestiņš raugās
Uz jūru un smaida, bet klus

. ..

Viņš izlej tur gaismu un mieru,

Kur zvejnieks — un zvejniece dus
...

Un jūra ir klusa, tā klausās:

Kas augšā, uz krasta, tur raud?

Tas bārenīts, pasaulē vajāts.
Pie zvejnieces kapa viņš gaud!

«Tu daiļā zvejniece, māte,

Un daiļais zvejnieks, mans tēvs!

Ak, pieņemat mīļajo bērnu;

Viņš atstāts, pret pasauli mēms!»

Vel puisēniņš lūgšanu skaita ...

Pār klinti tas raugās, kur kaps.
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Bet velti: ta liktenis akmens —

Par upuri jūrai viņš taps ...

Ja gribat, tad nākat man līdzi

Uz jūrmalu, mēness kad mirdz:

Es rādīšu zvejnieces kapu
Un bērnu — pie vecāku sirds

...

ATMIŅAS

Ak, cik jauki es

Dziesmu dziedātu,
Ja man vaļīga
Būtu sirsniņa!

Bet man sirsniņa

Dzelžos iekalta,

Nepieder vairs man,

Pieder jaunekļam ...

Un, ko sajūtu,
Dziedāt nevaru;

Jūtām skauģi māj:
Dziesmas neceļat...

Skaistā bērnība,

Stāvi piemiņā:
Toreiz dziedāju
Jaukas dziesmiņas ..,

Kaut jel atgrieztos
Laimes dieniņas;

Viņām dāvātu

Savu sirsniņu!

Ak, cik jauki es

Dziesmu dziedātu,

Ja man vaļīga
Būtu sirsniņa! ..,
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CEĻA JŪTĪS

Vai zvans jau skan? Vai miegā dzirdu?

Vai jāpošas? ... Jā, tiešām sauc.

Ai, jaukais sapnis, tevī mirtu,

Kur piedzimis, kur prieku daudzi

Jau aicina uz miera telti,

Kur Varenais man airēs sniegs;
Pār jūru jābrauc, viļņi celti

Kā kalni, kurus skūpsta sniegs.

Ai, bērnība, ai, saules dienas,
Vai tikai reizi spīdat jūs?
Vai neredzēšu vairs nevienas,

Vai tikai mācies debess būs?

«Jau šķīries! .. .» čukstu vēl uz sevi

Pie altāra, kur svētums mirdz;

Ai, bērnība, es skūpstu tevi,

Tev pieder mana bērna sirds!

AKMENS TĒLS

Kas mani dzen pa klaju lauku,

Kas mani spiež pa smiltīm brist?

Nedz cerības, nedz sapņu jauku
Vairs nav; šķiet debess kopā krist...

Un sen, jā, sen man laimes trūka,

Jau gadiem zīlnieks viņu liedz;

Daudz iraid ciests zem moku jūga,
Daudz asaru un sviedru liets.

Kur draugs? Tas teiks, pēc kā es klīstu,

Viņš teiks, kas manas kājas dzen;

Kaut rastos viņš, pirms gluži vīstu,

Un klausītos, kā vārguls sten
..,
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Jā, draugs! Jā, kaut jel viņš man būtu!

Man šķietas, viņš tur kapā dus;

Jā, draugs . .. Vai taisnībā es jūtu,
Ka viņš, no manis atšķirts, klus?

Jā, taisnībā! Viņš dus un dusēs,

Tur viņa kaps, tur akmens tēls;
Man neredzot, viņš mūžam klusēs,

Man neredzot, viņš laimes dēls.

Kaut manas dienas vieglas tiktu,

Kaut acumirklis smaidītu!

Es mierīgs rokas kopā liktu

Un mierīgs rītu gaidītu.

Man šķiet, ka draugam roku spiežu
Kā sapņodams, kā laimes dēls ...

Un domāju, vai tāļāk iešu

Vai palikšu, kur akmens tēls.

Es palikšu pie sava drauga,
Es palikšu, kur gari mīt;

Man citur nava darba lauka,

Man visur darbs iz rokām slīd ...

Cik draugs ir mīļš, lai aukstas rokas,

Lai auksta sirds, kur akmens stabs.

Tas tomēr vēsina man mokas,

Tas tomēr man par laimi taps ~,

Es palikšu pie akmens tēla,

Es palikšu, kur klusums mīt,

Lai Pērkons neredz bēdu dēla,

Kad zibens tautas naktī spīd!

Vai ilgi klīdīšu pēc tevis,

Tu, dievu cirstais akmens tēls?

Drīz draugs to dos, kā cits nav devis,

Drīz pieri skūpstīs mūzas dēls ...
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AKLAIS DZEJNIEKS

Tu dziedi vēl par mīlestību,
Tu runā vēl iz pilnas sirds:

Vai tiešām spīd vēl silta saule,
Vai prieks vēl citu acīs mirdz?

Man šķiet, ka ziema ap man' būtu

Man acis aklas, šaubīgs gars;
Es domāju ar izmišanu,
Ka zudis pēdjais saules stars.

Tu dziedi vēl par mīlestību,
Ved viņu šurp — pie manas krūts;
Es viņu spiedīšu un miršu,
Lai jauki beidzas gājums grūts.

DRAUGAM

Vai tev ir tik daudz asaru,

Ka vari dzejnieks būt?

Un tik daudz sāpju, sirdsēstu,

Ka krūtis elpo grūt?

Daudz nakšu esi nomodā

Pēc patiesības slāpis,
Cik reižu esi izmisis

Un bezspēcīgs jau tapis?

Ja sāpēs esi mācījies
Smaidīt un klusu ciest,

Tad gribu tev kā dzejniekam
It karsti roku spiest.

SĀPJU SPĪTES

Es neteikšu, ko mīlēju,
Līdz svēts un taisnis būšu,

Līdz, tumsību es izbridis,

Pie skaidrības reiz kļūšu.
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Pie viņas ceļos kritīšu

Un teikšu savu prieku,
Ka beidzot tak par upuri
Es debess gaismai tieku.

Ja viņa mani atraidīs,
No sevis projām dzīs,
Tad mūžīgi man asaras

Par netaisnību līs.

LILIJAS

Kad liljas uzplaukst, tad es raudu,

Kā aumaļām man asras līst,

Un slapinu to baltos ziedus,

Pirms viņas, saules māktas, vīst.

Es zinu, cik tām asras mīļas,
Cik izslāpis ir viņu zieds.

Vai viņas tādēļ nav tik dziļas,

Lai sāpju mērs tām tiktu liels?

Ap pusnakti, kad zvaigznes spulgo
Pa dārzu bēdu eņģels iet

Un lilju kausiņos tas raugās,
Vai daudz mums vēl būs asru liet.

RUDENS SAPNIS

Vai drīkstu es vēl mīlēt,
Kad aukstie vēji pūš,
Kad, tinies kažociņā,

Pa ielām blandos es?

Kad lilijas vairs nezied

Un rozes vītušas,

Kad saulīte vairs nespīd
Tik silti, mīlīgi;
Kad logi aizdarīti,

Kur viņa smaidīja,
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Pie viņiem gaidīdama
Uz manu līdzcensi...

Nu atdusas viņš kapā.
Vai lai pie viņas eju
Teikt, ka vēl mīlēt var? ...

KAS IR SĀPES, KAS IR PRIEKI?

«Kas ir sāpes, kas ir prieki,
Kas ir mīlestības spēks?
Viss tas kaislās zemes nieki,

Visur noziegums un grēks! .. .»

Ziemelis ar aukstu sirdi

Nāk un tiesā visur bargs:
Soda rozi, soda mirti,

Neskatās, kas cēls, kas vārgs ..,

Uzzied viņa paša meitas:

Ledus puķes logos mirdz,

Debešķīgi audzinātas —

Tomēr aukstas viņu sirds...

VECA GADA VAKARĀ

Psihodrama

Ledainās rūtis atkūst; krāsnī izkvēlo ogles:
Liesmas izdzisa vaidot; tumsības sapņi māj;

Nupat kur karsti vēl dega, izzūd nīcīgā gaisma,
Jumta kambarī tumsa sevī grib visu slēgt.
Putenis laukā rimis, laikam klausās tas zvanos,

Kuri ļaudis uz templi svinīgām skaņām sauc;

Ledainās rūtis atkūst; sirdis vēl šaubās...

Zvaigžņu glītumā tērpjas debess smaidošais vaigs.
Gleznotājs, bāliem vaigiem par spīt',

sapņo un smaida,

Ogļu kvēlēs, kā šķiet, iesilst no jauna tā gars;

Maigi viņš raugās turpu, kur nupat liesmās

Pazuda darbs, darināts sāpēm, izsmiets un pelts.
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Velti viņš meklējis ģīmja — tā, kurš cienīgi tērptu
Izisas dvēsli sevī; visa cēloņa vaigs
Necēlās gaismā vēl; likās, ka mirtu tas paslēpts,
Aizmirsts no visiem, aizmirsis sevi ir pats.

Izdzisa krāsnī ogles; zvaigznes spulgo caur logu;
Tumsā gleznotājs sapņo; nomodā tomēr tas;

Apzinās niecīgu esam sevi, — pareizi sprieda
Aukstie kritikas vārdi: «Mācies, radi tad, gars!»
Mākslenieks elpo smagi: «Tiešām, mācījies esmu,

Tomēr mazumu tikai, — lielumu tumsa sedz;

Austi jel, gaisma, un spīdi, rādi apslēptās lietas,
Rādi Patiesīb's seju, kura Nirvānā mīt...»

Piepeši klauvē pie durvīm,

Gleznotājs atmostas, lec

Augšām no krēsla, raugās
Ziņkārīgs, bailīgs — kas nāks?

Draugu tam nava; kurš traucē

Gan viņu? Jau nakts:

Apklusa baznīcas zvani,
Visur nu valda svēts miers ...

Durvis atveras, ienāk

Lēni kāds cilvēks it kluss,

Tumsa apsedz tā seju:

Vāji zvaigznītes mirdz.

Istabā nozib uguns;

Gleznotājs sveci dedz,

Svešajā sejā viņš raugās,

Sirmgalvi nabagu redz.

«Esmu padzīts no bērniem,

Esmu bez pajumtes es!

Atļauj man sildīties! Drīzi

lešu es tāļu prom ...» —

«Nabaga vecīt, jel sēdi!»

Gleznotājs aizgrābts sauc,

«Dalīsim istabu siltu,

Negribu projām tev' dzīt!

Kas tie par neliešiem bērniem,

Saki — kā tevi sauc?

Rītu es iešu pie viņiem,

Teikšu, cik novārdzis tēvs!» —

«Rītu es būšu miris,



89

Auksta top mana sirds,

Aiziešu, tapšu aizmirsts,

Karalis biju reiz!

Jaunais karalis šūplī
Smaida kā eņģelis svēts;

Arī es tāds reiz biju,

Brīnišķi tapu vecs!

Vecais gads tavā priekšā,
Padzīts no pasaules, stāv;

Saki jel, pirms es zūdu:

Vai biju es tikai nieks?

Ko nozīmē sirmi mati,

Bāls, izdilis sirmgalvja vaigs?

Viņš teic tev patiesību,
Viņš pasaules likteni teic!

Nespēju pasaulei iztapt,

Jauna tā mūžīgi grib;
Debess ar pasauli kopā
Vienā dvēslē grib būt:

Tūkstošiem eņģeļu nāca,

Katrs debešķīgs, svēts,

Visus tos apsveica zvani,
Visur bij sākumā prieks!
Tomēr atgriezās visi

Atpakaļ, svētums kur mirdz;

Tur pēc ēnainām maiņām
Visi top viena sirds . . .

Vecais gads! .. . Visi nu lamā

Mani, kurš reiz tik mīļš

Bij, ka nevainīgs, visiem

Tagad vainīgs, ka vecs.

Tomēr to pašu nesīs

Jaunais, lielīgais gads:
Viss, kas būs, ir jau bijis,
Viss, kas aiziet, reiz nāks!

Olimpā teika valda:

«Pasaulē būtnes mīt,

Kuriem dzīvē maz prieku,
Tomēr laimīgi mirst. . .

Laimīgs ir cilvēks, kam apslēpts
Pasaules ārēs daudz.»»
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Izzuda brīnums kā migla,

Sapnis bij Vecais gads;
Atkal no jauna sapņot

Spiests ir cilvēka gars!

«Pagaidi,» gleznotājs sauca,

«Tavā sejā ir tas,
Kurš man slavu nestu,
Tu esi Izisas tēls! .. .

Zūd, it kā nebūtu bijis,

Daudz, ja viss, kas ir!

Klusēt beidzot ir skaisti,

Klusēt, kad atzīts ir viss ...»

Gleznotājs izpūta sveci,

Raudzījās, zvaigznes kā mirdz,
Rūtis sāka jau aizsalt —

Laukā valdīja miers
...

VĒLĒJUMIES

Ir daudz pie debesīm zvaigžņu,
Un katra savādi mirdz;
Ir daudz uz pasaules ļaužu,
Un katram — savāda sirds.

Ir daudz pie debesīm zvaigžņu,
Un visas gaismu vieš;
Ir daudz uz pasaules siržu,
Un visas mīlē un cieš ...

Kaut zvaigznes kopā lītu

Un saule taptu iz tām;

Kaut sirdis kopā kustu

Aiz sāpēm un ciešanām:

Lai redzētu, cik daudz gaismas
Ar tumšā naktī mirdz;
Lai justu reiz augstajie gari,
Cik liela ir cilvēka sirds.
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BĒRNU DZEJAS

I. Sāk attīstīties...

Solīts pie solīša

Pagalmā sperts,

Spēku no taupīgās
Dabas tev derdz.

Smaidiņš ar smaidu

Smieklus grib dzīt;

Rociņas neviļot

Kroņus sāk vīt.

Krūtis iz gaisiem
Jūtas jau smeļ;
Skaņa ar skaņu

Dziesmiņu ceļ.
Stundām no mātes

Šķiras tev sirds;

Acis jau domīgi,
Sapņaini mirdz.

II. Lauva padebešos

Vakarā, kad māte dus,

Atstāju to vienu,

Klusiņām iz gultiņas
Es pie loga lienu —

Skatos turp, uz debesīm,

Zvaigznītes vai spulgo?
Jeb vai tumšie mākoņi

Viņas sedz un pulgo ...

Izsalkuse dvēsele

Man pēc debess gaismas,
Bet kur debess palicis —

Mākoņos tik plaismas?
Padebešos lauvas tēls

Mani baida — vienu;

Pērkons — atspīd zibenis,

Atkal gultā lienu . . .
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III. Vājība

Pacel mani, māmiņa,

Vadi man' uz logu,
Lai uz brīdi aizmirstu,

Cik man sāpju, moku;

Lai es vēlreiz līksmojos,

Tauriņus kad redzu,

Lai es mīļo ziedoni

Vēlreiz sirdī slēdzu;

Lai es, puķēm apskatot,

Sāpju eņģli lūdzu —

Vīt iz tām man kronīti,

Kad es dzīvot beidzu.

ŠAUBAS

Ko līdz mīlēt zemes vārgam,
Ko līdz cerības, kas vīst?

No pat šūpuļa līdz zārkam

Mīlestībai asras līst.

Ko līdz līksmoties vai raudāt,

Krūtīs sirds vai pušu trūkst

Vaimanās par sevi pašu:
«īstās mīlestības trūkst!»

Ko līdz gudriem vārdiem runāt,

Ko līdz gudri klusu ciest;

Ko līdz sasniegt ideālus,

Kad tie sasniegti izdziest?

Ko līdz cerībai aust rītos,

Kad jau vakari tai māj;
Ko līdz spīdēt, kad pār gaismu
Nakts drīz tumšu segu klāj?

NOLĀDĒTAIS

Sen draugi mani atstājuši,
Pie cita krūtīm mīļā dus,

Un gari, dvēsli apsēduši,
Man rāda lāstu atvarus.
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«Tur aprakta ir tava laime,

Tur prieks tev ārprātībā smej,
Tur tavas pasauls sapratēji
Pa tumsas ārēm asras lej!
Bēdz, nelaimīgais, tāļu projām,
Kur sapņi visu aizmirst liek,

Tik aizmirstībā nolādētie

Pie saldas pestīšanas tiek ...»

Un gadiem apkārt meklēt klīdu

Pēc pestīšanas, miera es,

Bet aizmirstības ģēnijs bēdza

No nolādētā dvēseles.

Es sāpju tomēr neaizmirstu,

Kaut gan man allaž prāti zūd,

Kā apmānīts es mokām māju,
Man gribas izmisušam būt;

Prom, atpakaļ uz tumšo vietu

Man drīzi jāaizstaigā būs . ..

Ap sevi viļņojot jau redzu

Es garā lāstu atvarus.

MĪLESTĪBAI

Atmodos pie tavas krūts,

Cietu allaž līdz ar tevi;

Gāju līdz, kurp gāji tu,

Visu nabagam man devi...
Nu man dzīvot visai grūt,

Meklēju nu savu kapu;
Tomēr nezinu, kurp iet,

Līdz ar tevi aklis tapu.

Tev tak palika vēl sirds,

Kura pate gaismu rada;

Mana sirds ir miruse,

Mana sirds ir trūdiem rada.

Mana sirds grib dusēt iet,

Uzņem viņu savās rokās:

Dari laimīgu vēlreiz

Veco paziņu, kurš mokās
..
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KLUSI MĪLĒJU

Klusi mīlēju

Tevi, dārgā,
Klusi nopūtos
Priekš tev's, svētā,

Klusi raudāju
Prieka asras,

Klusi smaidīju
Bēdu brīdī,

Klusi vēlējos
Tevi skūpstīt;
Un tu aizgāji
Manim garām ...

SAVĀDS AVOTS

Pie avota bēdīgs stāvu,

Kas izsīcis gluži sauss!

To izdzēra bērnības prieki,
Nu tukšs ir šis klinšu kauss ...

Un mani slāpes moka,

Man sirds vai pušu plīst,
Un karstā izmišanā

Man asras straumēm līst;
Cik brīnišķi — avots pildās!
No jauna tas burbuļot sāk;

Ap viņu uzzied rozes,

Šurp putni dziedāt nāk.

Es redzu, ka, manām asrām

Nu avots pildījies, tek;

Kā apmāts pats noliecos, dzeru

Un jūtu, ka krūtīs deg . ..
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NOSLĒPUMAINĀ

Kaut kur ir slēpušies būtne,

Pēc kuras cenšas mans gars:

Tā lido man priekšā, kad dusu,
Ar viņu ģēniju bars.

Un dienu acis man maldās —

Vai rādīsies viņas tēls?

Var būt, ka viņa man māte,

Es — viņas atstātais dēls?

Var būt, ka viņa ir sieva,

Kas mīlē mani vien;
Var būt, ka mani tā ienīst

Un valgus ap mani sien?

Kas esi tu, noslēpumainā,
Kas tikai sapņos šurp nāc,

Uz mani slābani raugies
Un manu dvēseli māc?

Es sevi tev upurēšu,
Par vergu tev gribu būt;

Tik parādies dienas gaismā,
Man gribas pie skaidrības kļūt,

NERUNĀ PAR MĪLESTĪBU...

Nerunā par mīlestību,

Nesaki, ka mīlē tu!
...

Saki, ka tu tikai mani

Labprāt pie sev' redzētu.

Saki, ka tu citu zini,

Kurš ir daiļāks nekā es,

Ka tu vairāk priekš tā jūti,

Viņam sirdi pretī nes!

Esmu ļauns un visai kaitīgs,
Manā sirdī tumsa mīt;

Mīlē manu ienaidnieku,

Gaismu, kas pie debess spīd.
Mīlē viņu, uz to steidzies

Un priekš manas dvēsles lūdz,

Kad es būšu tumsai beidzies,

Tad lai mīlē manakrūts.
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KAD BŪS ASRAS IZRAUDĀTAS

Kad būs asras izraudātas,

Kad būs izpriecājies prieks,
Mīlestība izmīlēta —

Mani apņems nāves miegs.
Tad uz kapiem neej, mīļā, —

Neej manis modināt;

Asras, prieki, mīlestība

Nedrīkst manis valdzināt.

Lai uz kapa zied tik rozes,

Lai ap mani dabaklus;

Lai tie, kas man bij tik mīļi,
Visi man pie sāniem dus.

ALPOS

I

Man jāsasniedz tur augstais kalns,

Kam galotne mirdz baltā sniegā;
Vēl sārta blāzma apspīd to,

Gan ielejas dus maigā miegā.
Man šķiet, ka sirmais kalnu gars
Tur svētī brīnišķīgos Alpus:
Lūk, kā tur spīd un vizuļo!
Viņš māj un sasauc savus kalpus.
Jūs, Alpu kvēles, degat jel,
Līdz kamēr būšu galā ticis

Un dāvanu, ko nesu sen,

Pie Alpu gara kājām licis:

Man mīlestības pilna sirds,

To kalnu augstumi tik glābtu,
Pirms pasaule to pievilt steidz,
Pirms izmišana viņu grābtu.
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II

Kāds spēks sen mani celtin ceļ
Tur augšā kāpt un meklēt vietu,

Kur vientulībā mūžīgs gars

Tad apbrīnotu katru lietu.

Še drūzmā acumirkli vien

Es lietu āru redzēt varu,

Tur, pārakmeņots mūžībai,

Es sapratīšu viņu garu;

Un kāpēc viss tā bojā iet,

Kāpēc tik acumirkļos redzu,

Kā tēli tēlus apkampt steidz

Un katrs beidzot top par vecu ...
Vai pasaulei kas jāsasniedz
Ir bezgalīgās āru dzelmēs,
Vai dzīvību mums gribas spēks
Sev smeļas tikai saules svelmēs?

Tur, kalnu galotnēs, man šķiet,
Var tāļu redzēt, augstu justies:
Jel kāp, varbūt kāds tevim teiks,

Kāpēc tu dzīvo, kāpēc kusties!
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Es gribētu kā akmens tēls,
Kurš iztur vētru, bargus laikus,

Tur augšā kalna galā būt,

Kur redzu padebešu tvaikus;

Kā tūkstoš mīlējošas ac's

Tur spulgo kalnu šķīstie ledi!

Kā jaunav's neizsmeļams skats!

Tu mani pievelc, augšup vedi,

Tu mūžam staltais kalnu gars,
Iz zemes krūts kas augšup cēlies, —

Man, tevi ieraugot, no sirds

Ir verga jūtu smagums vēlies.

Tur augšā brīvība man' sveic,
No ļaužu muļķībām kur tāļu
Dažs vientulībā dzīvot beidz,

Kam šeitan nava draugu, brāļu.
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IV

Alpu kvēles

Dziestin dziest,
Tumsas tēli

Briestin briest,

Apkārt kalnos

Dziesmas klus,

Visa daba

Miegā dus;

Viss tik jauki
Smaržo, zied,

It kā sapņi
Garām iet;

Neviļot man

Lūpas čukst:

Miera, laimes

Tomēr trūkst...

MĪLESTĪBA

Aizver actiņas un smaidi,

Noliecies pie manas krūts:

Atteikšanā, vientulībā

Ir jau diezgan ilgi būts.

Aizver actiņas un smaidi,

Sapņi lai mūs projām nes

Turp, kur mīlestības viļņos
Izkustu mums dvēseles.

TICĪBA

Es ticu, ka ir debesis,
Kur laimes bērni mīt,

Kur saulīte daudz spožāki
Un mīlīgāki spīd.
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Es ticu, ka ir brīnumi,
Kas necerēti nāk

Un daiļu sapņu pasauli

Ap sevi radīt sāk.

Es ticu, ka ir laimība,

Kas svētās liesmās mirdz;

Un, ja tā visa nebūtu,

Vai justu mums tad sirds?

GLUŽI NABAGS ESMU DZIMIS

Gluži nabags esmu dzimis,

Gluži nabags gribu mirt,

Bet pa dzīves vidu vajag
Manim tīram zeltam birt.

Mana līgaviņa burve,

Viņai acis maigi mirdz;
Mīlestību manī izbur

Viņas līksmojošā sirds.

Viņa māj, un debess gari
Bariem steidzas, zirgus jūdz;

Uguņainiem ratiem aizved

Mūs pie izmišanas krūts.

VIVOS VOCO! 1

«Vivos voco!» skan tik skaidri

«Vivos voco!» — mostaties! ...

Jaunais zvans sauc tautas dēlus

Sauli apsveikt pulcēties!

Šurp ar kroņiem, zeltenītes,

Jaunība lai pirmā mirdz!

Tad lai līksmo sirmgalvīšu
Atkal jūsminātā sirds!

Ņemiet līdzi nabadzītes,

Kurām sāpes krūtis spiež,

1 Dzīvos saucu! (Lat.).
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Kuras viltus mīlestības

Nelaimīgas sekas cieš! ...

Šurp ar dziesmām, tautas dēli,
Jaunība lai pirmā mirdz!

Tad lai līksmo sirmgalvīšu
Atkal jūsminātā sirds!

Ņemiet līdzi sērdienīšus,

Garā nabagus, kas šņukst,
Bēdu asras raudādamus, —

Arī viņiem sirds lai pukst!

Lūk, jau saule atspīd brīvi!

Hurrā, saule atkal spīd!
Mūsu dzīvīb's radītājas
Stari pār mums visiem krīt!

«Vivos voco!» — jaunais zvanis

Līksmi, sudrabaini skan;

«Vivos voco!» — brīvā saule

Atkal spīdēdama skan!

VĒTRA

Vētra šņāc, un zibens spīd,
Kalni nodreb tumsā;

Ceļa nevar saredzēt,

Kājas klūp un stostās.

Daba ārprātīgi kauc —■

Vai tā skaistā daba,

Kura pirmāk smaidīja
Puķēm saules staros?

Kur nu spožās debesis,

Kur ir saldās jūtas,
Kurās citkārt nodrebot

It kā augšup cēlos?

Šis pats jaukais debess vaigs

Tagad nejauks, pārgriezts
It kā ārprātīgā lāsts

Skan pa pasauls ārēm!
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Un, ja tagad piedzimtu
Cilvēks šādā laikā, —

«Hū!» — viņš vaigu aizklātu:

«Netīk dzīvot šeitan ...»

Bet, kurš jauku'redzējis,
Ticībā brien dubļus,
Zin, ka debess skaidrosies,

Saule atkal mirdzēs!

Vētra šņāc, un zibens spīd,
Kalni nodreb tumsā;

Bet es dabupazīstu —

Tā ir vecā daba!

TĀIRMĪLESTĪBA...

Tā ir mīlestība,

Kas tev acīs spīd,
Kas kā matu sprogas

Tev uz kakla slīd;
Kas kā asru pērles
Tev uz vaigiem mirdz,

Kas kā klinšu akmens

Tevim guļ uz sirds;

Kas kā rozes dvaša

Plūst iz tavas krūts,

Kas kā ziedons maigais
Priecāties man' lūdz;

Kas kā noziegumi
Sirsniņu sāk spiest,
Kas kā debess gaisma,
Ataust, spīd un dziest.

RUDENS VAKARĀ

Augsti bezdelīgas lido,
Norietošā saulē mirdz,

Līdz ar viņām projām ceļot
Pošas sen jau mana sirds.
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Prom, ai, prom, uz tāļo zemi,

Kur zem palmēm ziedons dus

Un ar silto debess dvašu

Dziedē daudzus cietējus.
Mana sirds, lai gan tik vāja,
Nesavaldāmi tak jūt.

Dienām, naktīm pukstot cenšas

īstā tēva zemē kļūt.

KĀDS ESI, JEL PALIECI TĀDS

Pa zāli sveces lukturos mirdz

Un danču mūzika skan:

Viss līksmo un jūtas kā viena sirds,

Ar mīļāko jādanco man.

It kā uz debesīm paceļas acis,

Kā spārnota jūtas man krūts,

Kā īstenā pasaulē atmostas prāts:
Vēl tādā laimē nav būts!

Bet nelaimīgs dancotājs esmu es,

Man takts un kārtība zūd,

Jo citādā taktī «dej» dvēseles,
Kas lieliski mīlē un jūt.
Aiz bailēm es sarkstu, kad mīļākā čukst:

«Cik aplam! ... Tu neproti diet! ...»

Es dzirdu, ka daži smiedamies šņukst:
«Tāds lācis var mežā tik iet! ...»

Uz krēslu es vadu mīļāko nu

Un lūdzu, lai piedod, laiks nāks,

Kur mācīšos labāki valcēšanu,
Gan takts un kārtība nāks.

Bet mīļākā smaida un roku man spiež:
«Nekas, tas grēks nav nekāds,

Kad sirds tev citādā taktī pukst, cieš,
Kāds esi, jel palieci tāds! ...»

Uz balkona stāvu, daudz zvaigznīšu spīd.
Caur tumsu tās mirkšķina man;

Pār lejām miglaini tēli slīd,

Iz zāles vēl mūzika skan.
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Še vientuļi nobēdzis, sapņoju es,

Uz debešu kalniem klīst prāts,

Un vēsma šurp mīļākās vārdus nes:

«Kāds esi, jel palieci tāds! ...»

ZIEDOŅA NAKTĪ

Gar zvaigznēm aizplūst debestiņi —

Kā aizkavējušies tie steidz,

No mēnesnīcas sudraboti,

Aiz tumšiem siliem gaitu beidz.

Un vējiņš miegains nogrimst birzē,

Kā lakstīgalu sapņos slīkst,

Kas, lakstu dziesmas izteikušas,

Nu mīlēt patiesībā drīkst.

Man sirdi aizgrābj vecas teikas,

Kā as'nīs pāriet, miesās kļūst,
Ka laime pasaulē tad nākot,

Kad ziedu smarša apkārt plūst.
Un tiešām veltījošā Līga
Ar rasu pļavās puķes spirdz,
No kuru smaršas pacilāta
Ar dabu saistās mana sirds.

Nu arī savu mīļo redzu,

Kas man iz birzes lēni māj:
«Nāc, mīļākais, nāc jel uz mani,

Pirms smiltis manas miesas klāj .. .»

Tad it kā apmāts turpu klīstu:

Kāpēc ne turp, kur viss tik jauks?
Kur sapnis tēlojas par puķēm,
Lai mīlīgs kļūtu plašais lauks!

Lūk, rūķīši klāj sūnu solu,
Lai apsēstos tur abi mēs ...
Un čukst tik šķelmīgi un saldi:

«Neviens tur jūsu netraucēs ...»
Klau! Brīnišķīgās melodijās
Nu sila pulkstenīši zvan;

Un zvaigznes liesmu harmonijās
Aiz svētas laimes līdzi skan.
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KAD KOKLE TEVIM PIEGLAUŽAS

Kad kokle tevim pieglaužas
Un brīnišķīgi skan,

Drīz raudādama nopūšas,
Drīz uzgavilē man;

Kad it kā debess atveras,
Iz tavām acīm mirdz

Un lēni atkal aizdarās,

Tev nogrimstot pie sirds, —

Tad tukšo koka gabalu
Es apskaužu, kas dzied;

Tev baltu roku aptverot,
Tas spēj pat asras liet.

Bet es, kam sirds un dvēsele,

Es topu gluži kluss,

Kad kokli tu pie malas liec

Un manās rokās dus' . . .

Jā, mīlestība dzīvajiem
Kā klintis virsū veļ,
Bet nedzīvos tā dzīvina,

Iz kapa augšām ceļ.

JAUNAJAM GADAM

Spied sirsniņu pie manas sirds,
Lai acs pret aci mīļi mirdz,

Un teici jel — ko Tu mums nes

Iz tāļās gadu dzimtenes?

Reiz Kristus teica: «Miers ar jums!»
Bij tas tik jūtu sapņojums?
Tev runas trūkst: Tu smaidi vien,
Tev nevainība mēli sien . . .

Ai, daiļais zēn, tā katris klus,

Kurš nezināšanā vēl dus.

Drīz mācīsies Tu asras liet

Un ērkšķiem, dadžiem cauri iet;
Drīz nenāks vairs neviens, kas teiks:

«Sveiks, dārgais viesi, esi sveiks!»

Tas pats, kas bijis, atkal būs,

Līdz kamēr pasaule sagrūs!
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Jeb tomēr jācerē ir mums,

Ka aties svētais solījums ...
Bet tagad manim skūpstu dod,

Caur skūpstu daiļums jāsaprot,

Spied sirsniņu pie manas sirds,

Lai acs pret aci mīļi mirdz!
...

PELNURUŠĶĪTE

Vēlā naktī stāvu

Vēl pie loga es,

Noskatos pa vecam,

Kā mirdz zvaigznītes.
Noskatos, kā migla
Strautam pāri slīd

Un aiz strauta būdā

Uguntiņš vēl spīd.
Tad es iedomāju,
Ka es mīlēju,
Ka man jāiet pretī
Tai, ko pielūdzu.
Un nu eju, eju

Miglai cauri es,

Kur spīd uguns būdā,

Mani sirds turp nes.

Būdas durvis veras,

Skrandās meitenīts

Parādās uz sliekšņa
It kā pavēstīts.
Man ap kaklu ķeras,
Šņukst un mutes dod,

Grib ko teikt, bet vārdu

Tomēr neatrod.

Mēnesnīcā redzu —

Asaras līst tai,

It kā liela laime

Būt ir mīlētai.

It kā bagātībā
Atmostas tai sirds,

It kā apskaidrotas
Actiņas tai mirdz.
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PAVASARAS SIMFONIJA

i. Allegro

Lūk, padebeši vaļā veras,

Un saules stari ārā plūst,
Ar pasauli tie mieru deras,

Un ledus blāķi putās kūst.

No jauna atspīd debess smaidi,

No jauna atdzīvojas sirds;

Uz brīnumiem ja, cilvēks, gaidi:
Lūk, brīnumi bez gala mirdzi

Klau, kā bites

Dūc pa gaisu,

Pumpurs raisās,
Ziedēt taisās!

Lūk, kā cīruls

Augšup ceļas —

Cik mūs saista

Dziesma skaista!

Slimnieks vaidiem

Lien pie loga,
It kā smaida —

Spēku gaida.
Puiši aujas,
let uz lauku,

Meitām ķeras,
Acīs veras

...

Un prātnieks atstāj tumšās telpas,
Kur pergamentu blāķi dus,

Lai meklētu sev dabā elpas,
Lai teiktu viņas brīnumus.

Tur dzejnieks, sadedzināj's dzejas,
Kā apkaunots caur birzi iet

Un skatās: kādi kalni, lejas,
Kā daba savas dziesmas dzied!

Kā viļņot viļņo saules stari,
Kad arājs pirmo vagu dzen;

Ap viņu lido putnu bari,

Un gani gavilē kā sen!
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II. Adagio

Tur kapu sētā māmiņa
Pie savu mījo kapiem raud;

Cik nobālējuse ir viņa!
Tā savas laimes neatraud;

Tai mati sirmi, grumbās vaigi,
Bez spēka agrāk jautrais skats.

Tā pārvērš jautrās sejas laiki,
Un piemiņā stāv sāpju gads!

Saules rietņus

Viņa dēsta,

Sirdij kūstot,

Asrām plūstot.
Rožu, mirtu

Viņai nava:

Nemirstīga
Mīlestība!

Priedes, egles
Šalc un gaudā;
Tumšu prātu
Vakars klātu.

Un būdiņā ar lubu jumtu
Sirms vecīts vīlē, lodē, kaļ;
Viņš savas meitas neatstumtu,

Viņš sauktu viņu atpakaļ;
Bet meita pievilta sēd laukā,

Tā šņukst un ļaujas izsamist,

Un nelūkojas dabā jaukā, —

Tēvs liek tai dziļāk grēkos krist.

Logu atver

Vecīts, raugās:
«Projām, projām,

Ej i bojā!
Mani sirmie

Mati kaunā.

Ļaudis rāda

Pirkstiem: «Tāda! . . .»

Projām, projām!»
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Meita lūdzas,

Trīs un mokās,

Lauza rokas.

Logu aizver

Atkal vecīts;

Meita steidzas:

«Viss lai beidzas! ..

Priedes, egles
Šalc un gaudā;
Tumšu prātu
Vakars klātu.

Turpat netāļu, otrā būdā,

Kā kucēniņi bērni kauc:

Tie slimību un bada kūdā

Pēc maizes dienu, nakti sauc;

Tiem tēvs gan nava mājā bijis,
Tas cietumā par grēkiem sēd;

To dziļāk tāds būs izmācījis,
Kas sen jau kroņa maizi ēd.

Bērni pulkā
Sēd ap māti,
Rokas saliek,

Klusi paliek.
«Dievu lūgsim,

Mīļie bērni!»

Skaļa liesma ...
Gaudu dziesma ...

Priedes, egles
Šalc un gaudā;
Tumšu prātu
Vakars klātu.

III. Scherzo

Trarim, trarim, trarim, trarim!

Klingling, klingling, klingling!
«Nu, Līze, kas ir — dancosim! .. .»

Klingling, klingling, klingling!
Un Gusts ar Annu danco līdz,

Ka pagalms trīcēt trīc;
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Nu atnācis ir laimīgs brīds —

Anss krīt ar Līzi — brīc!

«Hi, hi, hi, hi! Ha, ha, ha, ha!

Uz pļavu, prom, uz pļavu! ...»
Un iemīlējies dzērumā

Laiž turpu dažs ar «savu» ...
Tur pļavā stārķa lielskungs stalts,

It pašapzinīgs staigā,
Un, kristabniekus redzot, balts

Kā krīts tas top no vaiga.

Viņš domā: «"Visi šitie kļūs
Reiz laimīgi kā pāri!
Ak piķis, daudz man darba būs,

Man paša bērni bāri! ...»

Šķūņa priekšā
Visi sēžas,

Smejas, griežas,

Kopā spiežas ...

Zēni čīgās

Balso, skraida;

Meitas smaida,

Danču gaida.
Pilns no sīvā

Spricis stomās,

It kā miegā
Muld un spiegā.

Krustmāte

Raisa somu,

Ņemas tūlīt

Sieru dalīt.

Un ievu ceros upes malā

Jau balti ziedi spīdēt spīd,
Ar dziesmām putni netiek galā,
No zara tie uz zaru slīd.

Tur zēni, sakūruši guni,
Caur dūmiem, liesmām pāri lec;

Gans mācīdams per laisko suni:

«Ej, Kārav, Tolei pakaļ tec! ...» —

«Nu govis pirmoreiz ir laukā;

Ak, Spricīt, rumulēties — prieks!
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Vai velti dzīvo dabā jaukā,
Vai velti kusa saltais sniegs?»
Un visi Spričam klātu ķeras:
«Uz upi, upi, Spricīt, nāc!»

Viņš gaiņājas un kājām peras,

Bet viņu pārspēj citu prāts.

Tie nestin aiznes to uz upi
Tur peldināt, lai reibums zūd;

Sprics sūta lāstiem tos uz jupi,
Pats pukodamies upē šļūd.

Melns kā lācis

Nāk tas ārā,

Purkš un spļauda,
Dveš un šķauda,

Zēni smejas,
Zemē krītot:

«Sprici, Sprici,
Kam tu tici? ...»

Viss dancī drīz uz noras griežas
Kaut arī čīgām stīgas trūkst,

Un mīlējošie kopā spiežas,
Tiem kaislu skatu nepietrūkst.
Tad pāriem visi projām dodas,

Ka dziesmās sili, birzes trīc.

Še nelaimīgie neatrodas,

Še priecājas viss dabai līdz.

IV. Fināls

Līdz dienas gaisma izdzisuse,

Pār noru rūķu bari tek,

Tiem svētā tumsa ataususe,
Uz darbu sirds tiem degtin deg.
Pa nakti viņi auž un lokās,

Dažs klūp, kad lielu klēpi nes;

Dažs smagu bluķi pacelt mokās,

Bet mugurā trūkst atsperes ..,
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Tie rūķi nav, tie sapņu tēli,

Kas briest, līdz miegā cilvēks slīkst,
Tie noslēpumu mātes dēli,

Kas dzīvei līdzi aug un nīkst.

LATVIEŠU TEĀTRA MĀKSLINIECEI

DACEI AKMENTIŅ JAUNKUNDZEI

viņas 10 gadu teātra darbības jubileja
6. martā, 1896. gadā

Tev, māksleniece, latvju glītums,
Dažs šodien upurus nest steidz;

Kam labvēlīgs ir skaņu ritums,

Ar slavas dziesmām Tevi teic.

No sirds uz sirdi nesas jūtas,
No acs uz aci prieka stars:

Ka pārspētas ir cīņas grūtas,
Ka latvjos mostas mākslas gars.

Un arī es, gan nepazīstams,
Gan svešs, kur mākslas gaisma spīd,
Tak tuvojos Tev, tumsu brizdams,

Lai svinētu šo svētku brīd'.

Kad mākslas skati labo prātus,
Kad viņas runa saldi skan,

Kad sevi jūtam spirdzinātus
Un aplaimotus arīdzan —

Vai tad lai nepateicīgi mēs klusam,

Vai lai uz zemi raugās acs,

Vai lai vēl vienmuļībā dusam,
Lai niekos aizrit katris gads?

Nē, tad lai vaiņadziņus darām

To pušķot, kuras māksla mirdz

Kā brīnumi mums, ļaužu baram,

Kam dzīvē iztvīkuse sirds.

Te mākslā ataust jauna diena,

Te atspīd citas saules stars;

Kurš dailes ideālus ciena,

To sastaps šeitan tāda gars.
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Ja arī dažs ir apmaldījies
Un elku mākslai padevies,
Pa tumšām telpām izdzīvojies,
Tas beidzot daiļam pretī ies.

Lai «Mātes Svētība» to vada,
Kurš tumšas tekas lāstiem brien,

Un, drebēdams no grēkiem, bada,
Tas tikai ļaunu tēlo vien.

Kad atskan atkal mātes dziesma,

Tad ārprātīgie sapņi zūd

Un daiļās mākslas svētā liesmā

Mums īstenība jāsajūt.
Tad dziedi, dārgā Gavilniece,

Šo mātes dziesmu, kura spēs
To, kura «māksla» — nebēdniece,

To šķirt no rupjas pasaules.
Jel dziedi latviešiem to dziesmu,

Kas klīdušos pie prāta ved;

Jel dziedi dārgo mātes dziesmu

Un laipni tiem ar roku met!

Jau desmit gadus mākslas glītums
Iz Tevis zibšņojoši plūst —

Tev saules mūžu, debess spīdums,
Būs greznoties un daiļi just.
Vēl latvju māksla burtot māca,
Vēl viņu saprašana — nieks,

Kaut gan jau «kritizēt» šurp nāca

Dažs nomaldījies nebēdnieks.

Kā bezgalīgās pasauls ārēs

Pie zvaigznes zvaigzne zib un mirdz,

Tā tava māksla spīdēt varēs,

Kad pukstēs saprazdamās sirds.

PASAULES CIETUMĀ

Smiekli, lāsti, ķēžu skaņas,

Nopūtas, dažs sāpīgs smaids
.

Čuksti, lūgšanas un dziesmas,

Apspiests izmisušā vaids
...

Gribu aizmigt, aizmirst visu,

Jā, pat vēlos iznīkt, mirt;
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Trīsām pieri rokās spiežot,
Karstas asaras sāk birt.

Bet tad pamostos un redzu —

Sapnis, tikai sapnis vien:

Rokas brīvas, kājas vaļā,
Brīvībs gari manim dien.

Klau — tad atkal ķēžu skaņas,

Atkal lāstus kaimiņš čukst;

Jeb vai tikai māņus dzirdu,

Mana paša sirds tik pukst.
Un šis sapnis katru dienu,

Katrā vietā mani māc;

Kurp un kā lai arī ietu,

«Brīvībai» vairs netic prāts.
Un, pie klintīm gājis, dauzu:

«Atveriet, lai topu brīvs!

Iz šās dzīves gribu ārā,
Tomēr gribu palikt dzīvs!»

Vēlreiz klauvēju pie «klintīm»,

Vēlreiz sirds man «labi» jūt...
«Nu tad plīstat, milzu klintis,
Cietumam būs kopā grūt!»

DZĒRĀJA DZIESMA

Šonakt es līgsmoju:
ledzēries, iedzēries!

Ak, kā man kājas iet:

Streipuļiem, streipuļiem.
Sieva un bērniņi

Mājā raud, mājā raud.

Pats es tā reibumā

Smejos vien, smejos vien.

Vai tie gan smiekli ir?

Smiekli nav, smiekli nav!

Šodien es maksādams

Izmisu, izmisu.

Piecdesmit rubuļu
Pietrūka, pietrūka!

Aizgāju krodziņā,
Piedzēros, piedzēros.
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Pirmāk es raudāju

Klusiņām, klusiņām,
Bet neviens neredzēj 1

Asaru, asaru.

Tāpēc nu trokšņoju,

Smejos vien, smejos vien:

Smiekli lai asaras

Viļņotu, viļņotu.

Viļņi lai trakojot

Skalotu, skalotu

Klintaino likteni

Pamazām, pamazām.
Mēneša spīdumā
Lauki mirdz, lauki mirdz;

Puķītes asaro

Zēlumā, žēlumā:

Varenais cilvēks ir

Piedzēries, piedzēries;

Augstākais radījums

Paklīdis, paklīdis.

VIETE

1

Kad skaista tu man priekšā klusi stāvi

Un debesskaidri tavas acis spīd,
Kad smagās melno matu sprogas

Uz tava liljas baltā kakla slīd;

Kad salda skumība ap tavām lūpām lasās,

Starp tavu vaigu ziediem slīkst,

Kad noslāpētā lampas gaismā
Man rokas tevi apkampt drīkst —

Tad manim šķiet, ka atjaunota dzīve

Iz tavām krūtīm ārā plūst.
Un tavas cēlās, baltās rokas

Par laimes devējām man kļūst.
Tad sapņoju to pašu balto sapni,

Ko sapņoju pie pilnas mātes krūts,

Kad tecēja iz as'nīm sievišķīgām
Uz manu sirdi pirmais jūtu plūds.
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II

Es saprotu, kāpēc tu muļķa zēnu

Tā mīlē: viņa vaigs ir sārts!

Par mani smejies tu, par bālu vīru,
Kurš bēdīgi uz tevi lūkojas.

Ņem atpakaļ šos nelietīgos smieklus

Tu nezini, kas tevim priekšā stāv;
Tu nobālēsi, tā kā rudens bālē,

Uz tevi vienaldzīgi vīri lūkosies.

VENUSAI

No visām parādībām man

Tu esi neizprotamākā —

Tu radītāja māmuļa,

Tu līgava visburvīgākā.
Tas viss, kas manī jūt un kust,

Ir dāvanas, ko tu man devi.

Tu, karsto jūtu dieviete,

Ņem visu atpakaļ uz sevi!

Ņem mani atpakaļ — lai nīkst

Šās manas formas nepilnīgās —

Un pārvērt karstās asinīs

Tu manas miesas neprātīgās,
Un radi sevim jaunavu
No jauna varoņiem par māti,

Lai nāktu cilvēks pasaulē,
Kam būtu veselīgi prāti.

Tik tevis dēļ es dzīvoju,
Pa zemi klīzdams, cīnos, ciešu,
Tik tevis dēļ es dzejoju,
Un tevis dēļ es bojā iešu.
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TEV SIRDĪ MĀJO KLUSA LAIME

Tev sirdī mājo klusa laime,

Kas tavu vaigu daiļu dara,

Kas mīļiem skatiem dzīvi svētī

Kā kāda debešķīga vara.

Bet manās krūtīs tumšas jūtas
Kā izdegušas elles tvaiki

Smok sapņaini; uz maniem vaigiem
Klus bāli pagājušie laiki.

ES ZINU

Es zinu, kā roze plaukst:

Klusi, klusi!

Tā nosarks, un iemirdzas

Klusi, klusi!

Es zinu, kā roze vīst:

Klusi, klusi!

Un rudens vēsma čukst:

Dusi, dusi!

Es zinu, ka mīlē sirds:

Klusi, klusi!

Ta sapņo un ilgojas
Klusi, klusi!

Es zinu ar, sirds kā lūst:

Klusi, klusi!

Un kapsēta zvans kā skan:

Dusi, dusi!
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DZEJA — MANA LĪGAVA

Tev sārtu puķu vaiņags galvā,
Kā karalienei acis mirdz;
Un tavu acu liesmas mani

Ar brīnišķīgu spēku spirdz.
Kad vientulīgā kaktā bēgu
No pasaules es, nievāts, smiets,

Kad dažkārt dzīves grūtā stundā

Man draugi palīdzību liedz —

Tad viegli atradi tu durvis,

Kā sapnis tu uz mani nāc

Un, manim roku silti spiežot,
Tu brīnišķīgi smaidīt sāc.

Tad piespiežu es savu galvu
Pie tavas smaršojošās krūts

Un mana izslāpusē dvēsle

No tevis jaunu dziesmu lūdz.

NESAPROTAMI

Tur pret tumšo padebesi
Balti balodīši lido;
Un pret manām tumšām domām

Tavas spodrās acis raugās.
Tur pār jūras dziļām dzelmēm

Sekla laiviņa peld droši;

Un pār manāmkarstām jūtām
Dzīves ledus kalni ceļas.

Tur uz ielas vienaldzīgi
Cilvēks cilvēkam iet garām —

Un es nesu lēnprātīgi
Sevis paša smagās rūpes.
Tur pār spirgtām, sārtām rozēm

Rudenis pūš saltu dvašu,
Un pār manām mazām dziesmām

Kritiķis velk melnu strīpu.
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KONTRASTI

Tur pret tumšo padebesi
Balti balodīši lido;

Un pret manām tumšām domām

Tavas melnās acis raugās.

Turp ap melno, auksto krustu

Purpurainas puķes vijas;
Man ap melniem sēru svārkiem

Tavas sārtās rokas tveras.

Tur pār drūmo kalnu gravu

Spožā rīta saule staro;

Un pār manām dzīves bēdām

Atspīd tavi laipnie smaidi.

PĻĀVĒJA

Gar sārtajām puķēm izkapte šļūd
Un asas, nāvīgas domas jūt;
Uz cirtiena malas ziedi vīst,
Un pļāvējai rasa uz kājām līst.

Tai lūpas ir sārtas kā rožu zieds,

Kas rīta saulei skūpstienu sniedz;
Tās sapņainās acis spulgo un mirdz

Kā avota zibšņi, kas saulgozī spirdz.

Zem puķainā lakata zeltmati spīd,
Kas sprogās uz liljainā kakla slīd;
Un vaigos tai uzplūst ugunīgs smaids.

Šķiet: liesmaini lokās tās viducis slaids.

Pie baltajām kājām līp lapas tai klāt,

It kā kad tās gribētu valdzināt;

Un skaistajai pļāvējai piepeši šķiet,
Ka nāve tā puķēm, kas priekšā tai zied
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Tā apstājas, uzskata cirtienus,

Kur puķe pie puķes nopļauta dus,

Tai skati uz vīstošām māsām grimst,
Un sārtajie vaigi tai smaidīt rimst.

Tik krūtis karst siltajai saulei līdz;

Un domu pilns iestājas skaistulei brīds

Kad piepeši ziedu tā nopļauto
No zemes paceļ un skūpsta tad to.

TU VĪTU VEL SĀRTUS VAIŅAGUS

Tu vītu vēl sārtus vaiņagus
Un sevim tos galvā liktu,

Ja laukā smaidītu ziedonis,

Ja tu pie puķēm kur tiktu.

Tu mīlētu mani kā pagātnē
Un skūpstus uz lūpām man spiestu,

Ja ac's man vēl sapņaini mirdzētu,

Un sirds tev kaislībā ciestu.

KĀ SAPNIS TU NĀCI UZ MANI

Kā sapnis tu nāci uz mani,

Pirms satumsa mana nakts;

Pie manām laimīgām dienām

Tu nesi vēl laimi klāt.

Un tagad dziļajā tumsā

Viņš sapnis man būtu dārgs, —

Es veltīgi lūkoju sapņot,
Es — izsapņots tukšības tēls.
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Dod tautām vairāk kauna, sāta,

Lai neizceļas karš un bads;

Dod vīriem, sievām vairāk prāta,
Dod vairāk gaismas, jaunais gads!
Dod gaismu mums, kas apspīd visu,

Lai apskaidrojas tumšais kakts;

Dod viņu šurp mums visu, visu,

Lai netiktu vairs melots, zagts!
Ved pērkonus caur gaisa dzelmēm,

Lai svētību tie zemei dārd;
Nes siltumu iz saules svelmēm

Un ledus kalnus kopā spārd'!
Dod šur tur vairāk kauna, sāta,
Lai neizceļas karš un bads;

Dod vīriem, sievām vairāk prāta!
Sveiks esi mums tad, jaunais gadsl

PESIMISTS

Bez zvaigznēm manas dzīves nakts,

Bez saules manas dienas;

No citreizējām cerībām

Vairs manim nav nevienas.

Vai tāpēc zvaigžņu debesīs

Nav, ka man aklas acis?

Vai cerības tur vainīgas,
Ka es tām kapu racis?

Viss, viss ir plašā pasaulē,
Bet tas priekš manis — nieka

Nav rādījies un izcēlies;

Es esmu būtne lieka.

ZĪD MANU KRŪTI

Zīd manu krūti, bērns, ja gribi dzīvot;

Sūc manas karstās mīlestības spēku;
Vēl iraid laiks, kur vari smelties sev

Daudz laimības bez dzīves šausmu, grēku.
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Vēl tavi vaigi sarkst kā debess rīta blāzmā,

Kas sola dienai saules starus spožus,
Vēl spēlējies man klēpī nevainīgi,
Vēl māte tura tavas gribas grožus.

Nāks dienas, nāks, kur bālēs tavi vaigi,
Kur sāpes pildīs tavas dvēsles būti;
Tad māte neiespēs vairs tev

Sniegt pilnu, barojošu krūti.

Tad tavi skati maldīsies, tev sirds

Tik iznīcību apkārt sevi jutīs;
Un lūgšanu tev lūpas drebošās

Uz debesīm caur nakšu tumsu sūtīs.

Jeb vai kā jauneklis kad zaļas birzes malā

Tu raudzīsies, kā pļavā viļņo smilgas,
Un vēlēsies tad sakust ziedonī — kļūt daiļš,
Kas dzesēs tavas dvēsles karstās ilgas?

Neviens, neviens! Gan saldas laimes jausmas
Tad mānīs iemīlēties manu dēlu;
Un vēsmas slepeni tam ausīs čukstēs

Par brīnišķīgi daiļu sievas tēlu.

Bet sieva mīlē vīru tikai reizi,
Drīz apklust viņas kaislie, klusie šļupsti,
Tik bērnam, savam bērnam mūžīgi
No sievas mutes raisās mīļi skūpsti.

Uz bērnību mums mīlestība nesas,

Iz bērnības aug lielums, darbi, prāti;
Un bērnībai zem zilās debess velves

Ir puķēm appušķoti galdi klāti.

Pie mātes bērns, pie sava bērna — māte:

Nav laimes lielākas! Nav citu jūtu,
Kas augstākas kā mātes gādība,
Kas stiprākas par mātes jūtām būtu.
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Zīd manu krūti, bērns, ja gribi dzīvot,

Sūc manas karstās mīlestības spēkus
Un raugies debess gaiši zilos smaidos,

Pirms pieaudz tu, lai sāktu darīt grēkus.

KRUSTS

Uz sava krusta atspiežos,
Kad piekusis es jūtos;
Pie sava krusta piespiežos
Es dzīves brīžos grūtos.

Un savam krustam apviju
Es vainadziņu košu:

Tev, krusts, es, vienreiz nomirstot,
Ar' savu vārdu došu

...

Un kāpēc tad tik tevim vien

Es visu vēlu, sniedzu?

Kāpēc es sirdij priecāties
Un palīksmoties liedzu?

Lūk, krusts, tu esi mūžīgais,

Tu, kas pār visu valdi:

Zem tevis nogrimst grūtības,
Prāts, domas, sapņi saldi...

KAUT REIZI VIEN

Kaut reizi vien tu rokas man

Uz pieres un uz krūtīm liktu;

Caur tavu skūpstu rožaino

Es atkal spirgts un vesels tiktu.

Kaut zīžu drānās čaukstošās

Tu, sārti smaidot, mana kļūtu,
Bez kaislībām, kā eņģelis,
Kaut tu kā māsa manim būtu.
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IZ CIETUMA

Vairs draugi mani nepazīst
Es tos un visus, visus nīstu;

Sirds vātis manim nesadzīst,

Es vientuļi pa ielām klīstu.

Es paklīdis, es noziedznieks,

Kam šodien deva brīvu ceļu . ..
Bet brīvam būt, kāds man tur prieks?
Es kaunīgs acis augšup ceļu.

Es sajūtu, ka cietums vis

Nav spējis deldēt manu grēku;
Mans skats uz dzīvi neskaidris,
Priekš labām domām trūkst man spēku.

Kur iet? Kur stāvēt? Kaut jel viens

Man sniegtu palīdzīgu roku;

Bet manis nepazīst neviens,
Dažs mani uzskata kā spoku.

Bēdz, steidzies kā no nelabā,
Iz goda ļaužu acīm zūdi!

Lien tumšā alus pagrabā,
Lai nāk pār tevi grēku plūdi!

mīlestības pavasars

— Vai atmini, kā bija pavasarā?
Kad saules zelts pār zaļām lapām lija,
Kad roka tev pie manas rokas glaudās,
Iz zieda bite medus pilna spraudās
Un mirdzēdama vērpās zirneklīša dzija?

Vai atmini, kā bija pavasarā?
Kad tava mute manu vaigu sedza,

Kad acis acīs it kā bezdibeņos vērās

Un galva, mīlestības smaga, svērās

Uz pleca — jūtas krūtīs liesmās dedza?
...
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Vai atmini, kā bija pavasarā?
Kad zaļas zelta krāsas nozibšņoja —

Pret saules stariem putniņš pacēlās no zara,

Tas līksmojās kā atpestīts, it kā bez svara

Tas tāļi gaišās debess dzelmēs aizlidoja?

— Es atminu: jā, tajā pavasarā . ..
Tu manim lēnām, it kā sapnī pretī nāci;
Caur apsēm spīdēja tev drēbes baltas —

Un vaigi, krūtis, rokas piena baltas,

Kā eņģelis tu manim pretī nāci.

Es atminu: jā, tajā pavasarā . ..
Mēs sapņojām par dzīves paradīzi..

Ap pieri tevim sprogu vaiņags vijās,
Un dziļi nodreboši skati mijās,
Un skūpstiem aiztecēja stundas drīzi.

Vēl atminu, ka tajā pavasarā,
Kad tu man savu balto roku devi,

Man saule acīs spieda silti, silti...

Un vēlāk izrādījās viss tik vilti:

Smags karstums pieņēmās ap mani un ap tevi..

NU ATKAL VAKARS

Nu atkal vakars kluss ap mani pilda
Ar bāliem miglas tēliem zaļās lejas;
Nu mēness, pacēlies iz padebešiem,
Mirdz, sudrabodams balto bērzu meijas.

Es klīstu viens pa birzes šauro ceļu
Kā mēnessērdzīgs mēnesnīcai pretī;

Gars nesas augšup, prom no tumšās zemes,

Un acīm atveras man skati neredzēti.

Bet tevis neredzu, ko meklēju sen gadiem,
Tu, daiļais tēls, priekš kura klusi ciešu;

Ja nemīti tu še, starp ļaudīm dzīvajiem,
Uz mirušiem tad tevi meklēt iešu!
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ES NĪKSTU...

Es nīkstu un mirstu pamazām
Bet vaidēt vairs nevaidu sen:

Es zinu, ka kalstošie koki

Iz sevis atvases dzen.

Kad būšu es miris, tad kapā
Gan mani, lai trūdu, liks;

Bet kapā es nepalikšu,
Gars atkal man augšā tiks.

Es pievilkšu rožu saknes

Caur smiltīm pie sevis klāt,

Pie savas sirds es tās vilkšu,

Pie krūts — it kā zīdināt.

Lai rozes sūc man as'nis,

Kā dzīve tās sūca man,

Lai uzzied tās sārti, man bālot

Līdz pastaras bazūnes skan.

ZIEDOŅA NAKTS

Apses sudrabainās lapas

Zvaigžņu mirdzai līdzi trīs

Un kā sapņodamas nočaukst

Ūpja vaidu atbalsīs.

Nenoteiktām, smagām jūtām

Miglas tēli garām slīd;

Mēnesnīcā zīda tīkli

Varavīksnes krāsās spīd.

Pieguļnieku uguns plīvo,

Zvaniņš notinkš, atskan sils,

Un aiz bālās baznīciņas

Drupās trūvē senču pils.
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Veca, pazīstama bilde:

Spirgtā maija vakars vēls,
Un es ceļa malā sēdu —

Bezmiegainais sāpju tēls.

AK, KO TAS MEŽS PAR MANU MĪLESTĪBU!

Ak, ko tas mežs par manu mīlestību

Tik drūmi šalc; es sen jau mīlu

Un mūžam mīlēšu; es neuzticos

Nevienam vairs, bet mīlu, mīlu
...

Es mīlu to, kam es visvairāk neuzticos:

Es mīlu pāri spožu sapņu acu,

Kas mani redzēja, bet nesaprata ...
Ko šalc tu, mežs, ko niekus stāsti!

Es zinu, zinu visu, sen jau zinu,

Kā mīlē un kā mirst, kā dzīvo,

Kā lād par visu un kā tomēr svētī

To, kuru mīlē, — svētī, klusi raudot.

KAD PAVASARA VĒSMAS PŪŠ

Kad pavasara vēsmas pūš
Un ziedu smarša augšup ceļas,
Kad, puķēm smaidot, ielejas
Ar saules gaismu pilnas smeļas —

Tad arī manās krūtīs plaukst,
Kā pumpurīši vaļā raisās,
Man liekas, it kā dvēsele

Tad liljām līdzi ziedēt taisās.

UBAGU MĪLESTĪBA

Ļauj man ik dienas übagot
Un salt, un ciest priekš tevis;

Ļauj man, ka nepaturu es

Vairs dāvanas priekš sevis!
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Es mīlu tevi, vārgule,
Kas tu uz skrandām dusi,

Kas visukarstās ciešanās

Tu nopūties tik klusi.

Sniedz roku man, lai skūpstu to,

Ļauj skūpstīt tavu vaigu,

Ļauj ...
un es lūgšu dievu, lai

Viņš dod tev dusu maigu!

«Nost, riebīgais! Ej übago
Tu labāk pats priekš sevis!

Ej prom no manis, grimušais, —

Es nemīlēju tevis!

Es mīlu to, kas stalts un skaists,

Kam cēli elpo krūtis,
To vīru es vēl mīlēšu

Pat nāves ceļa jūtīs.»

KAS TEVI APMIERINĀS?

Kas tevi apmierinās, censošs gars,

Kas saņems tevi saldām debess jūtām,
Kad svērsies pilns tev manī dzīves svars

Un gals būs manām dienām grūtām?

Kurp tad tu dosies, sapņojošais «es»,

Kad nāve spiedīs klintīm manas krūtis?

Vai paliksi tu še, uz virszemes,

Jeb vai uz tumšu pekli tevi sūtīs?

Vai pacelsies daudz augstāki kā še

Un pieņemsi daudz skaidrāku sev tēlu?

Vai piedzimsi no miesām tā kā te?

Par krietnāku vai būsi māmuliņai dēlu?

Kad nāves spriedumu man dos, tad tu

No manis atstāsies; es līķis kļūšu;
Tu sevi jutīsi kā spārnotu ...

Un es? — Nekas, nekas es būšu!



128

JAUNAM GADAM

Karo, dzīvība, karo ar nāvi!

Cilvēki, neļaujat cilvēkiem mirt!

Ceļaties, brīvie daiļuma stāvi,

Nekas nedrīkst mūs no jums šķirt!

Salauz tu šķēpu, varoņa roka,

Tad reiz as'nis un asaras žūs,

Spēks lai tevi tik darbiem loka;

Tikai ar sirdi karot mums būs.

Augšup, augšup, jūs domas un prāti

Augšup jel pacelies, cilvēces gars,

Raugies uz vareno dabas māti,

Mācies, tu garīgo varoņu bars!

BALĀDE

Uz ziemeļa polu brauc varoņi,
Tiem krūtis kā akmenī kaltas;

To kuģis spīd naktī spokaini
Zem ziemeļa blāzmas saltas.

Pie stūres stāv varenu stāvu vīrs,

Un vada ar spēcīgu roku

Caur ledus kalniem mirdzošiem

Viņš «Framu» it kā par joku.

Un Nansens uz sola kajītē sēd,

Viņš sapņo no dzimtenes, mājas,
Tam dvēselē neizdziest jautājiens:
«Kā gan tur mājā tiem klājas?»

Tā sapnis veidojas visādi,

Kā putniņš tas lido pār solu

Un trallina: «Cilvēku sirdīs vien

Tu uziesi ziemeļu polu!»
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DZIESMU GARS

Ja gribi dziedāt, dziedi saules dziesmu,

Tu brīnišķīgais dziesmu gars,
Un uzpūt mūsu sirdīs prieka liesmu,

Kad dzirksteli tur iešķiļ gaismas stars!

Dod skaņas mums bez grūtdienības vaidiem

Un neklausies, cik smagi zeme sten,
Ar siltām jūtām un ar saules smaidiem

Teic, ka mēs laimīgi kā sen ...
Tu klusē? Kokle velti gaida,
Lai skaņu viļņus tava roka sit;

Kāpēc tu klusē? Visi apkārt smaida,

No sirds uz sirdi laimes pukstiens rit!

Tu tomēr klusē! Brīnums? — Izteikt prieku
Tak katris acumirklī zin,
Jeb tu to atrodi par lieku,

Ka ļaudīm sirsnīgi vēl vārdu min!

Tu skaties bailīgi uz ļaužu baru,

Kur priekšas krēslos stingrus vīrus redz,
Tie katram dziedātājam pieteic karu,

Kas tīro patiesību kailu sedz.

Un tur — par pusrubli, tur raugās acis,
Vai atkal patiesības tēlu nav?

Kas mutes ieplētuši, vai kāds sacīs,
Ka ceļš uz īstenību gatavs jau? ...

Tu redzi — divējādi ļaudis klausās:

Nu, kuriem gribi patikt? Izšķir drīz!

Tur klusi klepo, čukst, tur švīti ausās,
Vai skaistās dziedātājas drīzi nemanīs?

Ej, dziesmu gars! Ej priekšā cēli!

Lai atspīd tavas dvēsles spīdums spožs,
Lai lepno kungu meitenes un dēli

Dzird, cik tavs skandinājums košs ...
«Nē, nē! Es neiešu! Lai paliek nauda!

Lūk, kritiķi kā tīrie pūķi sēd;

Un priekšā kungs kāds saldu dusu bauda,

Un konfektes tur izgreznotas dāmas ēd!

Prom, prom! No šejienes uz augstiem Alpiem,
Kur dzimu es, man nesas turpu sirds,
Par kalpu negribu es palikt zelta kalpiem,
Lai arī šeitan elektriska gaisma mirdz.
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Tur kalnos, dzimtenē, kur saules gaismā augu,

Tur skaņošu es kokli; ērglis brīvs

Kur lido cēli, augstumiem par draugu —

Tur būdā vecais dziesmu tēvs vēl dzīvs.

Es glaudīšu tā garo, sirmo bārdu,

Lai svētīdams uz galvas liek

Tas rokas man; ar viņa pirmo vārdu

Lai īstā dziesma atmiņā man tiek ...»

MATĒS DZIESMIŅAS

I. Sāpes

Sirds dziļumos tik sāpes mēro,
No viņas dzelmēm baidās prieks;
Tas klusi cieš, tas klusi vēro,
Kas iraid īsts un kas ir nieks.

Ar sāpēm nesdams pilnu krūti,
Gan staigāsi tu ceļu viens,
Ar debesīm tak dvēsles būti

Tev vienos jūtu pavediens.

Ar asru krūzīti uz rokām

Pa šauro celiņu vien ej
Un nopūties ar aizlūgšanām,
Kad pasaule par tevi smej.

II. Dēla bilde

Par to mazo šūpulīti,
Ko tev asrām māte kāra,

Vienu mīļu, mīļu skatu

Dod no tava acu pāra.

Par to vājo sāpju krūti,

Ko tu, maziņš būdams, zīdi,

Dēliņ, atminies jel manis

Vienu īsu, īsu brīdi.
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Par to nogurušo balsi,

Kas tev teica Kristus vēsti,
Vienu baltu, baltu rozi

Man uz kapa kopas dēsti...

ROŽU PĀRDEVĒJA

Jel nepārdod tu skaisto ziedu

Par naudu, dāvini man tos,

Lai atmaksāt šo dāvājumu
Tev citādi es apņemtos.

Jel piespraud man ar savu roku

Šo sārto rozīti pie krūts,
Jel piespraud, mīļi smaidīdama,

Tik sirsnīgi kad tevi lūdz!

Jel piespraud, kam tu raudāt taisies,

Kad spiežu tevim roku es,

Vai samani, cik karstas jūtas
Mūs abus it kā augšup nes?

Man patīk sajukušie mati,

Kas tev uz baltā kakla slīd,
Kas it kā neizprotams sapnis
Caur tumšu nakti cauri spīd.
Jel nepārdod tu skaisto ziedu

Par naudu, dāvini man tos;
Es tevi par šo dāvājumu
Tad mūžam mīlēt apņemtos.

IZSKANI, MANA DZIESMA!

Izskani, mana dziesma,

Izdziesti, cerību kvēle!

Jo nupat patiesību

Runāja mana mēle
...

Izklīstat, manas jūtas,

Aklajās tumsas dzelmēs,

Pirms mani sadedzina

lenaida uguns svelmēs;
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Aizlido, mana dvēsle,

Aizlido mūžībā viena,

Netici, ka tev vēl ausīs

Kādureiz prieka diena!

CEĻINIEKS

Birzē pogā lakstīgala;
Sudrabaina debess mala

Nogrimst tumšā, klusā silā.

Mēnesnīcā atspīd ēna, —

lešana tik lēna, lēna,

Krūtīs elpa sāpes cilā!

Kaut jel drīzi tiktu galā, —

Kapenes dus ceļa malā,

Skumji sveicu sēro vietu.

Kapenēm slīd pāri ēna,

lešana tik lēna, lēna —

Ak, es labprāt dusēt ietu.

KOLĒĢIEM

Tāds es nevaru būt,

Kādi jūs esiet;
Tā es nevaru nest,
Ko jūs nesiet.

Jūs gribiet pasauli

Labāku, jaunu,
Redziet tik muļķības,
Cilvēces kaunu!

Es redzu sapņus vien,

Dvēseles skaņas
Dzirdu es, vārdu ne, —

Skaņas, tik skaņas!
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Tāpēc man dzejoļi

Bērnišķi — tādi,

Tāpēc es apdziedu
Bērnu ar māti,

Kuri tik runājas
Dvēseles skaņām ...

Līdzi tiem dziedu es

Skaņām, tik skaņām.

PIE LOGA ZIEMAS NAKTĪ

Bez stīgām kokle,
Bez prieka dzīve,
Bet vecā dziesma ausīs skan.

Bez mīļās māja,
Bez mērķa soļi,
Bet dzīvot, dzīvot gribas man.

Pie debess velves

Kā sniega kalnos

Pār padebešiem mēness kāp.
Iz kailas birzes

Spīd sniega baltums,

Un krūtīs sveši, sveši sāp!

Tu, zilā debess,

Jūs, zvaigžņu dzirkstēs,

Kas jums šo gaismu mūžam dod?

Man gaisma dzisa,

Pa dziļu tumsu

Vairs sirds sev prieku neatrod ..

No salnas pārņemts

Mirdz ledū ezers,

Un plīstot gāles klaidums skan;

Bet manas krūtis

Vēl nedrīkst sastingt,
Vēl dzīvot, dzīvot gribas man!
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vakar — Šodien

Vakar tavu silto roku

Spiedu laimē satiekoties,
Šodien aukstas lūpas skūpstu,

Kapu kalnā atvadoties.

Vakar tērzēju un smēju,
Šodien vientuļš sēdu klusu;

Vakar garā laurus viju,
Šodien domāju par dusu.

Vakar staltu, augstu namu

Vēlējos par savu māju,
Šodien graustam garām speru,

Sāpēs aizrauts, lēni kāju.

Vakar sapnī tavu tēlu

Skatīju tik brīvu, baltu,

Šodien tavam kapam pāri
Redzu krustu, dzelzī kaltu.

TEV PIEDER MANAS KARSTĀS JŪTAS

Tev pieder manas karstās jūtas,
Tu, mūžībs pirmais sāpju tēls;

Tu, dievība, nes nastas grūtas

Tāpat kā es, tavs vājais dēls.

Tas krusts, ko pasaule tev cēla,

Kā apgaismots man lido līdz,

Zem taviem laipniem, mīļiem skatiem

Man laimē aizrit katris brīds.

Tu, brīnišķīgā gaisma, spīdi,
Mans ceļš caur tumsību vēl iet;

Lai staro tava spirgtā gaisma,
Ka varu atrast mājas viet'.
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Es gribu tik pie tevis mājot,
Ar tevi laimīgs būt un ciest,

Es gribu tev pie krūtīm dusēt,
Līdz kamēr tava gaisma dziest.

PIE BĒRNA ZĀRKA

Tev dvēslei šūpulīts bij rožu zieds,

Un baltas lilijas tev jūtas dvesa,

Iz ziliem debess augstumiem
Tev eņģels sapņus, smaidus nesa.

Bet nāca rudens; sārtais rožu zieds

Un baltas liljas dārzā vīta;

Tev dvēselei vairs nebij šūpulīša,
No vētrām viņa tika projām dzīta.

Kāpēc šis vieglais, saldais sapnis zūd

Un kāpēc paiet jaukās bērnu dienas,

Kāpēc uz kapiem labās sirdis nes

Un šeitan nepaliek nevienas?

KAD SIRDĪ NĀKS MAN PAVASARA

Kad sirdī nāks man pavasara,

Tad savas jūtas spārnos jūgšu
Un jaukās skaņās jaunas dziesmas

Es lakstīgalu dziedāt lūgšu.
Tad, sārto ziedu smaršai plūstot,
Es laimībā tev teikšu brīvi:

Nāc, mīļā, manā pavasarā,
Nāc baudīt jaunu, jauku dzīvil

Bet ziema gara manās krūtīs,

Vēl salnā nodreb mani pleci.
Šai pasaulei ir auksti skati,

Kas vairāk tūkstoš gadus veci...

Kad sirdī nāks man pavasara,

Var būt, ka beigsies viss, ko ciešu,

Var būt, ka klusā zemes klēpī
Es noguris tad dusēt iešu.
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JAUNAJĀ GADĀ

Nāc, Jaunais gads, kā varonis

Ar spožu šķēpu, asi trītu,

Šķel pušu tumsas aizsegu,
Lai debess gaisma pār mums lītu.

Nāc, raugies katram acīs mums

Ar dziļu domu pilnu skatu,

Nāc, debess sūtni, pierādi,
Ka nemaldies tu ne par matu.

Ar svēto nopietnību nāc,

Lai dzīvi neturam par joku,
Tu, cēlais spēka jaunekli,
Tu, Jaunais gads, spied visiem roku!

UN JA TU MANI TIEŠĀM MĪLĒ

Un, ja tu mani tiešām mīlē,
Tad droši nāc pie manis klāt:

Vēl varu vienu sāpju sirdi

Pie savas sirds es mitināt.

Bet, ja šī tava mīlestība

Šurp prieka skaņā izplūst nāk,

Tad bēdz no manām krūtīm tāļu,
Tās tikai skumjas sajust māk.
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PIE LĪDUMA

Iz purva dveš vakara vēsma;

Uz pakalna liesmas lok gaisu;
Uz augšu mutuļo dūmi,
Un melni zari sūt tvanos.

Uz noras stāv jaunais saimnieks,

Ganu dienas, bērnības laiki

Tam prātā nāk ...

Ap sirdi tā kļūst, ka jāliek vai ugunis dzēst;

Bet nu jau par vēlu; pērn nocirsts

Ir sils; nu sadeg sarkanās skujas,
Kas citkārt zaļoja, šalca

...

Un jaunajam vīram liekas, ka klīstu

Tur augšup līdzi ar dūmiem

Tā mīlīgie bērnības sapņi...

Tur vecās egles celms, melns, nodedzis,

Zem viņas, ēnā, reiz nevainīgs zēniņš
No negaisa allaž slēpās ...

Deg milzīgais līdums;

Uguns mēles čukst šausmās,

Dūmu kamoļi vīkstās

Kā draudošas milzu dūres
...

Ogles kā ārprāta acis glūn kvēlēs,

Sprakš plīstot, uzliesmo, izdziest.

Tvanu sūrums un skābums

Pārņem snaudošo gaisu
Un augsti jo augsti lido

Nīcības melnais eņģels.
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PIE TAVA AUGSTA BALTĀ LOGA

Pie tava augstā baltā loga
Jau klusi sniedzas rīta blāzma,

Un priekškars sarkst, it kā tas justu,
Ka mana mīlestība tuvu.

Mirdz debesis, mirdz zeme sārti,
Mirdz lapās, ziedos šķīsta rasa;

Un priekškars izšķiras: pie loga
Mirdz bālais tēls, mans mūža sapnis.

TRĪS MOTĪVI

«POUR LA SYMPHONIE COMIOUE»

I. Allegro

Skaņi zelta zvārgulīši,
Līksmu seju vārgulīši, —

Ziedonis pār kalniem nāk!

Zēni taurē silā skaļi,
Baltie bērzi metas zaļi,

Puķu ziedi mirdzēt sāk.

Laukus pārplūst saules stari,

Maurā baltu avju bari,

Cīrulītis augšup trauc.

Gaismas plūdi spulgo zili,

Mākoņos uz debess pili
Cēli, balti tēli brauc!

II. Grave.Furioso

Šausmīgi timst

Debess zibeņiem pārmet krustu,
Nakts tomēr ceļas.

Melni mākoņi veļas ...
Kaut tik kājas nepiekustu!
Pērkoņi baras un rimst...
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Šausmīgi timst

Sarkanas mēles šaudās,

Gravā lok sēra tvanus ...

Dzirdu vai pastara zvanus?

Eglēs šalc vētras gaudas ...

Pērkoņi baras un rimst...

Šausmīgi timst

Lietus lāses sit seju;

Dimdoņa zemi plēst draudē,

Klints kalnos līdzsvaru zaudē,

Noveļas dobji uz leju.

Negaisi pamazām rimst..,

III. Scherzo

Brum, brum! Zum, zum! Sī, sl!

Dundurs, bite, ods!

Rozei varens gods:
Precinieki trīs!

Asins — medus līdz!

Kaujas visi trīs
...

Trallala! Vau, vau!

Trallala! Au, au!

Mi-au, mi-au! Mū, mū!

Ku-ark, ku-ark! Nū, nūl

Prātiņš mājā brauc!

Kucēniņi kauc!

Kaķīši pa jumtiem lien,

Dzejnieki pa tinti brien!

Trak, traki:

Naudas maki

Tukši pelē

(Garāka pauze. Klusums.)

Piano.

Vecu vecā pele
Kā pa diedziņu
Atvelk miedziņu:

Aija-jū! (Atbalss pp: Aija-jū!)
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KĀZU NAKTS

Aiz rožainajiem priekškariem
Plaukst sapnī puķe brīnišķīga,
Un divas mutes skūpstoties
Grib izteikt, cik tā debešķīga.

Pa logu mēnesnīca spīd,
Uz krēsla vizo drēbes baltas;

Zaļš mirtu vaiņags iemirdzas

Pie bālās sienas — ledus saltas.

LIETUS VAKARĀ

Visiem pasauls ūdeņiem

Skalotu es loga rūtis,

Lai tā iekšā spīdētu,
Ko jūt tāļu manas krūtis.

Bet šīs pasauls ūdeņi
Neskaidri līst zemei pāri,
Un man istabiņa tumst

Vakars aizsedz debess āri.

VIRS MIRUŠĀM VĪTUŠĀM ROZĒM ...

Virs mirušām vītušām rozēm

Plaukst jauni sārti ziedi;

Virs manām klusām domām

Tu, putniņ, zaros dziedi.

Par jauniem sārtiem ziediem

Es rakstu garu dzeju;
Par mirušām vītušām rozēm

Es rokām apklāju seju ...
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TIE VĀRDI

Nav mīļu vārdu, kas no tevis teikti

Jau nebūtu; nav siltu, plašu jūtu,
Ko nebūtu tu jutuse priekš manis!

Un, ja es arī grēkojis ko būtu,
Ja ausīs dunētu

Man sirdsapziņas skaļais zvanis,
No gudrākiem ja visi mani darbi tiktu veikti,
Ja nicināts es, visai pulgots kļūtu, —

Tie vārdi, ko tu manim teiktu,
Skanētu: «Es tevi mīlēju ...»

VĒL SIRDI MAN IR SPĒKA MAZUMIŅŠ...

Vēl sirdī man ir spēka mazumiņš,
Kā vāja dzirkste asins tvaikos tvīkst,

Un miesas dreb aiz bailēm, kaut tā nedzistu,

Un katra jūta sāpju liesmās slīkst.

Ap mani šaudās lielais pasauls spēks,
Uz mani stiepjas tūkstoš smieklu pirksti,
Un sievu mēles vīru mutēs klab:

«Tam vajag izpūst viņa pēdjo spēka dzirksti!»

Sen spēcīgais aiz kailas greizsirdības
Pār manu galvu milžu dūri ceļ,
Grib mani sadragāt, ka spēka mazumiņš
Tam ceļā akmentiņus veļ.
Bet sātans zin — ja ar tas manu galvu tvers,

Tā roka mūžam nekļūs man pie sirds,

Jo sirdī mīt tavs gars, mans eņģeli,
Vēl tava asra man uz krūtīm mirdz.

Un tāpēc viņš man nesit, nelietis,

Viņš gaida, kamēr atstāsi tu mani,
Mans eņģeli, kad citu labāku

Tu atradīsi sev par mani.

Tad nelietis man sitīs plecus zilus,

Es piekusis uz ceļiem slīgšu,
Un rupja roka manus matus tvers,

Es uzvarēts uz tava sliekšņa nīkšu.
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Un sirdī mana spēka mazumiņš
Kā zvaigzne dzisīs tumšā nāves naktī.,,

Ar dzisīs reiz tavs gars, mans eņģelīt,
Un mūsu cerības grims mūžībs naktī...

GĒTES JĀJIENS UZ ZEZENHEIMU

Uz balta zirga Gēte jāj
Uz Zezenheimas kluso sētu,

Kur Friderika galdu klāj,
It kā tā viesi paredzētu.
Jā, viņa zina, ka viņš nāks

Un nesīs laimi pilniem skatiem,

Ka daiļā seja smaidīt sāks

Zem brūniem, valgiem sprogu matiem

Jā, viņa zina, ka viņš nāks

Ar dzejas gaitu vieglu, cēlu

Un viņai sirdi māktin māks

Ar savu brīnišķīgo tēlu
...

Uz balta zirga Gēte jāj
Uz Zezenheimas kluso sētu,

Un nākotne tam pretī māj

Ar seju pārbaudītu, svētu.

Iz zvaigznēm spulgas starus šauj
Uz vēso, kluso zemes leju;
Ar tumsu gravas pilnas krauj
Nakts, spiezdamās gar mežu sleju.
Un Zezenheimas logos mirdz

Kā sapņu ugunis caur miglu.

Turp nesas Gētes gars un sirds;

Un kumeļš uzsāk gaitu žiglu.
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PAULA VERLĒNA PIEMIŅAI

let nelaimīgs dzejnieks nelaikā dusēt

No gaismas kalniem uz tumšo leju,
Tad vēlos uz brīdi es pārdomās klusēt

Un lūgt par bāreni — atstāto dzeju ..,

Dus sagrauzta sirds zem velēnām zaļām
Dus viņas cerības, centieni, jūtas,
Bet viņas debesis palika vaļām,
Tās maigums mums vieglo dienas grūtas.

Ai, dzeja! Ai, dzeja! Tu mīklainā puķe,
Tu dīgsti un zaļo uz siržu trūdiem,

Tu, mūžīgā jaunībā ziedošā puķe,
Nu ziedi par piemiņu asaru plūdiem.

KĀPĒC DOMĀS UZ ZVAIGZNĒM SKRIET?

Kāpēc domās uz zvaigznēm skriet?

Labāk še, zaļajā pasaulē, diet,
Līdzās līgaviņai iet

Un līksmi, līksmi smiet...

Kāpēc domāt par ziemu un salu?

Par skādi mums ir bezgalība:
Mēs viņai pakaļ ķēmojamies,
Arvienu augstāk paceļamies,
Līdz krītam —

Uz laicīgā dibena.



ZĪŽu SAGŠĀ ZELTA SKARĀM

Zīžu sagšā zelta skarām

Augsti celtās sapņu birzēs

Staigā, sārti smaidīdama,

Manu domu karaliene
...

Viņa valda mūžībs telpas,
Pekles atvarus un birzes

Svētajās, kur bērzu lapas

Smaragdaini saulē vizo.

Dienām, naktīm man liek domāt

Augstā domukaraliene,

Brīnišķīgi, mīļi smejas

Viņa, ka es bālu, nīkstu.

Manas domas kalponītes,
Manas jūtas sērdienītes,

Mani īsredzīgie skati

Slīd uz melno trūdu zemi.

Melnā, vārgā trūdu zeme,

Tevī saldi guldināšos,
Lai klīst domas, lai klīst jūtas
Prom uz savu karalieni.

Zīžu sagšā zelta skarām

Augstu celtās sapņu birzēs

Staigā, sārti smaidīdama,

Ideālu karaliene
...
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PIE JŪRAS

Domas šurpu, domas turpu,
Beidzot klājas jūrai pāri;
Acs uz putojošiem viļņiem

Izslāpuse raugās kāri.

Visu to, kur biju, gāju
Un ko redzēju, es nīstu

Krūtīs dzisa mīlestība

Nu pār bālām smiltīm klīstu.

Sirds! Kurp tevi lai es nesu,

Kur tu jautra, viegla kļūsi? —

«Kad tu atstāsi šo zemi,
Kad tu paradīzē būsi!»

Smagi viļņi skalo smiltis;

Smaga, smaga sirds man krūtīs;

Te, pie jūras dzelmes stāvot,

Nodrebu kā ceļa jūtīs ...

JAUNAJĀ GADĀ

I

Pēc noguruma un pēc dusas

Sirds atkal jauniem spēkiem pukst
Un lūpas, kuras bija klusas,

Nu rīta aizlūgšanu čukst.

Tās cīņas, kas vēl krēslā snauda,

Nu apspīd sārtais jaunais rīts,

Un krūtis spirgto gaisu bauda,

Kas viļņo it kā atpestīts.



Rīts, rīts!
...

Tu brīnišķīgā jūta,
Tu krāšņā redze, skaidrais skats,
Vai dzīve tev ir mīkla grūta —

Vai neuzticies tu sev pats?
Vai tikai greznoties tu proti —

Tad pazust, lai mūs tumsa māc?

Tev asie gaismas šķēpi doti,

Un tu tik smaidiem spīdēt sāc!

Ar bardzību tu zemei austi

Un nevis smaidus lolojot,
Jo stalti nami, kā ar grausti
Vairs debess smaidu nesaprot...

II

Tā vēsma, kura mūsu jūtu kvēles

Ar jaunu spēku baltās liesmās pūtīs,
Tās dalīdama spožās gaismas mēlēs,
Mums katru brīdi cēlu garu sūtīs;
Tā nāk iz zvaigžņu pilnām pasauls dzelmēm,
Iz brīviem kalniem, kuri augsti celti,

Tā nāk iz varenajām saules svelmēm,
Iz gaismas avotiem, kas mirdz kā šķīstie zelti.

Tā nāk iz ķermeņiem, kas mūsu miesām brāļi,
Iz pasaulēm, par kurām bērni brīnās,

Tā atplūst milijoniem jūdžu tāļi
Un čukst, ka visur cēli gari cīnās.

Šī vēsma, kas caur mūsu vājām krūtīm

Kā augstāks gars to sirdij ziņot traucas,
Ka tā ir mūžīgi uz ceļa jūtīm,
Ka katris brīds par jaunu laiku saucas, —

Šī vēsma mums vislabāki to sacīs,

Kā jāizturas mums pret dzīves jautājumiem.
Ai, Jaunais gads, par vēlu esi nācis

Tu aplaimot mūs saviem solījumiem:
Šī vēsma, kura kalnu ērgli vada

Kā karotāju tumšām aizām pāri,
Tā nesajūsminās priekš «Jauna gada»,
Tā mīlestībā plūst uz jauno āri.

Tā pazīst vienīgi tik jaunos brīžus,
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Tik zibšņu brīvos acumirkļus spožus,
Tā neievēro gadus, slinkos laika sprīžus,
Tā pamana tik dienu soļus drošus.

Uz priekšu, vēsma, plūsti apkārt, plūsti
Caur milijonu krūtīm, radot jūtu vienu;

Par augstas gara dzīves sāpēm kļūsti
Un sagatavo mūs uz lielo dienu!

LĪST KLUSI...

Līst klusi. Visa debess raud.

Un arī manim skumji metas,

Kad bālas garu rokas sviež

Kā dusmās logā lāses retas.

Kam dusmojies tu, bēdu gars,

Par mani? Vai tu ticēt vari,
Ka manā trūdu būdiņā
Mīt laimības un prieka gari!

Es arī raudu klusībā

Nāc, bēdu gars, pie manis dusi!

Nāc, brālīt, manā būdiņā,
Te it kā savās mājās būsi! ...

Līst klusi. Visa debess raud

Man istaba ar skumjām pildās —

Nāk gars iz tumšās padebess,
Auksts, nosalis pie krūts man sildās.

BIĶERIS MIROŅU SALĀ

Tāļu aiz kalniem, aiz jūrām,
Bālajā miroņu salā,

Spīguļo milzīgs biķers
Dzintara kalna galā.
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Zelta biķerī vīnā

Dzeltenā laistās stari,

Saulei lecot, kad mostas

Mirušo dzērāju gari.

Dziesmai skanot pār jūru,
Gari uz biķeri steidzas,

Lai pie dzeltenā vīna

Dvēseles sāpes reiz beidzas.

Biķerī dziļi jo dziļi

Nogrimst cilvēces slāpes,
Mirušo gari pēc nāves

Lai vairs nejustu sāpes.

KRONVALDA ATA PIEMIŅAI

Jel pacel balsi un dziedi!

Ko skumsti tu, latvju dēls?

Kur lijuši sentēvu sviedri,

Zaļš ozols tur paceļas cēls.

Kur jaunavu asaras lija,
Tur smaidošas puķes zied;
Kur jaunekļi gaitnieki bija,
Tur zēni nu līksmi dzied;

Kur gaisos nopūtas krājās,
Tur rādījās ērglis cēls.

Tik esi drošs savās mājās,
Tu, brīvais dzimtenes dēls!

MĪLESTĪBAS DZIESMAS

I

Dziļajā, vēsajā akā,

Kur debess sapņi grimst dusēt,
Smel pērļaina ūdeņa malku

Un spirdzini manu sirdi.
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Kopīgiem jauniem spēkiem
Uz priekšu dosimies — ceļā,
Līdz sasniegsim brīvības daili

Un mīlībai tīkamu vietu!

«Zaļajā priežu kalnā —

Tur vēji šalc brīvības dziesmas!

Aiz klusās kapsētas vārtiem —i
Turkļūsim mēs daiļi un brīvi.

Dziļajā zemes klēpī —

Tur klāta mums laulības gulta;
Nāc dusēt uz palagiem baltiem,

Kur zaļas skujiņas smaržo ...»

II

No zieda uz ziedu,

No sirds uz sirdi

Lido mīlestība.

Un zieds pēc zieda

Un sirds pēc sirds

Vīst un nīkst.

Kā taurenīts viegli
Pār zaļajiem kapiem
Lido mīlestība.

Un zieds pēc zieda

Atkal izplaukst,
Un sirds pamostas.
Aiz gaismas mirdz zieds,

Aiz laimes pukst sirds,

Pa pasauli mūžam

Lido mīlestība ...

PIE LOGA BALTS BALODITS KLAUVĒ...

Pie loga balts balodīts klauvē ...

«Kungs, atveri, atveri!»

Logs atveras; maigais putnis
Man atnes vēstuli.

Pie loga balts balodīts gaida
Uz atbildi



151

Par atbildi viņai plūcu
Es rozīti...

Pa logu balts balodīts laižas

Uz tālieni,

Un domas, jūtas sažņaudz
Man dvēseli...

Tā bija pēdējā roze

No rudeņa vēlajām;

Skrej, balodīt, vēsti viņai,

Ka plūcu to asarām.

Nu nav vairs man puķes nevienas

Tik vītuši vaiņagi,

Pie loga vairs neklauvē balods:

«Kungs, atveri, atveri! ...»

DAIĻUMA MĀJVIETAS

Jel saki, draugs, — kur taisnība?

— To nāve savās rokās cilā! —

Kur paliek jaukā cerība?

— To aizved lēnām kapu silā! —

Bet kur gan mīlestība mājo?
— Tā līgaviņas sirdij dota! —

Nē, draugs! To citur redzēju:
Tā bij pie krusta pienaglota!

IKVIENS SEV RAUGA LĪGAVIŅU

Ikviens sev rauga līgaviņu,
Jau ziedonis pār kalniem nāk,
Ar dziesmām putni apsveic viņu,
Un pļavās ziedi mirdzēt sāk.

Bet manai sirdij nav nevienas,

Nevienas, kas tai līdzi jūt;
Ai, zaļās, jaukās maija dienas,
Kur varētu es laimīgs kļūt?
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ZIEDONIS NĀCA

Ziedonis nāca. Un rozes plaukst,

Zeļ lauki gar manu ceļu;
Es eju jautrs: es esmu jauns
Un zinu pa pasauli ceļu.
Ziedonis nāca. Līgava zied

Pie maniem sāniem; mēs smejam.
«lesim tāļāk! Pa pasauli
Es zinu ceļu!» Mēs ejam ...
Ziedonis nāca. Un rozes plaukst;

Visapkārt mums druvās zeļa;
Mēs stāvam ziedošāklajumā:
«Es nezinu tāļāk vairs ceļa . ..»

PIE AKAS BĒRNU DIENĀS

Pie akas grodiem es liecos un vēros

Tās spīdošā ūdens spogulī:
Pie gaišzilas debess starp baltiem tvaikiem

Tur mirdzēja zēna galviņa.
Tad brīnišķām ilgām man pildījās krūtis,

Tur dzijumā nogrimt es vēlējos.
Es neizprotamas domas un krāsas

Uz trīcošā ūdeņa lasīju.
Es vēlējos nogrimt un izpētīt visu,

Jā — visu, kas sapņaini, burvīgi mirdz;

Man likās, ka klusajā ūdeņa dzelmē

Pie debess skaidrības tiktu man sirds.

KARŠ

Tumša nakts iz mežiem māj,
Dzintarzemes dēli jāj,

Jāj uz nāves drūmo lauku.

Pērkons zibšņo, jodi sper,

Tautas dēli vāles tver:

Tuvu dzird jau kaujas auku.
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Šausmu jūtās zirgi zviedz.

Šaudīdami šķēpus, kliedz

Bruņenieki, krustaneši
...

Kāpēc stiprie vīri kaujas,

Kāpēc asām bultām šaujas?

Kāpēc smagās vāles tver?

Pasaule grib jauna gara ..

Rīts; jau valda jauna vara;

Zeme as'nis kāri dzer.

NĀVEI

Vientuļi klīzdams pa pasauli,

Krāju sev grumbas pierē;

Kas gan ir mana dzīvība? —

Nāve aiz manis cierē!

«Atsēsties, mūļa pelēkā!

Izkapti noliec uz maura!

Paskat, cik plaša ir pasaule
Un cik dzīve ir šaura.»

Viss ap mums te ir izmiris,
Kas te zeļ, tie ir māņi;
Un no kapa mani šķir

Plāni zemes slāņi.

Sen jau man liekas, ka sapņodams

Eju pa miroņu valsti;

«Ko tu vēl meklē, pelēkā?
Ko tu izkapti zvalsti?»

PA ZIEDOŅA LEJĀM ESI GĀJIS

Pa ziedoņa lejām esi gājis —

Un neesi rozes skūpstījis?

Ai, jaunekli, jaunības sārtās dzīves

Tad neesi tu pelnījis!
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Pa ziedoņa lejām esi gājis —

Un neesi laimībā smaidījis?
Un, kaut ar tu mirsti ideāliem,

Par velti tu esi dzīvojis.

pa Šauru, Šauru celiņu...

Pa šauru, šauru celiņu
Tu ej i vientuļš, bālais zēns.

Nav pasaulē tev līgavas,
Tu esi neizprotams, lēns.

Un, ja ar pakaļ noskatās

Tev paslepšus košs acu pārs,

Tak daiļā beidzot pasmejas:
«Tas nav uz mīlestību kārs!»

Kurš zin, ka tevim jūtu daudz,

Ka pukst priekš visiem tava sirds?

Kurš ievēro, ka tava acs

Priekš katra labvēlīgi mirdz?

Tev, krietnus draugus meklējot,
Tik draudē ienaidnieku bars!

Tev radi vienbalsīgi sauc:

«Mums kauns! Tik nožēlojams gars!»

Bet tik pa šauro celiņu
Tu staigā neizprotams, lēns,

Līdz klusos miera dzīvokļos
Tu nokļūsi reiz, bālais zēns . ..

TĀ VASARA PĒC VASARAS...

Tā vasara pēc vasaras

Mums aiziet neziņā un postā,
Līdz nožūst pēdjās asaras,

Līdz iebraucam mēs miera ostā.
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Gan, ziedu smaršā dvašojot,
Mums ronas daža cēla jūta,
Bet drīz sirds, as'nīm pārplūstot,
Mūs netaisnīgās cīņās sūta.

Pār skaidrību un spodrību
Drīz laužas drūmi zemes tvani,
Pār nobālušo godību
Skan žēli, žēli kapa zvani.

Ak, kaut šīs jaukās vasaras

Mums velti neaizietu postā,
Pirms nožūst pēdjās asaras,

Pirms iebraucam mēs miera ostā!

KĀPĒC ES TEV PAKAĻ EJU

Kāpēc es tev pakaļ eju,

Kāpēc es ar tevi deju?
Jaunība stāv ceļa jūtīs,
Un tev pilnas, cēlas krūtis!

Kāpēc sajūdzu es bēro?

Kāpēc acs pēc tevis vēro?

Kāpēc spiežu tavu roku,

Kāpēc domām sevi moku?

Kāpēc raugos tavos matos,

Tevi ceļu jaunos ratos?

Ai, šie kuplie zelta mati,

Dārgāki kā jaunie rati!

Mīlestība, mīlestība!

Saldā, jaukā neprātība!

RUDENS DZIESMA

I

Zem šalcošiem bērziem, zem dzeltenām lapām
Nu stāvu es atkal vientulis;

Kur ir mans ziedonis, manas rozes?

Tik smilšains pakalns mans stāvoklis!
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Aiz augstiem kalniem, aiz viļņošām jūrām

Pār miera ielejām saule spīd —

Tur zied mans ziedonis, manas rozes,

Pa gaisiem balti debeši slīd.

Ai, pacelties augšup, pacelties tīkas

Un redzēt, kā ziedons aiz kalniem mirdz!

Zem šalcošiem bērziem, zem dzeltenām lapām
Tik neziņā tvīkst un nīkst man sirds.

II

Es redzēju, kā zvaigzne zuda

Aiz apvārksnes, aiz kapu sila;

Un, it kā skumjās nobāluse,

Tur tvīka naktī debess zila.

Es dzirdēju, kā noskanēja
Kaut kur aiz ciema dziesma žēla;

Nakts vēsmā lēni nodrebēja
Sauss vaiņadziņš pie krusta tēla.

Es domāju par ziedu laiku,

Kad draugs pie krūts vēl rozi nesa ...
Un nu, uz viņa kapa sēdot,

Man aukstais rudens pretī dvesa.

111

Līkst lēni, smagi šūpļa kārts,
Un austrums blāzmā atspīd sārts.

Mirdz, šķiroties no vasaras,

Uz lapām, ziediem asaras.

Reiz bija zaļa jaunība,
Reiz bija spars un jautrība ...

Nu roka šūpļa auklu tur

Un domas maldās šur un tur.



157

«Ai, zaļa, sārta jaunība!
Nāc atpakaļ tu, jautrība! ...»

Slīkst leni, smagi šūpulīts,
Līkst mugura; aust rudens rīts.

PIE MANIEM SĀNIEM TU NĪKSTI...

Pie maniem sāniem tu nīksti,
Man līdzi tu skumsti un smaidi;
Kam tu pie krūtīm man slīksti?

Man krūtīs tik sāpes un vaidi!

Lūk, vīri, kā ozoli stingri!
Par dzīvi tie gudri domā.

Tiem locekļi mudri un vingri,
Un pasaules labums tiem lomā.

Ej tu pie viņiem un prasi,
Lai tie tev parāda laimi!

Ej, parunājies! Rasi,

Vairs neskanēs melkuļu glaimi!
Tu nevīžo iet pa tiem ceļiem,
Pa kuriem tev jaunība gāja?
Tu bēgi no varoņiem, meļiem
Pie vīra nievāta, vāja!
Tad zini: ka man ar nav laimes,

Ko parādīt spožā sejā!

Kāp kalnos, kur tu reiz biji, —

Es palikšu klusajā lejā!

TEICI TO STUNDU, TO BRĪDI...

Teici to stundu, to brīdi —

Kad tu man roku sniegsi?
Jeb vai tu mūžīgi mūžam,
Ka mani mīlē, liegsi?

Man saules dienās teic puķes,
Ka manu laimi tu glabā!
Kad tu to manim teiksi,

Tu neizsakāmi labā?
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Mums saules dienas drīz zudīs,

Un puķes nobālēs lejās!
Nāc sniedz man tavu roku,

Lai laime staro mums sejās!

BŪRU MĀTE

Mans dēls! Ej atrieb tēva nāvi!

Še bise, ar ko lauvu kāvi!

Un es pie vārtiem klausīšos,

Kā meitas slavas dziesmu dzied.

Kam slāpst pēc mūsu asinīm,

Tas nolemts būru asminim!

Un es pie vārtiem klausīšos,

Kā meitas slavas dziesmu dzied.

Dēls, nebēdz, ja tev nākas mirt,
Mūs nāve var tik šeitan šķirt:
Mēs paradīzē tiksimies,

Kur eņģļi slavas dziesmu dzied.

Mans dēls! Ej atrieb tēva zemi,
Kā varons bisi rokās ņemi!
Un es pie vārtiem klausīšos,

Kā meitas slavas dziesmu dzied.

BEZ ATPŪTAS IET LAIKA GARS

Bez atpūtas iet laika gars,

Un ieskati tam līdzi steidzas;

Un, ja tu esi domātājs,
Tad prasi: kur šie ceļi beidzas?

Uz zelta kalniem laika gars
Un ieskati tam līdzi steidzas;

Bet, cilvēks, tavas gaitas ceļš
Jau kapu kalna smiltīs beidzas.
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IZ CIEMA MEŽA VIDŪ

I. Pa celmiem gar līduma malu...

Pa celmiem gar līduma malu

let jaunā saimniece lūkot,

Kā zāle auguse pļavā;
Un dzeguze sāk kūkot.

«Ai, putni, tralliniet, dziediet,» —

Tā dzeguze kūko kļavā, —

«let jaunā saimniece lūkot,

Kā puķes zied meža pļavā!»
Pār noru aizstiepjas stirna,

Un zaķītis sēžas pie grāva:
«Vai, ratā! Kur Krūmiņu saimnieks

Tik daiļu saimnieci rāva?»

II. Man vienalga

Man viena alga,

Kā pasaulē iet,

Lai smejas un dejo,
Kam patīkas diet.

Lai sapņo, kam sapņi,
Lai strādā, kam darbs;

Lai raud un lai sūdzas,

Kam mūžs kļuvis skarbs!

Bet nelaimīgs mīlētājs
Lai nenāk man klāt,

Man gars ļoti nesas —

To izsukāt...

Kā gan drīkst mīlēt

Tāds cilvēciņš — nieks?

Kurš mīlē un neprec —

Tas pasaulē lieks.

III. Vecā Andrieva dziesma

Jau piecus gadus
Dus kapsētā Anna;

Jau piecus gadus
Man asaro acis.
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Kāds velns mani dzina

Pēc otrās sievas?

Ai, ļautiņi, ļaudis,
Pēc niknās levas!

Jau piecus gadus
Man bārda sirmo

Un mugura salīkst

Zem smagajā jūga.
Es naglošu kopā
Sešus dēļus
Un iešu dusēt

Pie savas Annas
...

IV. Pie balta mūra,

aiz zaļām apiņu stīgām

Pie balta mūra,

Aiz zaļām apiņu stīgām,
Es bučoju mutīti sārtu;

Par rudeni un par kāzām

Mēs runājām ilgi un klusi.

Tēvs gāja
Pa dārza celiņu garām —

Mūs neredzēja;
Un māte meitiņu sauca,

Tā neatsaucās ...

Drīz nāca dzeltenais rudens

Pār druvām

Un briedēja vārpas
Un augļusT
Bet līgavas tēvs

Manim teica:

«Cik tev ir naudas? ...»

Un baltu mūri

Ar zaļām apiņu stīgām
Es sapnī redzēju;
Tur stāvēja līgava bāla

Ar bagāto vīru ...



PIE VAKARA, KAD KRĒSLA TUMST...

Pie vakara, kad krēsla tumst,

Nāk muļķība mīļa, salda;

Tā smaida un paijā man vaigus, —

Es pieceļos no rakstāmgalda.
Pie rakstāmgalda sāp man sirds —

Tur forma un loģika valda;

Es spiežu pieri un nopūšos, —

Nāk muļķība mīļa un salda ...
«Ko domā un raksti, nāc tēju dzert,»

Tā jautrā muļķība māca.

«Nāc, vīriņ, atstāj muļķības,
Man kaut kas prātā nāca

.
..

Tu zini, ka mazais vēl pagāniņš,
Tas jākristī, par to nu gādā;
Tu aizmirsti sievu un dēliņu

Un tikai priekš sevis strādā! ...»

Pie vakara, kad krēsla tumst,

Top muļķība tik gudra:
Tā pārliecas pār šūpuli
Pie zēna sārta un mudra ...

TU TAGAD MANIS NESAPROTI...

Tu tagad manis nesaproti,

Tu, jaunava ar sārtiem vaigiem;
Bet reiz tu mani sapratīsi —

Pie tukšiem, klusiem kapa vārtiem.

Gan sen tu mani nicināji,
Ka neapdziedu tavas acis;

Tu vieglus garus smīdināji:
«Lūk, dzejnieks, kas sev kapu racis!»

Šī lāpsta, ko es rokā turu,

Reiz atraks patiesības telpas;
Un dusēt aizies sārtvaidzīte

Bez smaidiem un bez dzīvas elpas.

16111 — Jānis Poruks
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NO BAZNĪCAS braucot

ZIEMAS SVĒTKU VAKARĀ

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām,
Un, maigi dziedot, pulkstens skan;

Mirdz šur tur ciemos ugunis,

Un sirds tā laimīgi pukst man.

Man ir, it kā kad paceltos
Gars augstumos, kur debess telts

Ir pulcējuse eņģeļus,
Kur āres spīd kā spožais zelts.

Es saprotu, es sajūtu,
Ka šeit uz zemes spodrība —

Tas augstākais, ko mums var dot,

Un skaidram būt ir godība.
Ai, māmiņa, cik laba tu,

Tu mani baltu mazgāji,
No acīm skūpstot asaras,

Man svētku drānas uztērpi.

Ai, māmiņa, vai mūžīgi
Es varēšu tāds Skaidris būt,

Jebvai būs liktens nolēmis

Man citādam virs zemes kļūt?
Balts sniedziņš snieg uz skujiņām,

Un, maigi dziedot, pulkstens skan;

Mirdz šur tur ciemos ugunis,
Un sirds pukst aplaimota man.

CIK TEIKSMAINI, CIK VĒSMĪGI

Cik teiksmaini, cik vēsmīgi,
Cik liesmaini, cik šausmīgi
Iz zelteņu pūļa raugās
Mīlestība —

Un rokā sarkanu rozi

Tā tura un smaida.

Gan aukstu, bālu seju

Tu, jaunekli, stāvi,

Bet sirds tevim deg briesmīgās liesmās

Tu vēlies nāvi,

Bet apdziedi kaisli dzīvību dziesmās;
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Stipras bruņas ap krūtīm jozi,
Ej karot, lai velti tevi gaida
Mīlestība uz deju ...

«Nāc!» viņa mīļi sauc,

Bet, kad tu eji, tad viņa atgrūž tevi,
Un tava lepnā sirds sāk sāpēt.
Ar asarām vīrs nevar siržu liesmas slāpēt
Un līķu ratiem projām brauc —

Nirvānā mierināt sevi...

Cik teiksmaini, cik vēsmīgi,
Cik liesmaini, cik šausmīgi
Iz zelteņu pūļa raugās
Mīlestība —

Un rokā sarkanu rozi

Tā tura un smaida.

KĀPĒC TU MANIM PĀRMET?

Kāpēc tu manim pārmet,

Ka sirdī man daiļums zudis?

Arī tavs sārtais skaistums

Tev zuda no lūpām, no vaigiem.

Kāpēc tu gāji stāstīt,

Ka ļauns es esot kļuvis?
Nāc atpakaļ pie manis

Un raugies manās acīs!
...

Nāc atpakaļ pie manis

Un raugies manās acīs —

Un lasi viņu stāstus

Par ciešanām un sāpēm.

REĀLA VASARA

Izšķērdētājs — ziedonis

Dzirdina un ēdina

Mietupilsoņus ar kundzēm,

Zaļā maurā sēdina.
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Ai! Cik skaista mīlestība!

Vaigi sarkst, un krūtis ceļas;
Ēdis, dzēris, līksmojies —

Cilvēks ēnā gulēt zveļas.

Mēs no tuvas tālienes

Noskatāmies viņu barā;

Sirds man jūtas aizrauta

Mietupilsonības varā.

ZIEDONĪ

Cik jauna, cik jauka man cerība!

Tā spēcīgi, droši krūtis cilā, —

Mirdz visa nākotnes mūžība

Iz saules, un spulgo debess zilā!

Un balta šurp atlido ticība,

Ka daile reiz uzvarēs rijīgos pūķus,
Ka sarūsēs dzelžainā verdzība

Un teikas mums atņems mantas rūķus

ES ZINU, CIK TAM DEBESS DĀRGA

Es zinu, cik tam debess dārga,
Kam pasaulē viss svētums ņemts;
Kam sirds sen sagrauzta un vārga,
Tā acīm tāļu redzēt lemts.

Pa kalniem, lejām esmu gājis,
Sirds noskuma aiz atziņas:

«Šī nava mana tēvu zeme —

Še neatrodu paziņas!»

Un turp uz baltiem padebešiem
Acs raugās žēli vakaros:

Kaut spētu pacelties līdz viņiem
Un lidot debess dziļumos.
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NAV ĀRIENEI PRIEKŠ TEVIS DAILES

Tev sirds kā spirgtais rožu pumpurs

Vēl neatveras ārienei.

Ai, dusi, dusi, jaunā sirds!

Nav ārienei priekš tevis dailes.

Tev acs kā debess lieciniece

Vēl kaunas skatīt pasauli.
Ai, slēdzies, nevainīgā acs!

Nav ārienei priekš tevis dailes.

Tev roka — balta svētītāja —

Vēl neprot visu ņemt priekš sevis.

Ai, slēdzies, nevainīgā acs!

Nav ārienei priekš tevis dailes.

Tev mute klusi saldā tvīkā,

Vēl pļāpāt, melot viņa kaunas.

Ai, klusē, klusē, mutīte!

Nav ārienei priekš tevis dailes.

LAULĪBAS OSTA

Kam mīlēt un mīlēt bez gala?
Reiz vajaga precēties!
Brauc kuģi laulības ostā,

Uz klintīm kas dragājies.

Sen varēji sasniegt tu mērķi,
Sen varēji laimīgs būt!

Brauc drīzi! Var būt, ka vēl vari

Par laimes lutekli kļūt...

Cik brīnišķa laulības osta!

Viens nedrīkst te kavēties:

Te jāprecas tūliņ uz vietas,

Tad jāiesāk ķildoties . ..



166

JAUNAJAM GADU SIMTENIM

Es arī tuvojos tev, nepārzināmais
Un minu velti grūto mīklu;
Tu iepriekš neatminamais —

Nu pasauls ārēs izmet tīklu;
Pats esi mīkla sev un pasaulei.

Kas notiks un kas būs — tas dziļā mūžībā

Un bezgalībā vēl nav gatavs ticis;

Viscauri mainās ieskati un griba dzīvībā;

Vēl īstiem veidiem gars nav izaugt licis,

Viņš pats vēl mīkla sev un pasaulei.

Bet cerība pūš jūru augstās strāvās,

Pār kalniem saule spīd, un ielejās klīst ļaudis;
Tie sen jau sevis dēļ ar sevi kāvās,

Un katris tic, ka reiz tas labu baudīs.

Drīz apnīkst augstumi, tev, cilvēce, jūs, tautas,

Drīz garlaikojaties jūs zaļās puķu lejās, —

Jums prātu svārstībās ir dažādība ļauta:
Sen cilvēks domās slīkst vai palīksmojas dejās.
Un, kamēr cilvēks cilvēks būs,viss ies pa veco ceļu;
Kur cilvēks stāv, tur pasaulei ir mokas;

Viņš nocērt mežus, samin pļavu zeļu,
Liels šķietas būt, bet beidzot žņauga rokas.

Un pagātne ar jaunam gadu simtenim ir māte.

Pie radniecības saistīts, virzās viss uz priekšu!
Drīz iztukšots būs kauss, drīz lielā vīna vāte,
Un slāpstošu tad atkal cilvēce sev jutīs iekšu!

Ej, mini dzīves mīklu pasaulei!

HARONA LAIVĀ

Mazā, vieglā laiviņā
Braucam tumšiem viļņiem pāri;
Svešās salas krastmalā

Redzu baltu garu pāri.
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Zaļo egļu galotnēs
Melni kraukļi lēni lido,

Un pār upes līmeni

Gulbji ātri garām slido.

Noklīst bēdas, rūpesti

Upes dzelmē — aizmirstībā,
Tik tavs cēlais, baltais tēls

Paliek manim nemirstībā.

DZEJAS LIKTENIS

Kad viņš pirmo kucēniņu
Raudādams uz mārku stiepa,
Pretī nāca mātes meita,

Noauguse tā kā liepa.
«Ak tu, manu kucēniņu!»
Viņa kustonīti paijā.
«Neslīcini mīlulīša!

Ak tu, mazais! Aijā, aijā!»

Paņēma tā kucēniņu,

Sēja lentīti ap kaklu,

lemīlēja Kāraviņu,

Neievērojamu, aklu ...

No šī mazā Kāraviņa

Izauga liels sunis Kāravs;

Ko tu brīnies, mātes meita,

Ka tas sirdīgs ir kā Vāravs?

RĪTU SAGAIDOT

Pār ziedu pļavām skumjas dus

Kā rīta migla — viegla, bāla;

Un blāzmā, sārtā, austošā,

Man lido sapņu ilga tāla.

Es skumstu klusi — asaras

Vairs neronas man dzesēt vaigu;
Priekš manis puķes raudāja
Pa nakti smaršojošu, maigu.
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Priekš manis puķes raudāja,
Sirds bija izraudāta sausa;

Pār manas dzīves tukšību

Jauns rīts kā sārta jausma ausa

ATSKATĪTIES, PASMAIDĪT...

Atskatīties, pasmaidīt
Un tad tāļāk soļot lēnām;
Acumirkli atraidīt,

Raugoties uz garām ēnām.

Vakars; tāļu ielejās
Ēnas — drūmi acu maldi —

Stiepjas miera ielejās;
Bet tu manā sirdī valdi.

Ak, kaut bagāts būtu es!

Dāvātu tev kalnus cēlus,

Zaļas miera pajumtes,
Padebešos ilgu tēlus.

Aiziet, aiziet! Pasmaidīt!

Un vairs neatnākt pie tevis!

Dzīve man liek atraidīt

To, ko dievs tik jauku devis.

NETICĪGĀ TOMA DZIESMAS

1

Mūžīgi augstā kalnā

Raugās cilvēka acs;

Mūžīgi dziļā lejā

Nogrimst cilvēks pats.

Pretējs iznākums draud

Cerībām, ideāliem;

Mirst zeme, un debess raud

Aiz drūmiem padebešiem.
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II

Aplam, viss aplam,
Lai tas vai rūsē vai zib;

Aplam, viss aplam,
Lūk, dievs tā grib,
Tā ir viņa daba —

Neradīt cilvēka laba.

Aplam, viss aplam,
Lai tas trokšņo vai klus;
Lai tas cīnās vai dziļā kapā dus,

Aplam, viss aplam!
Un visa plašā pasaule
Ir liela, smaga asara.

111

Un tās rozes, tās rozes,

Kas zied kā sirds sarkanās slāpes,
Kā asiņu karstuma līgavas,
Tās nav nekas cits

Kā ziedos pārvērstas zemes slāpes.
Bet velti tās dzesēt grib rasas pērles,
Velti tās dzirdina debess vēsais zilums

Šīs sirds sarkanās slāpes,
Šīs sārtās, ērkšķainās rozes —

Tās izteic manas dvēseles jūtas.
Un tās rozes, tās rozes,

Kas zied baltas kā svētdienas puķes,
Uz mūžīgo skaidrību cenšas, —

Tās samin cilvēces dubļainās kājas.

PIE TAVAS ACS MIRDZ ASRU PĒRLE...

Pie tavas acs mirdz asru pērle —

Tā visu, visu izteikt grib,
Kas vajā šķīsto dailes garu,

Un noritot pār vaigu zib.

Tu atpirki ar asru pērli
No viltus priekiem garu man,
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Nu sajūtu, ka tikai skumjās
No dailes lūpām vārdi skan.

Tik skumjās, skumjās mīļi smaidi

Kā atdzimušiem ronas mums,

Tik skumjās mirdz mums asru pērles
Kā labā gara atspīdums.
Pie tavas acs mirdz asru pērle —

Tā visu, visu izteikt grib,
Ko sirds ir cietuse un cietīs,
Un noritot pār vaigu zib.

VIENREIZ TOMĒR SATIKSIMIES

Vienreiz tomēr satiksimies,

Pirms uz kapu būsim ceļā,

Smaidot, raudot redzēsimies

Jaunas pavasaras zeļā.

Vienreiz tomēr pārbaudīsim
Balto debess kalnu dzeju
Un uz brīdi aizmirsīsim

Miglā tīto dzīves leju.

Vienreiz, vienreiz zemes klēpī
Aizies dusēt sirds, kas cieta;

Jūtām, ko tu sevī slēpi,
Nezināma dusas vieta.

vienu Šausmīgu dziesmu

Vienu šausmīgu dziesmu

Dziedāja mani bērni,

Mani nabaga vārgulīši!
Klusā naktī es nācu mājā,
Darbā noguris, asarām acīs.

Par jaunību, par zelta dienām

Es domāju; par ideāliem pazudušiem
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Es noskumu; un prātā man nāca dziesma,

Kuru trallināja
Ar sudraba skaļu balsi

Mana zeltenīte.

Un, tā domādams,

Biju pienācis pie vārtiem
...

— Ak, es redzēju sapnī
Tavus vaigus, kas sārtojās;
Tāds sapnis nozīmējot
Slimību! —

Un tikko vārtus atvēru —

Kad šausmīgu dziesmu izdzirdu!

Bērni dziedāja savām

Sīkajām raudu balsītēm

Pasaules mūžīgo dziesmu:

«Tētiņ, dod mums maizīti!»

Ak dievs! Kas atrada šo dziesmu,
Šo šausmīgo meldiju?

LAIKU DABA

Ar ko lai garo laiku pildu,
Vai dvēselei būs tik daudz laba?

Es miesas sāpju liesmās sildu,

Lai izplešas to ļaunā daba!

Ak, laiki, nepildāmie laiki,

Jums Prokrusts savu gultu devis!

Vai esam īsi mēs vai slaiki —

Māns apņem allaž mūs priekš sevis.

TEĀTRĪ — DZĪVĒ

Ak, kā mēs tur plaukstas sitām!

Ak, cik dabīgi viņš mira!

Dažam nevainīgam bērnam

Asaras kā pupas bira.
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Patiesības liecinieki

Mirst pamazām dzīves karā;

Par to karstām dvēsles sāpēm
Dzird tik smieklus ļaužu barā.

TU MANI ATSTĀSI

Tu saki: mūžīgi, jā, mūžīgi
Es tevi mīlēšu!

Vai zini arī, kāds es rītu būšu?

Jau šodien ļauns, tev nepatīkams kļūšu,
Tu mani atstāsi.

Es pazīstu šīs zemes likteni;
Un arī zvaigznes krīt un izdziest tumsā;

Ai, baltais eņģelīt, priekš mūžības

Tu zvērēt esi vājš; drīz zudīs kaislības,
Tu mani atstāsi.

Drīz tevim dvēsle slāps pēc citiem avotiem,
Tu iesi meklēt to, kas tevim tīk, —

Pirms saule vakarā aiz tumšiem mežiem slīks

Tu mani atstāsi.

Vai redzi, kā pa gaisiem padebeši klīst,
Kā viens no otra bēg, kā lāstu dzīti.

Cik dienas sārtā roze zied?

Tu mani atstāsi.

Tu saki: mūžīgi, jā, mūžīgi
Es tevi mīlēšu!

Vai zini arī, kāds es rītu būšu?

Par upuri es vienaldzībai, smiekliem kļūšu!
Tu mani atstāsi.

NAV LĪKSMA SIRDS

Nav līksma sirds, kaut gan tā laimīga;
Man laime nāca lēna, skumīga;
Nakts klusa; debess zvaigznēs mirdz.

Nav jausmas man, kā beigsies dzīvība,

Pie tavas krūts nīkst mana brīvība

Un saldu nāvi vēlas sirds.
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Ak, vājības, ak, zemes nīcība,

Kāpēc jums padota ir dzīvība,
Bet cerība, tā mūžam zeļ?

Uz mana kapa ziedēs cerība

Un valgām acīm pētīs dzīvība,
Kā ziedu kausiņš asras smeļ.

PAZUDUŠAIS DĒLS

I

Galva sāp zem domu ērkšķiem:
Ceļu pasaulē ir daudz!

«Kurp tu, nesaprastais, iesi?» —

Draudošs ceļš zem kājām klaudz.

Viens man rāda: «Ej, lūk, turpu,
Ja tu gribi dzīvot vēl!»

Otris saka: «Nāc tu šurpu,
Manim tevis ļoti žēl!»

Un tā gāju, nācu, gāju

Maldināts; nu diezgan iets!

Tomēr iet vēl nenostāju;
Kājas gurst — un ceļš tik ciets.

Klau! Kas tas? Kā sapnī sauca

Viņas balss: «Nāc šurp, mans dēls!»

Sauca, sauca — nesasauca!

Nu jau tumsa, vakars vēls! .. .

II

Sveika, dzimtene! Sveiki, tēva lauki!

Es nāku atpakaļ tēvijā mirt.

No dzimtenes nebūs nevienam,

Nevienam vairs mani šķirt.
Dzīve — tā nebija mana,

Par pamācību tā citiem;
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Kapsētā jau zvana,

Man jāiet pie atpestītiem.
Tomēr, pirms es mirstu,

Pirms galvu uz zemes lieku, —

No gribas dziedāt

Es sagrābts tieku.

Pie sava kapa es dziedāšu,

Un neaizmirstat šīs dziesmas:

«Ozoli vēl Baltijā! ...»

LAIME

Ak, necenties tik daudz pēc mīlestības,
Ja gribi maigi, nevainīgi dusēt,

Bet, ja tev sen jau sirds vairs neļauj klusēt,
Ja neatrod miers tavās acīs žēlastības,

Ja gribi ciest un atkal ciest ar karstām sāpēm,
Tad lūdz pēc mīlestības slāpēm.

Ak, apdomā — kā tas viss tā ir?

Un kā tas varētu būt;

Domā un strādā patstāvīgi,
Var būt, ka varēsi laimīga kjūt.

Nav laimes, ko jau gatavu ar rokām ņem,

Ja liktens tevim viņu lem,

Tad dēsti to kā mazu stādu

Un kopi, attīsti un audzē viņu;

Ar debess un ar zemes ziņu
Tu laimi redzēsi kā tādu.

ATKAL ZAĻAIS PAVASARS

Atkal zaļais pavasars

Šurp ar maigām vēstīm nāca,

Dziedot jaunas meldijas,
Mūs no jauna smaidīt māca.
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Ak, kā gribas laimīgam
Būt, kad rozes izplaukt taisās,
Kad kā brīvs un atpestīts

Pumpurs sārti zaļgans raisās.

Bet mums laimes nedod dievs,
Tik par gabalu to rāda;

Velti nācis pavasars,

Velti viņš mums rozes stāda.

NOBEIGTA UN IZMOCĪTA SIRDS

Nobeigta un izmocīta sirds,

Uz kā lai vainu lieku?

Ak, vaina uz vainas krājas,
Pār mani lipdamas klājas.
Ne viņu vaina bija,
Manis paša kļūdas,
Kas mieru un laimi dzina

Iz manas klusās būdas.

Viņi ir labi, viņi ir balti!

Kur es tāds neskaidris cēlos?

Kur ņēmu šos simtus kļūdu?
Kad miršu — neviens nenožēlos!

NEZIŅĀ

No manis tu lūdzi laimību,

No manis tu cerēji visu;

Es nesu tev nāvi un dzīvību,
Priekš tevis degu un dzisu.

Un nu mēs abi kā miruši,

Viens otru kā māni baidām;

Un paši vairs lāgā nezinām,

Kam dzīvojam un kā gaidām.
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CEĻŠ

Tu jautā: «Uz kurieni ejam?
Vēl tāļu? Man kājas kūst.»

Viens vienīgs ceļš mums priekšā,
Tā galā sirdis lūst.

Tu jautā: «Tā mīlestība?»

Kur ir tā zvaigzne, kas mirdz

Mums pirmajā brīdī pretī,
Kad mīlēt vēlas sirds?

Tu jautā: «Kur debesu vārti?

Vēl tāļu? Man kājas kūst.»

Ak, tuvu, jau tuvu tā vieta,

Kur sirdis aiz sāpēm lūst.

AR BALTU BALODĪTI

Ar baltu balodīti

Tu mīli runāt:

Viņš dūdo pie loga,
Tu drusciņas kaisi.

Un balto balodīti

Tu vairāk mīlē

Par mani, par citiem,

Kam ļaunums sirdī.

Tik baltam balodīšam

Tu smaidīt vēl vari,

Mūs, cilvēkus, skumjām
Tik uzlūkot spēji.
Pie loga tu stāvi

Un neredzi manis:

Tev gars lido tāļu —

Līdzi balodītim.
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LAI ZIED ROZES, LAI ZIED LILJAS

Lai zied rozes, lai zied liljas,
Kas gan man gar viņām daļas;
Man ir rokas darba pilnas,
Man nav vaļas, man nav vaļas!
Lai dzied zeltene pa birzi,

Lai aiz druvas pļavas zaļas,
Mana sirds ir bēdu pilna,
Man nav vaļas, man nav vaļas.
Dienām, naktīm skumīgs sēdu,

Rakstu bēdu grāmatiņu;
lenāk daiļā dziedātāja,
Prasa — vai jau sarakstīta?

Ai, tu daiļā dziedātāja,
Pietrūkst manim asariņu,
Pietrūkst vārdu, pietrūkst skaņu;

Gaidi vēl šo vasariņu.

IESIM ZAĻĀ LAPENĒ

lesim zaļā lapenē —

Tā kā vienreiz — sēdēt klusi:

Mēness spīd pār ābelēm,

Tu uz manām rokām dusi.

Mēness spīd pār ābelēm.

Dziesma noskan tāļu pļavās,

Lapas lēni iedrebas

Ceļa malas vecās kļavās.
Un tu saki: labprāt mirt

Gribu, mīļais, es ar tevi;

Pēc tam, viegli nodrebot,

Tu man asrām skūpstu devi.

NĀTRE AUG UZ VIŅA KAPA

Nātre aug uz viņa kapa;
Kas viņam rozi dēstīs?

Kas dzīve viņam bija —

Nezāles mūžam vēstīs.
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Bet dziesma, kuru viņš dziedāja,
Nakts krēslā no kapu kalna

Kā debesu dvaša aizplūda —

No priedēm nokusa salna.

KAD ES KLIBOJU

Kad es kliboju, kad es klūpu,
Tad visi smejas,
Bet tu nobēdz pie malas

Un gauži raudi.

Kad es eju aplamus ceļus,
Tad visi plaukšķina rokas,
Bet tu spied viņas uz sirds

Un sajūti mokas.

Jā, tu, tu! Kā lai tevi es saucu?

Tu mana dzīvība,
Tu mana nāve!

LOTOSPUĶE

Kaut viļņos mazgāta tik balti,
Tak vētra viņu svaida;
Jūras viļņi tik smagi, tik salti;

Vai lotospuķe vēl mēneša gaida?
Pēc saules viņai dvēsle tvīkst,

Mēnesnīcā puķes nīkst;

Dodat sauli lotospuķei,
Dodat, dodat laimi skuķei!

VASARA

Vasara nāk ar karstiem tvaniem,
Ar zemē krītošiem pērkoņa zvaniem;
Vasara nāk ar smokošām šausmām.

Zemē krītošie pērkoņa zvani

No debesu palodēm trūka,

Kā skaļi lāsti tie satriec mani.
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Griežas putekļu viesulis, uzšļāc vilnis,
Sit kā ar pātagu man roku,
Kad es — satvert ūdens rozi — celi loku

Kurp tik skatos, visur vasara pretī,
Manim pretī ar ziedošu naidu

Viņa smaida, kad es vaidu.

Ak, ziedi, ak, vīstošās puķes,
Jūs, smaršīgā zemes rota,
Ar jūsu māņiem zeme izpušķota,
Un saules stari mūs posta,
Līdz paspīd zemes zaļraibā josta,
Viņi sarkanas dedzina noras.

Pār visu un visiem pretrunas valda,

Drīz pasaule rūgta, drīz salda,

Un dzīve ir pretrunu virums.

Nu prom no zemes, projām no jūras,

Projām uz dziļāko, tumšāko leju,
Kur iekrita pērkoņa zvani,

No debesīm veldamies zemē!

Aiz noguruma ceļi liecas

Un kājas šļūd kā sliecas —

Bez mērķa, bez mērķa!
Tērce bija mana jūra,
Un svece izdzisa zem pūra
Bez jauna, jauka rīta jausmām.

Un nu vasara nāk

Tagad, kur es projām eju
Uz bezvasaras, uz bezziemas leju!

Visdziļākā lejā es lēniņām

Kāpju, pie katras rokas pa bērniņam,
Es viņus līdz uz kapu vedu.

Ak, vai jūs dzirdiet, kā tie raud,

Kā tie pēc mātes, pēc laimes gaud?
Bet es bez jūtām klausos!

Tur lejā, kur nogrima pērkoņi,

Tur maldu alas glabās mani,

Tur, kur guļ saplēsti varenie

Debesu nogrimušie zvani.
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NAPOLEONS

lestiguši lielgabali, asiņaini šķēpi,
Skrandas, zirgu maitas, vārnas un kaijas!
Un tvanīgas skumjas par cilvēces likteni

Smok šāvieniem plosītā gaisā.
Pēc šausmīgas pauzes smilkstoši vaidi

Baida maitas knābjošus putnus;
Tad miers!

Kalna galā pie smakuša ugunskura
Stāv Napoleons.
Uz gludās, bāli dzeltenās sejas
Miers!

Maršals pasniedz tam tāļskati.

Ilgi pelēkais imperators
Raugās tāļumā.

Tāļu visapkārt vēl dzīvība,

Bet vēl tāļāku jāj uz kaulainiem kleperiem

Apbruņotās, nepārvaramās amacones —

Nāves!

Imperators nosviež tāļskati.
No ielejas kā caur plīstošām klintīm

Laužas mirstoša zaldāta kliedziens:

«V/ve I'empereur!»

NĀVE

Klāt brīdis, kurā joki nobēg tumšos kaktos;

Klāt drūmais pekles sūtnis, rēķinu kurš

pasniedz...
Nu drāma beigusēs, bet aplausa neviena;

Nu dzīve beigta

«Ej projām! Šodien negribu vēl mirt! Nāc rītu!

Man skan vēl ausīs saldas, lēnas skaņas,
Kaut arī sāpes pārņēmušas miesas;

Tak dārgumus vēl sargāt sirds man cenšas.

Ej projām! Šodien negribu vēl mirt! Nāc rītu, —

Vēl gribu mīlēt — vēlreiz mīlēt...»
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* * *

«Še manas rokas, mana sirds un galva,
Še mani prāti, manas juku domas:

Ņem visu, ko es sevī nesu,

Ņem, atstāj man tik mīlestību ...
He! Ļaunā, bezsirdīgā pekles sūtne!

Tu negribi par mīlestību dzirdēt!

Tu māci kaut bez žēlastības vāju,
Tam spied tu elkoni uz krūti

Vēl, kuram sirds tik vāja.
Tu, briesmone, ar akmens saltām rokām!

Prom, ķēms! Es esmu brīvais cilvēks,

Es — gars, kas dieviem līdzīgs jūtos!
Bez tevis gribu tikt uz spožu sauli,

Kur laipnība un mīlestība mājo,
Uz debesīm, par kurām bērni sapņo,

Turp augšup, augšup gribu lidot...
Kas tas? Kas mani tur? Kā dzelžu rokām

Man apkampj lielus? Smaga, smaga

Top mana karstā sāpju galva.
Es grimstu atpakaļ! Kurp? Pekles dzelmēs

Tu taču negrūdīsi manis? ... Nāve!

Ķēms! Ha, ha, ha, ha! Nāve!

Tu? Manu moku gals un alga!
Cik pate bāla tu un iztvīkuse esi!

Tu gribi, lai es mirstu! Labi, labi!

Še esmu, paņem visu, visu!

Tik atstāj manim mīlestību!
. ..

He! Palīgā, jūs mani jaunībs biedri,

Kas manim zvērējāt līdz nāvei

Būt uzticīgi, palīgā! Šī trakā sieva

Grib mani žņaugt... Es gribu dzīvot!

Es gribu mīlēt, nost no manis,

Tu sapņu tēls! Tu nekusties no vietas;

Nu tad nāc cīnīties ar mani!

Es cīnījos ar ļaužu ļaunām sirdīm,

Ar atriebības velniem, naida pūķiem,
Ar badu, sāpēm, varmācīgiem vīriem,
Es cīnījos ar kaislībām, un godam
Es uzvarēju; stājies pretī, nāve!
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Jau māte, mani klēpī auklēdama,

Man stāstīja par tevi, otro māti,

Kas gribot mani jaunai dzīvei dzemdēt.

Tad rudenī, kad sārtās puķes vīta,

Tad redzēju, kā tu man garām līdi

Kā zagle; slēpdamās pa vējam
Tu birdināji kokiem lapas —

Un bērniņu tu atņēmi, kas mātei

Pie krūtīm, sapņos smaidot, zīda.

Rauj tevi jods! Es tevi ienīstu bez mēra!

Tu ragana, tu ķēms bez miesām!

Un tomēr tevi redzu, ka tu sniedzies

Pēc manām krūtīm — aizspiest manim dvašu

Bet velti! Velti tvēri tu man roku!

Es dzīvošu joprojām, mūžīgi... bez gala —

Kā bezgalīgi smagi klinšu kalni

Man sabrūk virsū: krūtis spiež bez mēra

Un tumsā nozib viņas smaidu seja:

Ardievu, mana mīlestība »

* * *

Gars lido augsti, augsti garām zvaigznēm,
Vēl augstāki par debesi un dievu troņiem —

Prom brīvībā, uz Moēru, kamēr no jauna
To sūtīs dzīvot, ciest un mīlēt.

AR DREBOŠU ROKU

Ar drebošu roku

Viņš rakstīja patiesību,
Ar sāpošu sirdi

Viņš rādīja mīlestību.

Ar lamām un koku

Tie viņu izvadīja;

Viņš nīka un mira,
Neviens tā nemanīja.
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ŠĶELMIS

Viņš muldēja un vaidēja
Pa rakstiem, kuplejām un dzejām
Ka jāietot kā nabagam
Bez graša šim pa bēdu lejām;
Un lielais pūlis ticēja,
Kā mušas tie uz dzejām krita;
Laiks pagāja, un kupletists
Pats savā vasarnīcā mita.

VECAIS KAREIVIS

Nāca vecuma dienas,

Pat raizes tapa saltas;
Un vienmuļīgās mājas sienas

Metās pelējumos baltas.

Auga dēli, auga meitas,
Bet neauganeviens pa prātam

Vecajam, sirmajam kareivim.

Viens par vieglu, otrs drūms,

Abi bez cietas, stipras gribas;

Trešajam kūp cigāra dūms,

Tam lunkanas priekš dejas ribas.

Un meitas, meitas,
Smaidu sārtvaidzītes,

Baltām zīžu zeķītēm,
Sarkanām kurpītēm
Un pilnu pūru, ka vai lūza vāks,

Gaida, ka tik tie brūtgāni nāks,

Danco un dzied

Bez dziļāka, svētāka padoma.

* * *

Brūtgāni nāca, brūtgāni gāja,
Pilna viesiem bija Liepu māja,
Bet Rūzis tik boza spalvu,
Un sirmais kareivis kratīja galvu
Ko krati tu galvu, sirmais latvi,

ledams pa dubļaino vītolu gatvi?
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«Ai, ai!» viņš, sāpīgi smaidīdams, sten

Un mietu ar cirvi zemē dzen ...

Kad sirmgalvji asarām druvas slaka,

Tad jaunā paaudze tiešām ir traka.

Tai dāvanu ir milzum daudz,
Bet nopelnu itin nekādu;

Ak, toreiz dāvanas nebij nevienas,

Bet nopelniem lepojās grūtās dienas.

* * *

Saule laižas uz priežu galiem,
Vecajam kareivim sāp kājas un rokas,

Sāp krūtis, sāp galva un dvēsele sāp,
Un sirds vai pa kaklu laukā kāp.

Neziņa par dzimteni viņa lielākās mokas

«Kam būsi pēc gadiem kā piederums,
Tu manu sapņu patvērums —

Manu stipro un skaidro sapņu?
Mana būda, latvju zemnieka pils,
Kam piederēs mans priežu sils,

Kas mūžam ir jāiekaro no jauna,
Jo apkārt ir tik daudz, tik daudz ļauna!
No maniem dēliem un dēladēliem,

Par spīti viņu soļiem cēliem,

Neviens nav ar kareivja garu,

Ar dzimts patiesības aizstāvja sparu!
Un meitas, meitas kā avis maldās;

Gan viņu runas kā medus saldas,

Bet visas bez stiprāka pamata,
Tās iekarst priekš vējagrābekļa!»

* * *

Grāvja malā, sētu taisot,
Vecais tēvs — «Ak, tētīt!» — sauca;

Dziļi, dziļi nopūtās,
Nokrita uz velēnām —

Gars uz tēvu tēviem brauca.
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RAKSTNIEKS

Uz pēdējās lapas
Viņš vairs nerakstīja;
Mazā eljas lampa dzisa, —

Uz pēdējās lapas asara rita.

Ko vēl teikt par dzīvi, par ļaudīm?
Kā apnikums tam daba priekšā paceļas
Kurš dzīvojis un cietis;
Un nāve? Tas ir nepateicīgs temats.

Par rozēm vītušām? Par svaigām
Un ziedošām, kas drīzi vītīs?

Par visu, visu tas bij rakstījis,
Gan raksturus, gan darbībubij devis,

Gan domas refleksijās veidojis,
Gan zīmējis pēc dabas, gan fantazējis,
Priekš lapas pēdējās tam vārdu trūka.

* * *

Uz viņas rita asara —

Sāļa un auksta raudāta;

Un galva bez spēka uz rokām slīga.

NAKTS DZIESMAS

I

Pret logiem pūš vēji,
Tie mani sauc laukā;

Man šķiet, ka tur aukā

Tu, pekles gars, smēji.

Man šķiet, ka tur gaisā
Jūk pasaules prāti;
Nakts dusmu paisā
Lād zemes māti.
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No manis ar lāsti!

No manis ar šalkas!

Es salstu — nav malkas,

Žults — mani stāsti.

II

Vai man ar kāda zvaigzne spīd?
Nē, man tik tumsu sajūt sirds,
Tik tumsu, dziļo nakti.

Vai paradīzē rozes zied

Priekš manis ar un zerafs dzied

Man dvēslei šūpļa dziesmu?

Nē, nē! Es eju nolādēts,

Par pazudušu apzīmēts
Pa tumšu, dziļu nakti.

* * *

Ko lakstīgala saldi melš,

Ko svētku zvani kalnā elš —

Par to es skumstu naktī.

lii

Ap visu zemi tīta sāpju josta,
Un cilvēks ciešāki to ciezdams savelk

Nakts, mana karaliene, melnā zīdā

Nāk sāpju jostā dārgakmeņus šūt.

Sencerētus asins rubīnus

Tā skalo žiglajā baltakmeņu strautā

Pie balti velvētā mūra tilta,

Skumji laistošos briljantus
Tā žvadzina uz slapjām,
Ūdens pilošām rokām —

Un bālu vaigu raugās mēnesnīcā.

Tad viņa sagrābj karsto sāpju šķēpu,
Kas siržu ilgu ugunskurā balti kvēlo,

Un grūž to zemes valgās krūtīs.
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Tad brīnumviesulis pār tiltu griezās
Un sāpju josta draudē pušu trūkt;

Nakts zemi vārdzina ar dārgakmeņu šuvām.

Priekš dieviem jostai brīnišķīgai jātop.

Uz akmens sēdēju un skatījos,
Kā sāpju jostu nakts priekš zemes šuva,
Līdz migla balto, augsto tiltu sedza.

Es piecēlos un tāļāk gāju.
Ak, smagās, saltās nakšu skumjas,
Kas pamazām mūs kapā velk,

Jūs grūti nest, jo katris solis sāp.
Uz priekšu nu pa nakti, tik pa nakti!

No dienas izbēgušo garu nakts nu tvarsta,

Kā tur, tā te tik izdzīvota, veca dzīve.

Salst rokas, galva paliek karsta,

Kā skarbas šausmu pasakas stāv vecās egles.
Kad sāpju josta pilnīga un brīnišķīga būs?

Es negaidu tā brīža

Es negaidu ar rīta

BĒTHOVENS

Andante. Allegro

Ar rožu vijām saistītas

Septiņas jaunavas dārzā smaida,

Un septiņi cēli jaunekļi
Aiz aizslēgtiem vārtiem gaida.

Vējš līgo baltos audeklus: «lekšā, iekšā!»

Bet cēlajiem, sārtajiem jaunekļiem dzelzs vārti

priekšā.

Stiprām rokām vārtus krata

Daiļš vīrs, kam zibens lec no skata.

Nevainīgā nebēdā

Viņš vecos vārtus lauž

Un pirmais gaišmati pie krūtīm glauž.
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Nu vējā zem līgošiem audekliem

Septiņi un septiņi dejo,
Un ābeļu, kļavu zaros

Šalc salda dejas mūzika.

Arvienu sārtāki vaigi kļūst,
Arvienu gaišāki saule spīd,
Arvienu stiprāki vēji pūš
Arvienu jautrāki, ātrāki dejā griežas
Te bazūne skan tāļumā — un deja sastingst
Tad sirds pie sirds dus atpūtā,
Klus daba dienvidū kā vakarā.

CEĻOJUMS

I

Atšķirts un atšķīries
Gars viegli elpo

Brīvajā gaisā,
Tāļajā gaismā;
Pie kājām šalc mežs,

Pār galvu draud klints,

Un dziļā ieleja
Kā noslēpums dus.

Tur lejā, tur zemē —

Reiz visiem jānokāpj,
Tur jāiet dusēt,

Kad kalnos skan zvani.

Bet saule vēl augstu,
Un cīrulis tirlillā,

Un skaļi plīkš atbalss,

Cērt malku mežinieks.

Vēl saule spīd augstu,
Gars brīvi elpo,
Gars ceļas un lido

Tāļajā gaismā.
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II

Tu, čigāna bērns,
Tu, netīrais radījums,
Nāc sēsties uz maura

Un izmāci mani:

Es gribu iet diedelēt

Pa gatvēm, pa ielām.

Es gribu iet lūgties
Pēc mīlestības.

Nāc māci, kā gūstīt,
Kā steigties, kā slēpties;
Es gribu iet pasaulē —

Nozagt draudzību!

Nāc izpaud man burvību:

Ko zīlēt tām rokām,
Kas viltīgi spiedušas
Manu roku?

Nāc, čigāna bērns,

Tu, sasodīts radījums!

111

Zem milzīga kapara zvana

Pie torņa šaurā loga
Es stāvēju
Un lūkojos ļaužu barā,

Kas plūda iz baznīcas.

Varenā tērauda mēle kliedza:

«Projām, jau projām?
Jau diezgan lūgts? Nu pie grēkiem?
Neviens negrib ilgāki uz ceļiem
Pie klusā altāra dusēt,

Nogrimis lūgšanā,
Nevienu brītiņu ilgāki,
Kā ceremoniju paragrāfs saka?

Laukā? Projām, projām?
Uz vecām, senām vietām,
Pie nodilušām lietām?
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Projām — labi žigli! Ha, ha!»

Un mani sagrāba bailes:

Man šķita, ka manim virsū

Šis milzīgais kapara zvans gāžas.

ADAGIO

Uz augšu, lēnām uz augšu,
Bet droši neizprotama kāpj
Mēnessērdzīgā sapņu ilgās —

Mēnesnīcā uz jumta

Viņa nakti balta stāv,

Mēnessērdzīgā dvēsele

Pēc debess godības sniedzas,

Tāļumā, augstumā
Prāti tiecas.

Un lejā, pagalmā,
Šausmām lūkojas
Māsa Ikdienība,

Vesela, spirgta —

Lūkojas šausmām,

Ka māsa nekristu

Vēl viens solis,

Un viņai jānokrīt
«Adelaide!» lejā iekliedzas,

Un baltā mēnessērdzīgā
Nokrīt bezdibenī.

NO LAUKA, KUR STRĀDĀ

I

Laime tālu, skumjas tuvu,

Migla līst pār šauro druvu;

Mūžam rūpes, mūžam sviedri,

Bažas, nespēks — darba biedri;

Nespēks garam, spēks vēl miesām,

Kauliem pārpildītām — liesām.

Gars tāds šaubīgs nīkulītis:

Ceļas, krīt kā cīrulītis.
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Arklis plēš sen zemes krūti,

Grūti tev, un zemei grūti;
Visur zīmes: ej un strādā;

Un par garu miegs lai gādā.

II

Vai es nemīlu puķes?

Ak, kā es tās mīlu!

Bet ne es priekš rozēm,

Ne rozes priekš manis.

Rozes mīl smaidus,

Rozes mīl asaras!

Ne man ir smaidu,

Ne man ir asaru.

Man visas druvas

Nolemtas maizei:

Tur aug labība,

Tur aug nezāles.

Un mana puķe,
Kuru es skūpstu,
Ir samītās ežmalas

Baltais āboliņš.
Caur sētu es lūkojos

Kaimiņu dārzā:

Tur aug magones,

Tur aug rozes.

Kā sapnī es skatījos,
Līdz saimnieks sauca:

«Pēter, ej ecēt!»

Man lūpas raustījās.
Mazs valgumiņš
Man acīs radās;

Tad uznāca viebās,

Tad uznāca žēlabas.

Kaut jel tik vienreiz

Man ziedētu puķes,
Ja ne sētā,

Tad kapu kalnā.
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NEBIJUŠAIS UN DIVI VIENTUĻI

Fragments

Baltais, sirmais Karali,

kas tu sēdi uz sava troņa

ar dzīvību radošām domām,

ar zvaigznes dedzošiem mājieniem,

pie kura kājām zied baltas rozes,

kurš cēla labu un daiļu,
kurš visu aptver mīlestībā, —

Tevi es mīlu

* * *

Spītīgais, zaļgani bālais Dēmon

valgiem, metāla zilganiem matiem,
dvēseli urbjošiem, asiem skatiem,

skumja zobgaļa smaidiem,
Tevi es mīlu

Ved mani tumsā,
ved mani naktī;

ja es tur neredzu,

tad gaismas neesmu cienīgs!
Tumsu nolād

tik vienpusīgais paradums,

tas, kam dvēseles acis aklas,

kas šķir labu no ļauna,
melnu no balta,
ar smieklīgāko pašapziņu kas

cildina gaismu slavas dziesmām

aiz gļēvuma,
aiz muļķīgas vientiesības!

Man tumsa ir liela un dziļa mīkla

ar neredzamas pasaules

negatīviem tēliem;

es ticu, ka tumsa

ir miesīgām acīm neredzama

sveša gaisma!



* * *

Kas visu var aptvert,
tas visu mīl;
kas visu mīl — tas ir

Dievs!

Kas visu var postīt,
tas visu ienīd;

kas visu ienīd, tas ir

Sātans!

Šie divi vientuļi
ir mani ideāli, un trešais —

mans augstākais ideāls ir

Nebijušais.

* * *

Pār divu vientuļu troņiem
lido Nebijušais
kā sudraba tvaiks,

kā kūstoša zelta gars,
kā balts zīds, kas viz mēnesnīcā,
bet bez vaida un bez svara,

ārpus spēka, matērijas,

ārpus sistēmām un telpām,

viņpus dzīvībai un nāvei.

Pār divu vientuļu troņiem
lido Nebijušais
neredzams un nedzirdams,

tomēr allaž nojaušams.

Viņa dvaša

pieplūst katrai domai —

viņa katru jūtu mums pārņem;

ilgas ir viņa vara,

viņa visu satriecošs spēks.

Ilgas nicina bijušo, esošo —

cerībā,

ka Nebijušais reiz būs

Ilgas kā slāpes

deg ap abu vientuļu troņiem.

19313 — Jānis Poruks
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Ilgas paceļ manas sirds jūtas
arvienu augstāk,
kur skaidrāka izredze uz nabaga
drūmo pasauli.

Ilgas deg saulē,

ilgas balina mēnesi,

un ilgas spulgo
iz zvaigžņu dimantiem;

rozes un lilijas tvīkst ilgās;
un no ilgām dzīts,
rit ūdenis uz jūru.
No Nebijušā nāk ilgas,
un šīs ilgas pēc tā,

kas nav bijis,
kas nava un nebūs, —

tās abu vientuļu troņus cieši saista.

Kā izlīdzinās nebūtībā ienaidnieki —

tā Nebijušajā kopojas abi vientuļi,
no ilgām žņaugti pēc Nezināmā,

visdaiļākā, vislabākā.

Viņi kristu viens otram ap kaklu,

viņi izlīgtu — bet viņus

atšķir un vienu no otra atstumj

bijušais, esošais un

nabaga nākotne,

šī izkliegtā, izbrēktā nākotne,

par kuru abi vientuļi sāpīgi smaida.

* * *

Tak Nebijušais
vieno pretekļu garus.

To, kas nav bijis,
to visi mīl kā cēlu,

kā daiļu un ideālu, —

par viņu abi vientuļi

uzmanīgi domā.
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* * *

Gadu pēc gada
iznīcība atņēma mūžībai,
darbi sagruva,

iznīka, ceļoties jauniem;

māņu darbība ālējās pasaules telpās,
kur, pēc spēka iedomām,

dzīvību veica beidzot

visur nāve

ar savu salto miegu.
Tautas cēlās, un tautas nīka,

varoņi nāca, un varoņi krita,

un pār zemi asinis,

asaras plūda.
Drīz aiz slavas, mantas un godkāres,
drīz aiz patiesības un

pārmācības dusmām

kara troksnis tricināja gaisus.
Kārais karali nīda,
mīlēdams sevi,

melu un spītības zobens

taisnību deva,

ārprāts kļuva
par cienīgu paraugu ļaudīm,

ļaudis radīja nelaimi, postu un kaunu;

gadu tūkstošus tā tas atkārtojās.
Abi vientuļi skatījās bezprāta drāmā,

abi viens otram pārmeta idejas,

cēloņus,
kuru pēc pasaule neziņā smaka.

Sirmais, baltais Karalis raudāja,

zaļgani bālais Dēmons

smējās,

smējās, ka smiekli nodārdēja

piktam pērkoņam līdzīgi padebešos.
No baltā, sirmā Karaļa asarām

izcēlās straume;

skaidra kā kristāls tā plūda
līdz Dēmona troņam,
kuram par kāju pameslu
sarkanā pekles vārtu palodā ...
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Stiprajai asaru straumei

ieplūstot pekles mūžīgās svelmēs,

garaiņi, dūmi

sitās ar milzīgu sparu augšup.
Pekles iekšienē kūsēja,

šņāca suta, kura

vareniem, baltiem mutuļiem
vēlās pret debess zilajiem dzidrumiem

un tos aptumšoja.
Zeme drebēja
aiz sutas atspara triecieniem;

pekles vārti

kā skalu kaitēklis

lūza: pekle dzemdēja
sirmā Karaļa meitu,

kura,
kad dūmi un suta bij izgaisuši,
daiļa kā brīnums

stāvēja abu troņu starpā;
un ar skanīgu balsi

baltais Karalis sauca: «Nāc šurp,
mana Līdzcietība!»

Arī Dēmons tai piegrieza
dzīvu uzmanību.

Viņa peklē,
kur lielākais vārgums un sāpes,
bij dzimuse jaunā cilvēces karaliene

Līdzcietība.

Daiļā jaunava Līdzcietība

jutās nelaimīga, kad abi vientuļi

izstiepa rokas pēc viņas;

Dēmons to tīkoja sevim iegūt

par baudu,

bet tā nogriezās no Dēmona

tumšā troņa

un klausījās sirmā, baltā

Karaļa balsī, kura izteica

cilvēces šausmīgās mokas.
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Bet, pirms viņa aptvēra

Bijušo,
Esošo,

viņa juta, ka viscēlākais ir

Nebijušais,
kas to aplidoja
kā maiga maijdienas vēsma.

* * *

Līdzcietība iemīlēja Nebijušo,
to Nebijušo, kas arī nekad nebūs.

Savās ilgās viņa
to tīkoja apkampt, bet viņš
izdzisa kā sapņu vēsma viņas rokās,

un rūgtām asarām

slacīja viņa tā pēdas.

* * *

Baltais, sirmais Karalis

ņēma Līdzcietību pie sevis,

to ieņēma savā klēpī.
No viņu skūpstiem izlidoja
Mīlestība,

viņu apkampienos

uzplauka sārtas rozes,

un Vājība iznesa pasaulē viņu slavu.

Cilvēce

brīdi atspirga jaunajā vēstī,

kura kā silta vēsma no debesīm pūta
Cilvēks cilvēku

sāka dēvēt par brāli,
māsa pazina māsu;

drusciņ mīlestības,

drusciņ līdzcietības un patiesības

bija pasaulē radies.
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* * *

Un Nebijušais pieņēma
cilvēka veidu,

bet cilvēki atzina,
ka tas nav cilvēks,

ka tas nav

Bijušais,
Esošais,

kam arī turpmāk jābūt un jācieš;
Nebijušais palika Nebijušais,
cilvēka veids palika cilvēkam.

Jaunā nojausma tomēr

aizgrāba ļaužu prātus,

viņi slavēja

jaunās, nesaprotamās parādības,
kuras visiem dabas likumiem

uzstājās pretī,

viņi slavēja Mīlestību,

dziedāja Līdzcietībai un Nebijušajam
sirds skanīgas dziesmas

* + *

Tad Dēmons

ar zibošiem, urbjošiem skatiem

nogriezās no sava kaimiņa un

spļāva dusmās trīs reizes:

no Dēmona troņa apakšas izlīda

pelēki zilgans, acis pārgriezis,
Naids.

«Ej kurini savu lielo sārtu,

lai visa pasaule aizdegas,
lai izput Mīlestības slava,

jo tā ir nīcīga, niecīga, mirstīga —

un dara manam kaimiņam mūžīgu kaunu!

Ej sacel pasaulē karu,

jo mīlestībā cilvēks ir smieklīgs,
bet kara ārprātā viņa vaigs manim patīk.

Ej kurini savu lielo sārtu!» —

tā Dēmons teica uz Naidu.
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Naids aizskrēja uz zemi pa zibošu uguns jostu,
kas stiepta starp zemi un dievu sfērām.

Drīz dega milzīgais Naida sārts,

aiztverdams liesmām cilvēkus, kustoņus, stādus

pat klintis karsa un aiz naida pārsprāga pušu,
krizdamas čūkstēja, šņāca putošā jūrā.
Sauli aizsedza dūmi,

kā sarkana asins acs

tā raudzījās karstajiem tvaikiem cauri:

cilvēks uzbruka cilvēkam mežonīgi,
zemes virsū dunēja lielgabali

■* * *

Tad sirmais, baltais Karalis

pacēla savu balsi:

«Vai tad Tu nekā un neviena nemīli,

Dēmon, ka Tu tik Naidu musināt proti?» —

«Jā, es mīlu vienu,»

tā skanīgi, spītīgi
Dēmons ar varenu balsi sauca,

«es mīlu Nebijušo!»
Tad sirmais, baltais Karalis nokāra galva.

Viņš pārliecās
troņa sāņlīkstei pāri
un teica skumji:
«To arī es mīlu visvairāk!

Un, tā kā mēs

Esošā, Bijušā un tajā, kas būs,

esam mūžīgi šķirti,
bet mīlam abi vienu,

mīlam viskarstāki Nebijušo,
tad celsim viņu augstāk pār mums

uz viena vienīga varena troņa

un paši staigāsim Nirvānā

Lai nāk un valda tad mūsu Ideāls,

lai nāk un valda

Nebijušais!»
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* * *

«Es nicinu Nirvānu

tāpat kā Tevi un pasauli,
un mans Nebijušais
nav tavs Nebijušais,
Ja Tevis nebūtu,
tad mans Nebijušais būtu,
caur Tevi viņš manim

uz mūžību zudis!»

Un Dēmons novērsa vaigu
no sava kaimiņa troņa.

* * *

Bet iz pasaules degošā sārta

atjaunots cēlās kā fenikss —

pacēlās Nebijušais;
ne vienam, ne otram no abiem vientuļiem

viņš vairs nepielidoja.
Kā zibens viņš mēroja
mūžīgās telpas, un,

izplezdams bezgalībā savus spārnus,

viņš centās atšķirt
savu dzidro skaidrību

no abu vientuļu pasaules drūmajām telpām
kur pār visumu smok

soda un nīcības dvaša.

* * *

Pēc šīs parādības mana dvēsele

slavē Nebijušo.
Viņa atspirgst skaidrībā,

kurai tā piekļūst tik domām.

Cēlās atziņas dārgums
atsver paradīzi, un ticība

maigām un siltām rokām skaujas ap kaklu,
dod lēnu, mīlīgu skūpstu

un midzina prātu, lai tas netraucē

labās un jaukās domas:
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ka Nebijušais reiz būs un pār dzīvību valdīs,
ka miera un saskaņas valstības celsies!

Un pēc brīnuma slāpst
mūsu nabaga sirdīm.

* * *

Uz augstās, baltās dievu klints

putošas jūras malā,

aiz vētru padebešiem slēpti,
mums mūžam neredzami

stāv abu vientuļu troņi.
Kas cilvēcei lejā ir laiki un telpas,
tas viņiem augšā ir mūžība, bezgalība.
Mums sāpēm ir gals
un rūpēm ir robežas,
bet viņu ciešanas deg mūžīgi mūžam.

Ko viņiem palīdz
Līdzcietība, Mīlestība,

ko Naids un mūžīgie lāsti,
ko atpestīšana un svētums,

ko pekle un debesis, —

tas abiem vientuļiem
sen izzināts tukšums.

Mēs pētām, tiem

sen jau viss izpētīts.
Mēs lūkojam dabu atslēgt, tie

visu ir atslēguši un —

tukšu atraduši.

Tie netic viens otram,

un abi tak pasauli cēla.

Bez savas pašu laimes

tie mūžīgi vārgst

un gaida,
un gaida uz

Nebijušo . ..
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* * *

Un varbūt celsies šis jaunais brīnums,

Nebijušais
un kļūs par miesīgu patiesību!
Un varbūt šis brīnums salasīs

mūsu trūdu izkaisītos putekļus
un veidos jaunus tēlus —

vienos mūsu gara izklaidētās domas,

kuras reiz spirgti viļņoja
caur dzidro ēteri,

un ģēniji no zvaigznēm bazūnēs:

«Topi, ronies, īstā dzīvība!

Celies, austi,

svētais miera rīts!

Miers un dzīvība ir

brālis — māsa!

Nebijušais parādās
savā godībā!»

* * *

Brīnums,

jā — brīnums

lai nāk pār mums visiem!

Pro autore

Nebijušais radās

kā maldu tēls manā priekšā,
kā sapnis,
ko nomods ar ilgām dzenā,

mīlīgā, rožainā krāsā,

tīrā saskaņā balsots.

Pa cēlajiem marmora propilejiem
viņš kāpa augšup

svētā, zibošā gaismā.
Uz reālās zemes es stāvēju —

putekļu tvanos,

skaudības, naida un

nemiera atmosfērā —

un izstiepu rokas pretī Nebijušam.
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Viņš novērsās no

rūgtās patiesības,
no manis,

no Sizifa un Danaīdām.

Un kāda balss sauca no augšas:

«Negaidi manis!»

Finis

Atskaņas dzejai

«Nebijušais un divi vientuli»

«Negaidi manis!»

Šos vārdus es dzirdu

klusās naktīs.

Šī ir Ideāla burvīgā runa, kura izteic

mums lāstus, viņam godību.

«Negaidi manis!» —

tas satriec manu sirdi,

jo es viņu mīlu,

šo Nebijušo.

«Negaidi manis!» —

tas skan kā bazūne,

un mans izmisuma kliedziens

noslīkst kā maldīgā ceļinieka sauciens

nežēlīgi šalcošā mūža mežā.

«Negaidi manis!»

«Negaidi manis!»

Mani dobjie kapa zvani

ir zvārgulīši pret šīm Ideāla sauciena

varenām noskaņām.

«Negaidi manis!»
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* * *

«Es mīlu Nebijušo!»
Šīs tukšās Dēmona iedomas!

Mīlēt to, kura pavisam nav!

Un vai Dēmons pavisam var mīlēt?

Tomēr pēc Nebijušā
karst viņa sirds,

tikai no idejas par Nebijušo

var celties kaislīgas tirzās

par Esošo;

idejas radība

atver plaši un augsti vārtus

uz šīs idejas tāļo
mīlestības templi.
Ja Dēmons mīlē — tad

pasaulei gals.

ZIEMA VISAPKĀRT

Ledus, sniegs, un saltās vēsmās

Maldās balti pārslu bari;

Tā kā izkaltušas rokas

Stiepjas sausie koku zari.

Tā kā tūkstoš slimo rokas,

Sastingušas laba gaidās,
Koku zari sala mokās

Nodreb, — sirds man pukstēt baidās.

Sirds man baidās, sirds man žņaudzas,
let uz priekšu kājas stomās;

Nogurušā galvā lauzās

Senās nesaskaņu domas.

TUR NAV KO UZVARĒT

Tu mani sauc gļēvu; pats velti tu cīnīsies!

Kā ēnas tverdams, tu cīņā brīnīsies:

Tur nav ko uzvarēt!
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Nav vērts tur karot, kur pīkstuļi tinas,

Kur gliemeži velkas un ēzeļi minas.

Tur nav ko uzvarēt.

Nav vērts tur runāt, kur sagroza vārdus

Kur sektu dzer, ēd ēdienus gardus, —

Tur nav ko uzvarēt.

Ir vērts pret rokām galvu spiest,
Klusu nopūsties un ciest —

Ēstgribu uzvarēt.

ZIEDONIS 1904

I. Idille

Zem egles dus govis,
Gremo un laizās;

Un baltaitas blēj
Pie lazdu aizas.

Uz sūnaina akmeņa

Stāv meitenīts,

Un baltās rociņās

Tam adeklīts.

Pār noru veļas

Villas kamolīts,
Un saulē laižas

Zelta taurenīts.

II. No sliekšņa perspektīvas

Melns putniņš skrēja,
Balts bērniņš smēja;
Uz vārtiem pakāpies,

Putniņš zuda;

Uz celiņa gluda
Bērniņš apsēdies.
Uz celiņa sēdot

Un maizīti ēdot,

Maziņais aprima.
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Uz lielā kļava
Pie brokasta sava

Putniņš lidoja.
Ai, maizīte sājā,
Ai, sirsniņa vājā,
Daudz rūpju jūs padariet;
Jūs, mazie ēdāji,
Jūs, ninnas dzērāji,
Jūs dzīvi sagroziet.

III. Tracis

Mazs kaķīts,
Mazs zaķīts
Uz ceļa satikās

Un brīnojās.
— Kurp lēksi, zaķīti?
— Uz kāpostiem, kaķīti!
Un tu tā lēnītēm?

— Uz pelītēm! —

Kāpostiņš čaukstēja,
Pelīte pīkstēja;
Puisīts klausījās,
Sunīts ausījās.
Suns pakaļ zaķīšam,
Puisīts — kaķīšam;
Ak, kas par riešanu,
Kas par skriešanu!

IV. Sveša valoda

Pietek pie manis mazs cilvēciņš,

Smej un acīs skatās,
Tura kaut ko saujiņā —

Kā nieciņš zem debess platās.

Un es brīnos — viņš runāt sāk:

«Agā — ali — sssh!»

Mīļi manim uz klēpja nāk:

«Asi — ņinka — sssh!»
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Ari es vienreiz runāju:

«Agā — ali,» — reiz bija —

Cieši mātei pieglaudos,
Un tai asaras lija.

Ko tu runā, nezinu;

Bērniņ, tavi šļupsti
Mani dziļi skumdina ...

Labāk mani skūpsti!

V. Zila, zaļa vasara

Zila, zaļa vasara

Citkārt priekus krūtīs dedza.

Šitā sērām sētu sedza —

Katrā ziedā asara.

Kam tu raudi, rožu zieds?

Kam tu trīsi, zaļā lapa?

Ak, es stāvu kā pie kapa:

Viss, viss manim līksmot liedz

VI. Sen jau cerība man zuda

Sen jau cerība man zuda

Atrast laimi pasaulē;
Un to turu bērnišķīgu —

Ticība kam dvēselē.

Tomēr dažās klusās stundās,

Bērnišķībai padevies,

Domāju kā jaunās dienās:

Kur tu, laime, kavējies?

Arvien retāk klusās stundas

Nāk uz mani ciemoties,

Arvien retāk sirds man ticēs,

Ka tai dzīvē laimēsies.
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JŪTAS

Jūtām nenoteikts mērs — pildi, kā gribi,

Viņām pasaules telpas;
Gaisa tik milzīgi daudz; vai tik bezgalība
Arī ko sajūt no tavas elpas?

DAUGAVA

Fragments

Ievads

Kas mūsu dienās vēl par straumēm dzied.

Kur vienmuļīgi ūdens lejup plūst?
Kas apsveic puķes, kuras lejās zied,

Kam jūtās sirds priekš zaļiem mežiem kūst?

Sen dzelžu galdos programma ir kalta,

Pēc kuras dzejnieks savu vielu tēš;

Pār jumtiem progress kūp; un debess salta;

Ar pašapziņu arājs zemi plēš.
Nav viņam sajūsmas priekš acu māņiem,

Viņš zina: zeme planēts vien,

Ka jārok kapitāls iz viņas slāņiem,

Ka akli tā ap sauli skrien.

Viņš zina: arī saule centris nava,

Aiz saules īstās centrālsaules vēl.

Un tāpēc vecā dziesmu garā
Par Daugavu es dziedu atskaņām,

Lai kritiķi tad nāk ar mani karā,

Man runāt tīk ar labiem paziņām.
Lai meklē tie pēc manas dzejas kļūdām,
Te viņu daudz! Sirds tomēr rada tās!

Un viņas dāvinu es latvju būdām,

Kas augstās dabas kļūdām bagātas.

Daugava

Nu sveika, plašā Daugava,
Nes lejup mūs, mēs latvju dēli!

Tu dziesminieku līgava!
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Nu sveiki krastos, klinšu tēli!

Grimst saule jau uz vakariem,
Grimst airēs, griežot ūdens virpas;
Grimst padebess uz ziemeļiem,
Un krāces šalc un saceļ tirpas.
Pa vidu laiva vizinās,
Uz malām svaidās salkie skati,
Kur gaisā vanags lidinās,
Tie zūd, no ilgām pacilāti.

Zeļ labā pusē Vidzeme,

Stāv ozoli, dus lazdu krūmi;

Pa kreisi zaļo Kurzeme

Un vietām sapņo sili drūmi.

Sen Daugava plūst plašībā,
Sen viņas viļņi radzes grauza;

Tās slīka dzelmu tumsībā,
Un ūdens brīvu ceļu lauza.

Kurp, straujie plūdi, tiecaties?

Jūs nemierā ar zemes lietām?

Jūs svaidāties un locāties,

Un pošaties uz citām vietām!

Bez dzimtenes ir ūdens gars,

Un viņa miesām miera nava;

Mazs straumei liekas viļņu spars,

Pirms nepārņem tos jūras slava.

Priekš jūras mātes ūdentiņš

Līst asarās no Staburaga;
Priekš zemes mātes akmentiņš

Spīd nobālis, kur dzīta vaga.

Bet tev, mans dēls, priekš kā tev sirds

Tā pukst un sāp, kad nemiers loka

Tev ceļu šauru; acs tev mirdz

Priekš kā, kad rūpes tevi moka?

Ak, tēvija, tavs mazais dēls

Vēl nejēga, kas jāj uz nūjas, —

Tam vienaldzīgs tavs daiļais tēls,

Viņš dzenā vistas, pīles, dūjas.
Un vecākais — tas studierē,

Ak kungs, kas tas par gudru vīru!

Uz bulvāriem tas promenē,
Un degunu tas tura tīru.



210

Laid mūs, kam kājas brīvi iet,

Vēl maldīties kā jēru baram;

Visapkārt taukas puķes zied

Kā ēdess vecam vergu garam.

Imanta dus, viņš necelsies,

Viņš piecēlies ar smieklīgs kļūtu;
Ak, latvju tauta, pagulies,
Es arī kaulos miegu jūtu!

* * *

Aiz miega vārtiem jaunais rīts

Reiz ausīs sārts priekš bārenīšiem,
Un katram vaiņadziņš būs vīts,
Ko ieiet jaunā dzīvē glīšiem;
Vai Daugava tad tecēs vēl?

Vaizaļie krasti ziedēs balti?

Varbūt — kad sapnis piepildās,
Dus sapņotāji kapos salti.

Reiz atnāks brīnišķīgi laiki,

Kad tauta tautu godā cels;

Tad cilvēks, cēls un skaidrots, zels;

Un mūžam zudīs kara tvaiki.

* * *

Laivinieks airējot pietvīkst sārts,

Karodziņš vējā plivinās lēni;

Vaiņagiem apvīta masta kārts,

Nu tik dziesmu iesākat, zēni!

Bet visi klusē, aizgrābti —

No skata varenā gar krastiem;
Lai izteiktu to cienīgi,
Balss, skaņas, vārdi ir par prastiem
Pa labi kalns ar krāsmatu,

Zeļ apkārt ozoli tai stalti;

Pār klinšu krūti dragātu
No avota plūst strauti balti.

Pa kreisi Mārjas avots viz

Pie brūzganajiem krasta sāniem;

Daudz ūdeņu tur tecējis
Iz Sēļu zemes drēgniem slāņiem.
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«Šis avots vainas izdziedē,» —

Tā laivinieks mums turpu rāda,

«Daudz sirdzēju to apmeklē,
Kam acis sirgst vai slima āda.»

Tāds laivinieka jautris stāsts

Mums visiem tīk; un daži saka:

«Lai pietura; kāds katram lāsts —

Tur līdzēs Mārjas brīnumaka.»

Ir grandiozs tur augšā skats

Pār plašo Daugavu uz leju;
Kā satriekts nieciņš stāvi pats

Un baudi aizgrābts dabas dzeju.'
Tur dzīva straume mūžam plūst,
Te krastos gadiem ainas mainās:

Gan zeme drūp, un klintis lūst,
Gan cirvis zib, krīt koks bez vainas;

Te kultūra uz krastiem zel,
Tur lejā pirmatnējā daba

Sensenos viļņus lejup veļ —

Ir tikpat ļauna, tikpat laba.

Tu, ūdens, ūdens, debess spēks,
Ar uguni kas reizā cēlies,

Drīz zemei svētība, drīz grēks,
Jau tūkstoš reižu jūrā vēlies.

Un atkal augšup, garaiņos,
Kā jūru apnicis, tas tvīka,

No vēja vajāts, augstumos, —

Ne te, ne tur tas neiznīka.

Tu, ūdens, ūdens varenais,

Kas zemi mazgā, baro, sodi,

Tu visu šķīstais — tīrīgais,
Tu manim spirgtu malku dodi.

Lai mūsu sirds tik skaidra top

Kā avots, kas šīs radzes skalo,

Lai jūtas veselas tā kop,
Līdz nāve vienreiz miesas balo.

Pie Mārjas akas nosēdies,

Nu ārstē tavas siržu kļūdas,
Tad krāšņai dabai tuvojies,

Kas zaļi ietērpj pilis, būdas.
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* * *

«Oiho!» no lejas laivnieks sauc.

«Kam slēpt jums ilgāk patiesību!
Lūk, Staburags, kas grib, lai brauc!

Tik nokāpiet ar apdomību!»
Lai laivnieks brauc! Mums kājām iet

Pa krastu tīk līdz Staburagam;

Visapkārt ievas balti zied,

Sniedz krāsas gaisam, smaršas smagam.

* * *

«Kā Daugava vaida, un bangas kā krāc

Kā Staburags asaras rauda ...»

Tā vienreiz ticēja latvju prāts,

Nu prātā tiem vienīgi nauda!

* * *

Tiešām te ir jauki!
Var aizmirst rūpes,

Var remdēt sāpes,
Kas sirdi ilgi spieda.

Līgo, līgo!
Luk, bruzgana radze

Kā milzu briedis,

Kam dzērušam

No mutes ūdens pil.
Nē, tas virsaitis Staburags,
No galvas akmeņa kroni sviedis,

Tur raud par savu likteni —

Lāsts nospiež klinšu virsaiti.

* * *

Pār nogāztām slapjām radzēm lecam

Un tekam, un tikko nepaklūpam;
Tik asi, asi ir akmeņi —

Kā naži, kā ļaužu mēles tie griež!
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Bet klātu mēs beidzot tiekam

Un veramies un klausāmies,
Teiku teikas atceramies,
Jūtam krūtīs pamožamies
Dziesmu: «Kā Daugava vaida ...»

Līst sirmajam klinšu virsaitim

No pieres saltas sviedru lāses,
No gļotainajiem redzukļiem
Rit aukstas sēru asaras.

* * *

Kā sapnī reiz virsaitis valdīja,
Un silti saule spīdēja;
Uz Daugavas krasta pils stāvēja,
Tai zelta jumti mirdzēja.
Miers dvesa iz laimīgā virsaiša pils,
Kā pasakā šalca ozolu sils —

Tad stirnas diendusā tecēja.
Pašā pils vidū ozols auga,

Caur jumtu tam sniedzās galotne šmauga
Tur galotnē vanags tupēja,
Uz jūru, uz vakariem glūnēja.
«Klau, vanadziņ,» virsaitis žartoja,
«Tu Daugavas grīvu uzmani!»

Un vanags augšā nošņāca:

«Ir nomodā tavi vanagi!»
Lūk, virsaiti teika baidīja.
Reiz burvis kaitināts lādēja:
«Pēc gadiem no jūras vīri nāks,

Tie tevi un tavus ļaudis māks!

Un virsaišmeita, ko mīli tu,

Tā mīlēs tavu naidnieku!

Pils sagrūs, akmeņi Daugavā grims,
Un asras tev tecēt nenorims!»

* * *

Pils tornī virsaitis savu meitu slēdza,

Tik vienreiz pa gadu tā nokāpt mēdza

Uz Līgo dzīrām ozolu zālē;
Šīs dzīrās pazina visā tālē.
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Tad Stabos miestiņu darīja
Un pūtēji stabulēm sanāca;

Un meitas, vaiņagiem pušķotas,

Vieglas un modras kā cielavas,

Ap zāles pīlāriem drūzmējās,
Uz staltajiem puišiem lūkojās.

Līdz «Līgo» atskan vareni,

Pats virsaitis parādās žēlīgi
Un daiļo meitu ved pie rokas;

To priekšā ļaudis zemu lokās.

Uz galvas virsaitim dzelžu kronis

Par zīmi, ka cieta tam griba kā klints,

Un rokā zelta kaldināts zizlis;

Ar lāčādām izklāts vara tronis.

Te galdklājis jauneklis nes sumbra ragu,

Ar sudrabu apkaltu, ar miestu pilnu:
«Dzer uz tā laimi, kas druvā dzen vagu,

Kas gādā vaskus, medu un vilnu!

Dzer, virsait, mēs vēlam tevim daudz laimes!

Augsts sveiks! Tevim no visas valsts un saimes!»

•* * #.

Tad virsaitis smaida un satver kausu:

«Nu sveiki, draugi, ar mieru kas nākat,

Kas strādāt un krietni dzīvot mākat,

Šo ragu par godu jums dzeršu sausu!

Tik tiešām, kā Stabus šo pili sauc,

Nu atkal vecais sumbra rags rokā;

Lai skumjas un ienaids peklē šmauc,

Mums mīlā saule mirdz debess lokā.

Mēs laimes bērni, mums mierīga dzīve,

Mums maize un darbs, un arī brīve!

Lai dzīvo Sēji, kam tiesa un nags,

Un līdz jums es, virsaitis Staburags!»
Un virsaitim pietura jauneklis kroni,

Pats virsaitis putošo kausu dzer;

Un upura puiši vārpas ber,

Un meitas kaisa puķes ap troni.
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* * *

Tikko virsaitis muti slauka,

Zālē saceļas dziesmu auka:

«Līgo, līgo!
Līdz virsaitis Staburags
Pie lūpām kausu lika, līgo!
Zelta saule atspīdēja
Pa visām maliņām. Līgo!
Virsaitim Staburagam

Daiļa meita Varavīksne, ligo!
Kā zvaigznītes, kā puķītes

Galviņāi nozibēja. Līgo!»
Un tā līdz naktij gavilēja
Dzīru ļaudis, dzēra, deja,
Līdz sirmajam Staburagam
Gurdena metās laipnā seja.
«Nu, bērni! lesim paguļā!
Lai mielojas nu nabagi!»
Bet jumtā putnis nošņāca:
«Ir modri tavi vanagi!»

* * *

Un tornī daiļai virsaišmeitai

Uz zīžu gultas asras lija;
Jau piecus pilnus gadus viņa

Tur augšā cietumniece bija.
«Ak, tēvs! Ak, tēvs, dod brīvību,

Es ieslēgta ar tavu ziņu!

Tu devi manim dzīvību,

Nu cietumā tu nobeidz viņu.»

Pie loga viņa stāvēja,
Uz Daugavs sudrabviļņiem vērās,

Kas mēnesnīcā mirdzēja,
Tur trīsēdami klusās sērās.

Un, pirms tai asras nožuva,

Pirms miegs un nogurums to māca,

No lejas dziesma skanēja, —

Pie loga virsaišmeita nāca:

«Jel atdari logu, skaistā virsaišmeit,

Tavs bruņenieks ir laivā teit;
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Nāc sēdies manā nāragā,
Nāc vizināties Daugavā,
Nāc mīlēt, baudīt, līksmoties!

To, ko tev sirds var vēlēties,

Tev mana roka, mīļā, sniegs!
Pēc baudām salds būs nāves miegs!»
Un virsaišmeita klausījās,
Tai sirds aiz sāpēm sažņaudzās;
Pa logu roka izsniedzās,

Balts mutautiņš tai plīvo jās.

* * *

Ik naktis svešais dziedātājs
Uz Stabu pili laivā brauca

Un virsaišmeitu koklēdams

Pie loga sērām dziesmām sauca.

«Nāc rītunaktī ap šo laiku,
Pie vārtiem tevi gaidīšu;
Kad dusēs sargs un kareivji,
Es tevim vārtus atvēršu!»

Tā virsaišmeita zīmēja
Ar mezgliem zīda aukliņā,
To lejup laivā nolaida.

Un bruņenieks to lasīja.

Viņš galvas segu pacēla:
«Līdz rītam sveika, virsaišmeit!

Es valdnieks parīt būšu teit!» —

Un laivu projām airēja.

* * *

Nākošā naktī vanags šņāca,
Kad jau sargi miegā krāca:

«Ko guli, virsait Staburags,
Šo nakti tavu meitu zags!
Jau zagļi klāt, jau zagļi klāt!

Liec laiskos sargus modināt!»

Vārti vērās; vanags ķērca,
Virsaits izbijies pietrūkās,

Viņš apbruņots pagalmā izsteidzās, —

Jau kareivji šķēpus asinīs mērca.
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Bij mēnesnīcā barga kauja:
Zobiņi šķinda, un vairogi šķēlēs,
Nokautie sargi no kāptuvēm vēlās,

Pret svešo pulku to bija tik sauja;
Te piepeši virsaitis izskrēja
Ar šķēpu rokā uz pagalma:
«Mana Varavīksne, mana meita kur?» —

«To svešnieks savās rokās tur!

No krasta viņš to nonesa

Un ģībušu laivā iecēla.

Es gribēju glābt. . .» sargs paguva teikt,

Kad zobena ķertam tam dzīvot bij beigt.
Caur svešajo baru virsaitis

Kā lauva kaudamies izsitās

Un izbailēs bāls un izmisis

Gar Daugavas krastu aizsteidzās.

Par vēlu! Ne vēsts no virsaišmeitas!

Kā sapnī Daugava tecēja
Un tāļu laiva slīdēja;
Ne jausmas no daiļās Varavīksnes.

Uz krasta virsaitis saļima,
Aiz muguras pils tam sagruva;

Un ugunis augstu uzšāvās,

Līdz debesīm dūmi pacēlās.
«Ai, mana meita, mans acuraugs!
Tev dārgāks par tēvu tavs viltīgais draugs!
Tu tēvu un tautu nodevi

Un pate neziņā aizgāji!»
Un asaras lija virsaitim,

Ka žēlums pat radās akmenim;

Ar akmeni akmens sapratās:
«Lai virsaitis mūžam paliek pie manis,

Tam sirds priekš tēvijas pukstēja;

Viņš visu, visu zaudēja,
Nu saltās klintis tam patvērums!» —

«Kaut kļūtu es, nabags, par akmeni,

Kā radzes — bez jūtām kaut paliktu,
Kaut visu, kas bijis, aizmirstu!

Jūs, dievi, uzklausāt virsaiti!

Kā klints es gribu še stāvēt ciets,

Līdz mūsējiem ziedēs sētas miets;
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Kad celsies, kas miris rādījās būt,

Tad gribu es Daugavas dzelmē grūt!»
Un acumirkli pārvērtās

Par cietu klinti virsaitis;

Tam acis par avotiem izvērtās;

Viņš mūžam raudošs ir palicis.

Garlaicīgs stāsts! Kā Teodors Hān.s —

Mans dzejols ir kļuvis pasakains, plāns!
Kur Staburaga meitiņa?
Kas to nu tā lai sazina!

Kad pērkoņtēvs izbāries saulstarus ber,

Iz Daugavas varavīksne dzer —

Tai jādzer tēva asaras,

Dēļ viņas vainas izlietas.

* * *

Nu tāļāk uz Koknesi laiva peld,
Jau saule noriet aiz Vidzemes sila;

Vairs netīk laivniekam airēs celt,

Un debess kļūst austrumos drūmi zila.

Kā noslēpums Daugava dzelmēs dus,

Tās dibenā rūsē senlaiku šķēpi;
Tur kareivji gremdēja ieročus,

Kam dievs lēma guļai ūdens klēpi.
Tās dibenā dzelzs un tērauds, un zelts,
Tur sudrabs un pērļu rotas;

Reiz taču gaismā tas viss tiks celts,
Kad izžūs dubļi un gļotas.
Kad radīsies ķerubs, no debeša nests,
Un bazūnēs pasaulei galu,
Iz slēptuves katris tumsons tiks vests,
Kad dzīvei būs mērs pilns ar malu.

Tad Daugavas grīva līdz pamatiem žūs,
Tad jūra ar izsīks sausa;

Viņš nāks, kad kalni pār lejām grūs,
Kam vēji un jūra klausa.
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* * *

Tumšs klājas ūdenis

Kā melnais spogulis;
Uz krasta ugunis
Plostenieks aizdedzis;
Jau augšā zvaigznes mirdzēt sāk.

Kur tas viss palicis,
Ko esi redzējis
Dienā? Pie debesis

Jau uzlec mēnesis.

Pa lejām klusu tumsa nāk.

Nu paliec sveika, Daugava!
Mūs tagad sausi ceļi gaida;
Tur Koknese mūs aicina,

Pils drupās ūpis gari vaida.

Uz okeānu ūdeņi
Lai aiznes mūsu plūktās mētras,

Ko metām tai par upuri,
Kam biedrenes ir bargas vētras.

Jums, plašie ūdens dziļumi,
Ir cilvēks vienaldzīgs un niecīgs,
Viņš, kā jau visi dzīvnieki,

Ir savā elementā priecīgs.
Nu sveika, plašā Daugava,
Mums dārga katra tava teika;

Tu dziesminieku līgava,
Nu sveika — plūsti, čalo sveika!
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KO ES AR ROZI DARĪŠU?

Ko es ar rozi darīšu,

Ko tu pie krūts man spraud?
Ja piemiņai to paturu,

Sirds manim sāp un raud.

Tad labāk man uz kamiešiem

Tu vari krustu celt;

Kā roze sirdi sāpina —

Tā var tik čūska dzelt.

VAKARS

Nekā tu nenes — ne miega, ne miera,
Tik sāpju atmiņas, pusmoda sapņus;

let gulēt bez cerībām — bez gala mirt —

Un nevarēt sākt un nevarēt beigt
Tur augšā, kur debesi esam teic,

Mirdz zvaigznes kā dimantu dzīles;

Daudz sveicienu no jaunības
Tās sūta no mūžīgās augstības
Un mudina izteikt šīs zemes spīles.
Tur augšā, kurp reiz es gribēju braukt,

Baltsvārkos tērpts, no ķerubiem vests,

Deg mana pirmā skaidrība,

Tai mana sirds bij nolemta.

Nu sirds no tumsas apņemta,
Tur zvaigznes stars vairs neiespīd —

Tā nemīl vairs, tā nīd un nīd —,

Tur mūžīga, mūžīga nakts.

PA NAKTI UZ MIERU

Pa nakti uz mieru,

Pa tumsu uz kapu!
No nemiera dienas,

No veltīgas gaismas!

Apstājies lūkojos:
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Pār pūriem plīvo maldu liesmas,

Un šausmīga vientulība

Starp zemi un debesi valda.

Nav brāļu, nav radu un draugu,
Par sevi sāp katram sirds;
Un augšā, kur cerēdams raugu,

Zvaigzne katra par sevi mirdz.

Ir labi vientulībā spīdēt,
Man jāiet vientulībā dzist!

Uz priekšu vai atpakaļ —

Vienalga

NEKAS NETĪK

Nekas netīk! Netīri mēļš,
Plankumains — balināts

Ir zemes nepastāvīgais vaigs.
Smiltis viņai acis grauž,
Kalnos vēja šalkas gauž.
Viss kā skumjām darināts.

Nekas netīk! Kā apriebusēs
Ir pašam sirds. Kā izdeguse
Ir tvīkstošā dvēsele.

Netīk nemaz! Netīri mēļš
Ir zemes dubļainais vaigs.
Vēl tikai reiboņa sapnis
Pie bezdibeņa malas ir maigs.

VĒSTURE

Viss nāk no jauna,
Kas iet un zūd;
Viss uzzels reiz,
Kas mirst un trūd.

Viss piecelsies,
Kas kapā dus,
Un atjaunos laikus

Senajus.
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AUGŠĀ, DZIDRĀ DEBESĪ

Augšā, dzidrā debesī,

Mani baiļu skati sniedzas;

Acis, asrās mazgātas,
Melno zemi skatīt liedzas.

Augšā, dzidrā debesī,
Pamazām kas noskaidrojies,

Ilgas sēri iemirdzas;
Mēness uzlec nosebojies.
Diena smagi noslīga
Zvaigžņu mūžībai pie kājām
Padarīts — viss piepildīts;
Ilgas trauc uz debess mājām

brīnuma LĀSTS

Visi viņu jūt:
Mīlestību, —

Kā sāpes, kā laime

Tver viņa mūs.

Aiziet viņa —

Viss paliek tukšs.

Tik krūtis elsā

Kā neprātā,
Un naktīs paliek
Gars nomodā.

Sirds nīkst un mirst

Tev neziņā,
Un apkārt viss

Grimst tumsībā.

Un, kad atgriežas
Mīlestība, —

Viss līksmojas
Tev dvēselē.

Kas esi tu —

Mīlestība? —

Salds brīnuma lāsts —

Un nāves un dzīvības stāsts.
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NĀC SIRDĪ, PAVASARS
...

Nāc sirdī, pavasars,

Nāc, mani jaunu dari!

Silst tāles drūmainās,

Karst sejā saules stari.

Viss aiziet nesatverts,
Kā māņi pazūd dienas,

Kā lāstā stingušas,
Stāv mājas bālās sienas.

Viss aiziet nesaprasts,

Viss nāk ar svešām dziesmām,

Un pašam kaislībās

Sirds izdeg zilām liesmām.

Nu gaidi, gaidi tu —

Vēl nāks ar prastu gaitu
Tavs jaunais dzīves veids

Un apraks veco maitu!

Ak, mīļā muļķība!
Viss atkal būs, kā bijis,
Un ģēnijs veltīgi
Ir tevi sabaidījis.

Lūk, atkal pavasars,

Lūk, zaļo vecās mirtes;

Kur grēkus nomazgāt —

Stāv melnas tēvu pirtes.

Nāc sirdī, pavasars

ES TEVI PIESPIEDĪŠU ...

Es tevi piespiedīšu

Pamazām, pamazām
Tā domāt un just,
Kā es jūtu.
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Tu mani lādēsi,

Bet pamazām, pamazām
Tu mani klausīsi

Un manus ceļus iesi.

Es tevi piespiedīšu
Šos niekus atstāt,
Pamazām mēs virzīsimies

Uz pasaules malu —

Un ieleksim mūžības

Tumši zaļajā bezdibenī.

ZVAIGZNES

Nevis cilvēks ir, kas teicams,

Viņa tumšā dzīve ļauna.

Cilvēce, lai veca — jauna,
Maldās, grēko, klūp bez kauna.

Nevis zemes trūdiem slava

Nākas; varoņi ir māņi,

Kuriem māte zeme tava;

Kauliem pilni viņas slāņi.
Nevis tava mīlestība,

Cilvēks, ir, kas dziesmas pelna, —

Tava kaislā ārprātība
Nāk no pašmīlības velna.

Zvaigznes, zvaigznes, jums es dziedu,

Tik pēc jums man roka sniedzas;

Savas dvēsles dzejas ziedu

Zemei atdot gars man liedzas.

Zvaigznes, zvaigznes, jūsu mirdzā

Rādās augsto garu dzīve,

Vieglā, zilā debess spirdzā
Jūtām, domām plešas brīve.
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TU PRASI, KO PĀRNESU

Tu prasi, ko pārnesu, māmulīt,
No svešuma piemiņai mājās?
Sirds sāp; viss, ko es mantojis,
Ir nogurums rokās un kājās

Un kabatā sažņaugts valgs mutautiņš —

Tas asarās allaž mircis;
Un kaltuse maizes garoza,

Par pēdējo grasi ko pircis.

Tumšs sapnis manā pagātnē dus;

Dziļš klusums jums sētā valda;

Skaļš jaunības sauciens pamostas,
Kad sēdu pie vecā galda.

DARBS

Darbs ir musu liktenis

Manas pēdējās dziesmas

Par rozēm, par mīlestību

Ir izskanējušas.
Un kvēpinājamās zāles

Uz altāra dailes templī
Ir izgarojušas.
Nomodukarsē saule,

Un bērns sauc pēc maizes.

Kā dūmi sapņi klīst

Un izput gaisos.
Vingrināties, kājas,

Attirpstat, rokas!

Darbs priekšā kā kalns,

Aiz muguras trūkums un sāpes.
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* * *

Šorīt, kad zelta saule lēca,
Kad priežu gali sārti tvīka,

Es no mīlestības rokām

Atsvabinājos.
Šorīt, kad mēness nobālējis
Aiz padebešu kalniem slēpās,
Es savu māmuliņu

Atstāju raudam.

Augstāk par sauli un mēnesi,

Augstāk par mirdzošiem zvaigžņu pulkiem

Augstāk par mātes mīlestību

Paceļas patiesība.

Rūgta ir maize, rūgtas ir asaru lāses,

Rūgti ir ļaužu vārdi,

Bet vēl rūgtāka nekā cilvēces žults

Iraid patiesība.
Uz šo rūgto, nikno patiesību,
Kura uz darbukā glābiņu rāda,

Es gribu staigāt.

I* * *

Kā nāves ierocs cirvis rokā zib,

Spēks viņu algas dēļ cilā.

Cik darbs ir smags, tā nezina debess zilā,

Tā smaida, bet zeme vieglas dienas grib.
Un nabadziņš rokpelnis vēlas

No smagā darba vaļā tikt —

Un vienreiz rokas klēpī likt

Kā kungs, kam mājas, sētas cēlas.

Bet dodat viņam zelta daudz

Un iekārtojat viņa dzīvi —

Viņš darbu aizmirsīs; un gars

Tam agri nomirs; darbībā

Tik atdzīvojas saules stars.

Kaut nezustu tad ideāls,

Kad maks ir pilns un nesalst iekšas,
Kad ķermens silti apģērbies
Un bērniem fonds nes augļu augļusl
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Kaut tuklais brālis līdzētu

Tad liesajam pie darba grūtā;
Tad nelaime drīz izzustu,
Ja laimīgam sirds būtu krūtīs.

Bet darbs ir mūsu liktenis,

Tas verdzībā ved goda vīru

Un šķelmi dara bagātu,
Zelts dara viņa grēku tīru.

Kur darba alga atrasies,

Kad pēdjais cilvēks ies pār zemi,

Kad nebūs zeltam vērtības,

Kad drebēs sirds priekš taisnas tiesas?

Ai, glābiņš darbs, cik niknis tu,

Cik samaitāta tava daba!

Tik vienu labu darbu man

Jūs rādāt, un es laimīgs kļūšu!
Ar as'nīm pilna vēsture,

Smird netīrība visos kaktos!

Un tukši lielās tagadne:
Darbs, darbs! Bet asins rit no pirkstiem!
Kaut zustu darbs ar asarām,

Kaut dalītos tas taisni visiem,
Kaut patiesība atzītos,

Cik tumša tā un šausmu pilna!

Dārgs ir draugs, vēl dārgāka
Ir draudzene, kas mīlē rotas,

Un dārgi maksā laba sirds,

Bet vēders dārgāks ir par visu —

Kā visa tas nav aprijis?
Tas prasa, rūc un atkal prasa,

Tas prasa zvēram, cilvēkam,
Un nabadziņš aiz auss lai kasa!

Jūs, velni! Jūs es ienīstu,
Bet netaisni mans naids ir cēlies!

Darbs iraid mūsu liktenis,

Tas veinus radīja un elli.
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* w •

Darbs priekšā tā kā klinšu kalns,

Pie kājām tumši, šauri vārti.

Nu peklē iekšā, verdzībā,

Pats Pestītājs tur iekšā gājis!
Darbs iraid mūsu liktenis,

Viens neskaidrāks par otru cēlies!

Par visu saule pasmaida —

Šī debess karstā ironija!

Uz balta padebeša, dzīvi pārcietuse
Mana māmuliņa raud.

Dēls nupat peklē nokāpa.
Aud, māmiņ, sviedru autu aud!

VIENTULĪBA

I

Kā dzērve es gribu slēpties
No ļaužu ciemiem un mājām,
No pilsētām un gludeniem ceļiem,
Pa kuriem tek melu dzīve

Kā izsalcis asinssuns.

Tur mana fata morgana

Ceļ sapņainas marmora pilis
Un draudzība izsīkst un izput,

Kad upurus viņai prasa.

Tur mīlestībai nozied puķes,
Pirms sarma krīt dzimtenes lejās.

Kā dzērve — prom, augsti lidot

Un klaigāt pēc jaunas zemes,

Kur siltāki spīd saule,

Kur zaļāki zeļ lauki,

Kur cilvēki reti staigā, —

Sirds vēlas aizlidot projām.
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* * *

Vai esi tu dzērvei tuvojies?
Vai viņu tā redzējs kā zvirbuli

Skrējām un aušājamies,
Tauku barojamies
No citu sviedru augļiem?
Kā vārnu vai kraukli redzēji
Tu dzērvi, kas žēli klaigā?
Tu neaptver dzīves gudrības,
Viņas svētās vientulības,

Tu cilvēka bērns, tu zvirbuļu kaimiņš.

II

Kad vientulībā asras rietās,

Sirds, laimes gaidīdama, cietās:

Vēl nerunā, vēl nesaki,

Caur ko tu cietējs paliki!
Sirds laimes gaidīja; tā nāca

Kā klusa dziesma zvaigžņu spilgā,
Kā māte, lūgšanu kas māja,
Tā vaigu skāra skūpstā ilgā.
Ak, vientulības dziesma svētā,

Balss nosmok, tevi dziedot baram;

Tu, vēsts no citiem nedzirdētā,

Ej, godu dodi augstam garam.

KARMENITES DZIESMAS

Kas manim prātā stāv

Man prātā balta puķīte,
Es gribu zināt, kur tā cēlās!

Pie viņas bite medu smēlās.

Man prātā balta puķīte,
Tā dārzā ziedēja no rīta,

Pret vakaru tā plūkta vīta.

Man prātā balta puķīte,
Un sirsniņa man sāp par viņu;

Ai, grēks tad vīt ir vaiņadziņu!
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Lulliņa, una, tita un minka

Ej peles ķert, minka! Lec laktā, tita!

Jau pulkstens vakaram astoņus sita.

Un Edis lai žigli laukā skrej —

Tāds una, kas kož, lai nu tumsā rej!
Ar Lulliņu kopā es gultiņā čuču;

Vēl mīļajai mammiņai vienu buču,

Tad tā kā dūmi nāk reibinošs miedziņš
Un sapnītī lido balts, balts sniedziņš.
Pa sniegu brien una, minka un tita,
Kā pasakā Lulla tiek pavadīta.

TRĪS ROZES...

Trīs rozes auga pie mana loga,
Un katrai pumpurs kā sārta poga.

Ar rīta sauli tie vērās un plauka,
Kā priecas vēsmas pūta no lauka.

Es cejos, pa rīta rasu brienu

Un, ceļos liecies, skūpstu to vienu.

Tā otra saka: «Tu mīlē viņu —

Un samin tai lapu vaiņadziņu?»

To otro es glaudu: tu paija esi!

Tā trešā prasa: «Vai blāzmu nesi?

Man sirsniņa sāp, es naktīs raudu:

Mazs putniņš laupīja manim snaudu!»

Es liecos pie trešās to nobučot maigi,
Tā nodreb, tai nobāl sārtie vaigi.
Es viņas zīžu drāniņas raisu, —

Mazs putniņš brēc un lido pa gaisu ..,
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DIĀNAS MEDĪBAS

Es nāku jau gados, kur mīlēt ir kauns,

Kur mati top sirmi un lūpas saltas,

Kļūst bāli dzeltenas rokas baltās.

Un pats es sirdī kļuvis sen ļauns.
Bet tu klauvē pie vārtiem katru dienu,
Tu mani moci vēl arvienu!

* *. *

Es zinu, kas ir labs un cēls,
Es esmu mīlestības dēls!

Bet ienaida tēvs es sen jau kļuvu,
Un savam bērnam es palikšu tuvu.

Kāpēc tad tu vēl uz mani nāc?

Kāpēc tu, burve, mani māc?

Mīlestība! Tu, ļaunākais vems!

Tavs dēls ir kļuvis dvēselē melns.

Vecs, sagrauzts citkārt staltais stāvs,

Pats skatos spogulī: tīrais āvs!

Bet tu biji un palieci mūžam jauna,
Tu drīksti mīlēt, līdz pasaule irs

Un zvaigznes tumsas dzelmēs birs,

Līdz visiem pietiks no laba un ļauna.

Sen manas laicīgi mērotās baudas

Uz Venēras altāra pārliesmoja,
Pār pelniem pūš tukša vēja gaudas.
Sirds savu mūžu jau pārdzīvoja.
Kam, Daila, tu mani vēl moci,
Ar grāciju smiedamās rīksti loci,

Lai mani, Venēras vergu, šaustu,

Lai es atstātu sava dzīvokļa graustu
Un ietu daiļuma slāpes ciest,

No gaisa cēlas formas griezt,
Kas paša rokās izput kā tvani,
Un pasaules augstumos skan smieklu zvani.

Tam mūžīgs lāsts zem kājām klāts,

Tam ārā, aiz dzīves, dzīvo prāts,
Kas mīlestībai pārdevis sevi;

Cik sitienu tu, dieve, man devi?
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Tu, sātans, neskaiti ērkšķus un dadžus,
Tiem vaiņagiem kar tu pilnus vadžus,

Kas pieri man durstīja asiņainu.
Cik gleznu mīlestības ainu

Tev neesmu tēlojis kaislīgu garu!
Kā jaunībā kalpoju tev es ar sparu

Un dziedāju skaļi: ai, mīlestība!

Bet tavā būtē tik nežēlība.

Vai atceries, kā reiz mīlējās gani,
Kad birzēs zvanīja ziedoņa zvani

Un rožainā gaismā debess tvīka;

Pie ganmeitas krūts gans aizgrābts slīka,

Tad nāci tu un kritiku devi:

«Es tagad paaugstināšu tevi —

Priekš tevis ganmeita ir par prastu!
Nāc, atstāj tu ziedošo ievu krastu!»

Es atstāju baltās avis vienas

Un gāju pie stāvās klinšu sienas.

Tur augšā tu rādīji daiļu tēlu:

«Tas tevim jāapkampj agri vai vēlu!»

Un, kad es — izglītots — augšā biju
Un kārīgi salto gaisu riju,
Tēls manā priekšā bāla un nīka,

Un mira, līdz manās rokās tas slīka.

Kā students es jaunavu mīlēju karsti;

Tu sauci: «Pēc tukša skuķa tu tvarsti!

Kāp augstāki! Lūk, tur pils tik stalta,

Tur mājo princese sārti balta!

Tai smaržo klēpis no rozēm svaigām
Un saldums plūst no acīm maigām,
Tai rokās puķes aiz skaudības vīst,

Aiz pilnības krūtis vai pušu plīst!»
Ar zilgano tēraudu pūķi es kāvu

Un rokas ap princeses kaklu skāvu.

Par vienu nakti es pārdevu visu

Un princeses baudās drebēdams dzisu.

«Prom nesat mironi! Cik bāla tam seja!»
Tu sauci. «Lai iesākas deja!»
Un balets pār manu līķi traucās,

Aiz apnikas tavas uzacis raucās.

Pie vārtiem skrandās übags sala,

Tas biju es, sagrauzts un vilts bez gala.
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Pils suņi laizīja manas brūces,

Kad tumšajā naktī brēca pūces.
Un ārprāts man pieri smagi spieda,
Un plecos sāpes kā milzeņi brieda.

Pils parkā ozolos šalca auka:

«Tu nabags! Tavs ideāls Olimpa mauka!»

Tad cēlos es vaidēdams, streipuļoju
Es tumsā pār klintīm un dziļi kritu,

Uz akmeņiem lejā galvu situ

Un ģībā migu, pirms asiņoju.
Kad pamodos, stājusēs bija auka

Un lēna vēsma pūta no lauka,

Caur apšu galotnēm mēness spraudās,
Unklusu mana mute gaudās.
Tad es kā mūžību cēlu galvu,
To smagāko, ko jebkad esmu cēlis,

Un zemi es jutu vieglu kā spalvu,
Iz kuras biju es smagumu smēlis.

Un manas vārgās Lācara rokas

Uz salauztiem ceļiem cilāja mokas

Un šķirstīja skrandas kā grāmatas lapas,
Kas mūžību mirkušas asarās slapas.
Bet piepeši taure iekliedzās skaļi
Aiz strauta, kur mirdzēja bālizaļi
Oši, virs mīklenēm ziedošas ievas, —

Uz maura sanāca baltas sievas.

Tām bruņas mirdzēja sudrabainas,

Es aizmirsu savas degošās vainas.

«Tā Diāna tiklā,» es šļupstu riju,
Viss aizrauts un pārņemts no brīnuma biju
Bet galva no jauna ģībonī tvīka

Un nespēcīga uz akmeņiem slīka.

* * *

Nu zinu es, kas skaists un cēls!

Kad iet pār zemi vakars vēls,

Tad mātei tu loku un bultas nesi —

Tu tiklās Diānas meita esi.

Tev šķīsta rasa pie kājām mirdz,

Un kaislības nepazīst tava sirds.
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Bet medīt un nokaut nabaga zvēru

Tu proti; mēness kad balo zemi,

Pie sila ezera briedis iet dzert,

Tas nepagūst kājas uz krasta spert,

Tu, bezjūtīgā, tam dzīvību ņemi.

Es noslēpies Diānas medībās skatos

Jums, pavadonēm, puķes matos;

Un baltas drānas, krokās tekot,

Viz skrejošām jaunavām; acij sekot

Nav iespējams Diānas grācijai baltai

Un viņas sejai skaisti saltai.

Kad vēja suņi tai apkārt kauc,

Tad ārprāts mani iz slēptuves sauc.

Es drebēdams piekalnē stāvu un skatos:

Jums skaistākas zvaigznes vizo matos

Nekā tur augšā, pie debess spārēm,
Kur sašķelti mākoņi skumst pār ārēm.

Es tevi redzu biedreņu barā,

Tu mātei Diānai pārāka esi,
Tu viņas loku un bultas nesi,

Un viss es padots tavā varā.

Kad kurti ošņā tev ceļgalus baltos,

Tu uzsmaidi tiem, ar bultu tos peri,
Tad atpūtā krūtis pār loku svēri

Un raugies ezera viļņos saltos.

Turp allaž pēc miera vērās mans skats,

Bet ūdeņa lakt es negribu pats;
Es vēlos mirt no rokas daiļas
Un saļimt kā briedis zem debess kailas.

Kas Venerai jaunībā kalpojis lēti

Kā vergs un tad,smiekliem atlaists par brīvu

Nu skata Diānas meitu dzīvu,

Tam dzīvības likumi nav vairs svēti.

Tas graizīts un gabalos raustīts tapt vēlas;

Kā ārprātīgs flagelants prieku jūt sāpēs,
Tā jūtu es baudu daiļuma slāpēs,
Kad salti smaida mednieces cēlas.

«Jūs dieves, raugiet uz taisnības mēru —

Un nokaujat arī manu zvēru!

Man krūtīs viņš plosās un aknas grauž,
Un garos nagus caur sirdi sprauž!»
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Tad viena pūš tauri, un kurti elš garām
Bet Diānas mednieču daiļajam baram

Nav laika nabaga cilvēka vērot:

Viņš dievietes soļu nespēj mērot.

Kā stirnas tās aizsteidzas kalnam pāri
Un atstāj mani, likteņa bāri.

Šodien, kad viņa atkal nāca —

Diānas ragana, šķīsta, stalta,

Maigi ar mani runāt sāca,

Dūrē sakniebās roka man salta.

«Diānas meita, kam moci tu mani?

Neesmu Diānas priesters es tiklais!

Turp es došos, kur fauni un gani
Klausās, ko māca Dionīss miklais.

Esmu Veneras brīvlaistais kalps,

Savvaļnieks slāpēs un askēts pret gribu.

Radījis Ādama cēlāko ribu,

Amors mani nospiež kā alps.» —

«Bārda ir sirma, mīlēt ir kauns!»

Tā man Diānas vēsmas pūta;
Bet man ausī čukstēja fauns:

«Brangā Dafne ir atkal grūta!» —

«Lūk, šie kontrasti! Jods ar jums!
Kur būtu no pretrunām patvērums?
Redzēju tevi medībās staltu,
Mēneša sudrabā skaistu un baltu.

Redzēju, kā tu zandalu āvi

Viņnakt maurā zaļizilā,

Dzirdēju, kā tu spriedi nāvi

Zvēriem, kuri vaislojās silā,

Kuru asinis karst un vārās,

Kuru lūpas pēc lūpām kāras.

Mana zvēra jūs neaiztikāt,

To briesmīgāko jūs mierā likāt!

Krūtīs man nezvērs sen gadiem mājo,
Nobeidz pamazām miesu vājo.

Par Diānas priesteri, šausmas kas jūt,
Manim patikās viņnakti būt.



236

Kad tu maiga un daiļa nāci,

Kad tu kā sapnis mani māci,

Nu es cerēju: zvēru tu kausi,

Kas man sirdi plēš un posta, —

Mana miesa līdz asinīm kosta, —

Tiklas bultu man krūtīs šausi!»

t#š * *

Viņa salti, salti smēja:
«Tu, draugs, runā kā no vēja.
Tavai sirdij nava mēra, —

Zvērene jau brēc pēc zvēra.

To kaut dievietei trūkst spēka.
Ej uz zvēriem, tiem nav grēka!»

* * *

Uz rokām galva smagi slīka,

Smagas, saltas asras rita.

Siržu zvēra upurs krita —

Pēdīgā cerība šausmās nīka.

Velti nāca Diānas Daila,

Velti nevainība kaila, —

Arī tā top beidzot grēks!
Visam pāri bradā spēks.

PŪŠ SĒRAS VĒSMAS

Pūš sēras vēsmas zemei pāri:
Nu rožainais ideāls aprakts dus;

Krūts dzidro gaisu elpo kāri.

Bez domām, bez jūtām vientulis stāvu,

Kur rožainais ideāls aprakts dus.

Pats savām rokām viņu kāvu.

Pats vēlos mirt un zemē dusēt,

Kur rožainais ideāls aprakts dus,
Un neteikt ne vārda — mūžīgi klusēt.
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MAZĀ VIEŠŅA

PIE VISMAZĀKĀS

Divas bizītes

Bija uz vizītes

Kaimiņu sētā.

Tur maza gaišmatīte —

Satīta meitenīte

Šūpulī čučēja.

Plaukstiņas sasitās,

Bizītes pasitās —

Pie neredzētā.

Dzīvu pupiņu,

Pavisam glupiņu,
Viņmāte učēja.

IZGĀJA DVĒSELE

Izgāja dvēsele pastaigāties
Pa zajo zemes pagalmu,
Satika Spēku; tas vergus dzina

Sūrā, dūmainā darbā.

Pieplaka dvēsele pie sētas malas,

Palocījās kā smilga vējā.

Spēks tās sveiciena neatņēma;

Vergi klepoja smagi, smagi;

Nokaunējusēs dvēsele sarka.

Zīle spiedza žubura galā:
«Klanies, dvēsele pazemīgā!
Spēks, tu valdi vergu baru!»

Apsēdās dvēsele grāvja malā,

Pūtās un gaidīja kārotā goda.

Atgriezās vakarā Spēks ar vergiem,
Dvēsele zemu uz ceļiem slīga,
Samina dvēseli Spēks ar vergiem.
Zīle dziedāja žubura galā:
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«Mantas kārība, goda kārība!

Līšana un zemošanās —

Nabagu dvēseļu vienīgā doma!

Mīdīt kājām zaļo zemi —

Spēka vienīgais prieks!»

AR SUDRABA SKRŪVĒM

Ar sudraba skrūvēm, ar zelta naglām
Pie zemes lietām mani pienagloja,
Ar maldu baudām, ar saldiem vārdiem

Apmānīja manu garu.

Trūks manas rokas, trūks manas kājas
No zelta naglām, no sudraba skrūvēm,

Pārspēs baudas un pārkliegs dziesmas

Atjēdzies nomodā mānītais gars.

No pasaules krusta norausies miesas,
No zemes lietām brīvēsies gars!
Nāks diena un stunda, kur zelta naglas
Es dzīšu jums sirdīs, varizeji!

KARSTĀM ILGĀM VIŅA NĀCA

Karstām ilgām viņa nāca

Un man mīļi galvu spieda
Savās pilnās ziedu krūtīs.

Tumša, barga debess šņāca,
Dusmās ūdens šļakas svieda

Nodrebošās logu rūtīs.

Viņa pirmā saldi miga
Manās rokās brīvi droša,

Tā kā dieve jauna, koša.

Siržu mīlestības liga

Līp kā medus lūpām klātu,

Apmulsinādama prātu.
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* * *

Ausa rīts. Un vētrā rautās

Lapas slapjā zemē slīka.

Diena skuma, bāla, nīka.

TĒVIJAI

Es ciezdams tevi mīlēt mācījos;
Nu tev pie aukstām krūtīm noliecos:

Dod manim kapa vietu.

Man sirds priekš tevis sadega
Par upuri uz altāra;

Kurp lai bez sirds es ietu?

Kas savu sirdi atdevis,

Tas vientulis ir palicis,
Tam nav neviena drauga.

Es arī draugu nevēlos, —

Pie tavām krūtīm noliecos:

Dod manim kapa vietu.

PA ZIEDU UN SMILGU JŪRU

Pa ziedu un smilgu jūru
Mēs iekarsusi brienam,

Cilājam vieglu runu,

Gundegas plūcam un sienam.

Kā paradīzē viss dzīvībā šalc

Un silst, lai spēkā būtu;

Brauc lēnām debestiņš balts,

Lai dienas augstībā kļūtu.

Debess un saule ar padebešiem
Zeme ar ziediem klājas;
Viss kā svētkos izpušķots, —

Un mans gars pie tevis stājas.
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JAU ATKAL VILTĪGIE ZIEDI

Jau atkal viltīgie ziedi

Iz kāju pamesla lien,

Jau muļķa putniņi
Atkal šurpu skrien.

Ziedonis atkal kā žīds

Diņģējas, lai mīlēt sāk,

Atkal dzejnieks ar dzejoļiem
Nosarcis redakcijā nāk.

Atkal mīļā saule

Nevainības lomu spēlē,
Atkal daba nelaimei

Smaidīdama laimi vēlē.

VAIRĀK NEVARU, VAIRĀK NESPĒJU

Vairāk nevaru, vairāk nespēju
Just un ciest.

Vairāk nevaru —

Jau dvēsele dziest.

Jau dziest mana diena,

Sirds paliek viena, viena —

Paliek un sastingst ļauna,
Rūgta uz mūžīgo dusu taisās;

Pēdējā miesas cīpsliņa vaļā raisās

No zemās dzīves kauna.

Vēl mēģinātu, vēl ietu —

Lūgt, draudēt, lai nenospiestu
Tumsa patiesības; lai visu par labu grieztu
Dzīvības gars; manu dusas vietu

Jau kaprači smiedamies rok.

Salstošu gaisu tveru, krūts smok, smok.
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Ak, kā galvu spiež,
Kā nažiem sirdi griež!
Nezinu, kas ir, —

It kā garu no miesām šķir.

Spiež galvu doma — kurp iet?

Vai raudāt par visu vai smiet?

Redzu, nekur nav labi;

Gars, miesa — iesim iznīkt abi!

TUR OTRA NAMA LOGĀ

Tur otra nama logā puķe zied,

Turp klusībā es vēlos iet, —

No maigās puķes ziedu smaržas

Man dvēsle sadzītu; tā dzied:

«Ciet, cilvēks, ciet!»

Tur otra nama logā mīlestība

Kā bāla dieve stāv un veras

Uz mani it kā izbijusēs:
«Šeit ienākt tevim nepiederas!»
Un klusi mana dvēsle dzied:

«Ciet, cilvēks, ciet!»

RENESANSE

Reiz pasaule bij varena

Un saule liela lēca;

Tad pērkons milžus baidīja
Un mežā lācis rēca.

Uz ezeru briedis gāja dzert,

Un praulēs vilki kauca;

Uz kalna virsaitis taurēja,
Uz cīņu latvjus sauca.

To laiku dēli sen zemē trūd,

Sen meži un sili ir līsti;

Un nu uz klajiem tīrumiem

Tu, tagadnes cilvēks, svīsti.

24115 — Jānis Poruks
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Nu zaķis mežu valdinieks,

Šur tur vēl stirna lēkā;

Un vientulīgais ceļinieks
Skumst drūmajā dabas ēkā.

Kas pirmatnējs, pamazām zūd un plok
Zem kultūras stiprās rokas,

Tās aizstāvji kalnus ceļ un rok,

Zem problēmiem ceļi lokās.

Gan apstākļi mainās, gan dabā daudz zūd

Kas citreiz godībā mita,

Tak cilvēka dzīve mūžam grib būt

Kā sākumā — negrozīta.
Gan drānas, gan apavu citu tas nes,

Bet siržu ceļi tie paši,
let bēdas, mūžīgās biedrenes,

Tam līdzi uz kapu knaši.

Tāds pats ir jaunības mīklainais gars

Kā senatnē, meklējošs laimi,

Tāds pats ir dzīves pavakars,
Tie paši nākotnes glaimi.
Šķiet: nākotne māna jau mūžīgi
To visu, kas dzīvība saucas, —

«Uz priekšu! Uz priekšu! Reiz laimīgi
Jūs būsat!» — lai darboties traucas.

Tik laimes dēļ kultūra radīta,

Tik viņas dēļ mežus līda;

Uz augšieņu acs kļuva vadīta

No gara, kas esošo nīda.

Še zemes virsū, kur zvēri mīt,

Nav laimei mītne lemta,

Kā ideāls viņa starp zvaigznēm spīd,
Prom esošam viņa ir ņemta.
Ar latvis par laimi sen sapņojis,
Par mīlestību un daili;

Tas bērnu bērniem ir dzīvojis
Ar rūpēm un sirsnīgu baili.

No jauna atdzimst jaunības gars,

Iz putekļiem augšup tas ceļas,
Uz laimi traucas jaunekļu bars,

Līdz nespēks tam virsū zveļas.
Bet cerība nevīst, kaut nokalstu viss,

Kas zaļo virs zemes laukiem.
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Sauc dvēseles spēcīgais imperatīvs:
«Jums, laikiem, reiz jātop ir jaukiem!»
Kur tagad kā jaunības mīklas vēl gaist,
Kad maizes naids ar tām karo,
Tam nākotnē sārtam un daiļam būs krist

Lai cēlajo baru tas baro!

Tā jaunības mīkla — kas mīlestība,
Ko aizspriedums, skaudība vajā,
Reiz dzīve ziedēs un brīvestība

Nāks ziedonī mīlīgajā.
Tās jaunības mīklas — kas ideāli,
Ko skūpsta sapņi un dzeja, —

Reiz dzīvei būs tieši vajadzīgi
Un skaidra kļūs dabas seja.
Reiz vareni, laimīgi laiki nāks,
Un naids būs aizmirsta teika;

Un spēcīgas dailes pasauli māks,

Sauks jaunība: «Laime, sveika!»

ZILIZANA SIRDSDEDZE

Ievads

Šī ir tā dziesma par Ziiizanu,

Kas pasaulē mīlēt gāja un cieta,

Par mūžīgā daiļuma meklētāju,
Kam dzīvē pienācās goda vieta,

Kam mīlestībā sirds dega liesmās,

Pats mīlēts kļuva ne no viena,

Kas mieru slavēja savās dziesmās,
Ko apsmieklā veda katra diena.

Šī ir tā dziesma par Ziiizanu,
Kas vientulis, nesaprasts apkārt klīda,

Par brīnišķīgo Saulzibas dēlu,

Ko ļaunais un arī labais nīda;

Kas, mātes miesās nolādēts, dzima,

Kas, trūcībā dzīvodams, mežā auga,

Kam nebija neviena drauga,
Kas cilvēces mīlēt nenorima.
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Varragu dzimta

Saulziba, līvu jaunava daiļa,
No sūnu guļvietas galvu cēla;

Tēvs jau pagalmā šķēpu drāza,
Māte pļavā audeklus vēla.

Rītsaulē zeltmati nomirdzēja,
«Lalilā!» silā noskanēja;
Zilās acītes nozibēja,
Saulziba tēvu sveicināja.
«Kā sapņoji, Saulziba?» tētis prasa

Un pirkstiem tausta pie šķēpgala asa.

«Ai, tētiņ!» Saulziba nodrebēja.
«Tā, tētiņ, vēl nekad neredzēju!» —

«Nu ko tad tu redzēji, mīlulīti?

Nu saki jel, balto cibulīti!» —

«Ai, tētiņ, — debesi pilnu ar stariem,

Tiem vidū trīsreiz tik lielu sauli

Un gaisu pilnu ar spārnotiem gariem,
Bet lejā, uz zemes, balojās kauli.

Gaiss karsa un dedza staru plūdos,

Es, baskāje, grimu zemes trūdos.

Bet, pirms man acis cieti slēdzās

Un miesas baltajām smiltīm sedzās,

Sirds man no krūtīm izskrēja
Un augsti gaisā lidoja.
Tad tūkstošiem kareivju sanāca

Un bultas sirdī iešāva.

No viņas asinis ritēja,
Bet sirds joprojām vēl dzīvoja.
Nu atskrēja balti baloži

Un aiznesa sirdi uz debesi.

Tad putni dziedāja brīnišķi:
«Zilizan, Zilizan! Cilillili-zi!

Zilizan, Zilizan! Cilillili-zi!»

Bet es zem smiltīm nogrimu
Kad pamodos, acis atvēru,
Jau saule logā lūkojās,
Bet krūtis man bailīgi cilājās ...» —

«Jā, Saulziba, brīnišķīgs sapnis tas gan;

Un «Zilizan» — cik tas savādi skan!



245

Tik tiešām, ka nu jau ir piecdesmit gadu,
Kur es no šīs sētas cilti vadu,

Ne man, ne maniem vīriem tāds nāca,

Gan dažu labu reiz kareivi lietuvēns māca,» —

«Ai, tēti, kāds nejēga esi tu!

Vai vīrs gan sapni redzētu,

Kur sirds tā lido un bultām šķelta —

Un beidzot top augšup, debesīs, celta?

Kas mīlē, tik tas tā var sapņot cēli,

Ka nomodā pašam paliek žēli

Un asaras vai tecēt sāk!» —

«Lūk, lūk, kas tevim prātā nāk!

Ko zini tu par mīlestību?

Kā tā tev sirdī nokļūt spēja?
Tev dievi sarga nevainību,
Daudz vīru acs tev neredzēja!» —

«Ai, tēti, nedusmo uz mani,

Es nezināju, ka tas grēks,
Kas nāk kā mīlīgs debess spēks,
Un ausīs zvana laimes zvani!» —

«Man, Saulziba, žēlums prātu žņaudz,

Šai pasaulē ir ļauna daudz,
Tas mīlestībai līdzi nāk

Un miesu, garu postīt sāk.

Es biju tevim patvērums
Līdz šim, kamēr kā bērns tu augi,
Nu jāatklāj man noslēpums,
Kur tevim sapņos ronas draugi.
Ir laiks, kur sapņi bērnišķi,
Kur sunīts, kaķīts lien caur miegu,
Nāk brīdis — tie top brīnišķi,
Tie vītē puķes, kausē sniegu,
Drīz salts, drīz silts caur krūtīm iet,
Drīz raudas nāk, drīz gribas smiet;
Kā vētra tādi sapņi nāk,
Par maigām vēsmām tie top lēti,
Tie grēkus nes, būt liekas svēti,
Un sirdis apmānīt tie māk.
Šis laikmets tevim tagad draud,
Tu viņa dabas nenojaud,
Tas krīt kā slazda valgs pār tevi,

Un mokām atdosi tu sevi!»
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Un līvu virsaits žēlabām

Uz Saulzibu kā bailēs vērās;

Tā domīgi uz sētas svērās

Un lūkojās uz atmatām.

Mežs šalca rīta vējā dzīvi,
Iz sila stirnas nāca malā,

Pār celmāju vilks gāja brīvi,

Un mednis pūta egles galā.
«Tēt, neskumsti, tas neklājas
Tev, cienīgam un drošam vīram,
Mans liktens manis nemaitās,
Man dzīves ceļam jāir tīram.

Es sirdī ļauna nezinos,
Man dabas māte auklē garu,

Līdz šim par visu brīnījos
Un rātni bijos dievu varu.

Kad silā taure iekliedzās —

Tur līvu vīri deva ziņu,

Ka tie šai sētai tuvojas, —

Es nekāroju redzēt viņu.
No tiklas mātes vadīta,

Es viņas palievenī slēpos,
Kad kareivji še sanāca,

Mums, sieviešiem, bij darbi klēpjos,
Tas kalps, kas katru dienu nāk

Un iet, ir drūms, ar rētu seju,

Viņš mani izbaidīt tik māk,

Tiklab kā viņa neredzēju.
Bet sapnis manim rādījās ...» —

«Jau atkal sapnis!» virsaits sauca.

«Cik reižu gan tas gadījās?»
Un vecais drūmi pieri rauca.

Saulziba apklusa, stāvēja skumji,
Galvu nodūra, bailīgi rāvās.

Tēvs tai roku ap pleciem skāva,

Savu bardzību nožēloja.

Viņš tai kuplos zeltmatus glauda,

Paijāja mazās, baltās rokas;

Viņai acīs asaras rietās,

Sārtā mute drebēja viegli.

«Tētiņ, tētiņ, kam pulgo tu mani?

Nespēcīgs cilvēks pret sapņu varu!
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Saki jel — kur lai es atrodu mieru,

Dodi padomu — ko lai es daru?» —

«Tu tak ozolu avotu zini,

Pazīsti svētā vientuļa mītni!

Sirmais Vaidelots Sāpjuzinis —

Tas tev atvieglos, remdinās sirdi.

Negribu zināt tavu sapņu,

Glabā savus sirdsnosiēpumus;
Savam likteņam neizbēgsi,
Dievi velti ar likteni cīnās.

Bet nu ej un palīdzi mātei

Audeklus velt un šķeterēt dzijas,
Gatavot manus goda svētkus;

Jaunajā mēnesī karu mēs sāksim.

Latvju virsaiši nekaunīgie

Laupīja mūsu robežu ciemos,

Trīsreiz deviņas jaunavas skaistas,

Būdas un svētnīcas izpostīja.
To tie darīja atriebdami

Mūsu aizpērno uzvaras slavu:

Četrreiz piecus reiz deviņus ciemus

Toreiz mēs viņiem sagrāvām pelnos.
Toreiz bij karš un atklāta cīņa,

Gļēvi tur latvju kareivji bija,

Gļēvi un slepšus tie uzbruka tagad
Mūsu robežu bagātiem ciemiem.

Šovakar kareivju saeima lemta

Šeitan pie manis kā vecākā līva;

Tu un māte, un kalpones ejat
Strādāt un gādāt uz meža būdu;

Izkuļat sviestu un izsienat sierus,

Žāvējat dūmos lāču gūžas!
Man te ar šķēpu ir jātiek galā;

Kalps jau trešoreiz uguni kūra

Kaltuvē, gaidīdams velti uz mani.

Lūk, šis oša koks sīksts kā no raga,

Tas kā radīts priekš šķēpa kāta;

Vāles un cirvji ir jātaisa jauni, —

Saulzibas tēvam vēl stipras rokas!

Noslēpumu, ko gribēju stāstīt

Tevim, es labāk slēpšu,
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Liktenis uzglūn mūsu dzimtai,

Dievi drošos varragus vajā.
Prasi sirmajam Sāpjuzinim,
Tas tevim izstāstīs mūsu likstu!»

Virsaitis šķēpkātu drāza tāļāk,
Galvu cēlo uz augšu celdams;

Saulziba aizmirsa savas skumjas,
Tecēja mātei palīdzēt knaši.

* * *

Meža būdai, kur gani mita,

Apkārt aploks no augstiem mietiem

Bija stiprs un varens taisīts —

Sargāt lopus no lāčiem un vilkiem.

Varragu kalpi lūkus tur plēsa,

Kalpones aitas mazgāja, cirpa;
Labprāt tur Saulziba nostaigāja
Klausīties sievu skaņa jās dziesmās,

Nostājusies pie apiņu kokiem,

Tā kā dieviete raudzījās stalta.

Cerone, Saulzibas varenā māte,

Skaļi tur kalpus un kalpones rāja,
Cēlās un liecās pati pie darba,

Laboja smiedamās strādnieču kļūdas

Ceronei, slavenai Varragu mātei,

Trīsreiz septiņi bērni bija:
Trīsreiz seši veseli dēli

Un trīs skaistas, cēlas meitas.

Cerone bija no Dzintara zemes —

Bagātas salas kuģnieka meita.

Laimi tā veda varragu dzimtai,

Bagātu pūru un līksmu garu.
Dieviem tomēr vis nepatika

Varragu greznums un lepnā dzīve.

Jūrmalā pili tiem drupās gāza
Sāmiešu mežoņi, laupītāji.

Varragu dēlus gūstībā veda

Roņuzobs, sāmiešu baravedis,

Divas meitas noslīka jūrā,

Bēgot no saviem laupītājiem;
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Saulzibu izglāba Cerone droša

Bēgdama savās mātes miesās.

Un no dēliem jaunāko līdzi

Varrags paguva aizvest mežos.

Varrags atstāja kuģus un laivas,

Viņa kareivji sakauti kļuva;
Aizdzina līvus no jūras malas

Sāmieši dziļos Baltijas mežos;
Tur tie pamazām sētas cēla,

Medīja, zvejoja, kokus cirta;

Varrags aiz bēdām nosirmoja,
Dievi dzīrās pavisam to postīt.
Sacēlās Varraga dēls pret tēvu,

Vienīgais dēls, ko mīlēja māte

Vairāk par visu citu virs zemes.

Zaļošu Varraga dēlu sauca;

Zaļošs pārmeta tēvam grēkus,
Ka tas kalponēm vaigus glāstot,
Vienu no viņām bij iemīlējis

Zaļošs pats un greizsirdīgs kļuvis.
Vienreiz, kad Varrags redzēja dēlu

Mīlīgi tverot kalponi jauno,
Tēvs, to vērodams, Zaļošu bāra.

«Vai tev, brīvam virsaiša dēlam,

Klājas nabaga kalponi mīlēt?»

Varrags sadusmots bargi sauca.

«Un tu kalponēm vaigus glāsti!
Brīvais virsaiti!» Zaļošs kliedza.

No tā brīža naids nāca mājā,
Kamēr Zaļošs svešumā bēga.
Saulziba vienīgā vecākiem auga,

Mātei un tēvam tā kļuva par prieku,

Tāpēc Varragam bailes cēlās

Zaudēt savu pēdējo bērnu;

Pareģis viņu bij brīdinājis:
«Kaislības izpostīs varragu dzimtu.

Sargā, virsaiti, savu meitu,

Sargā viņu no mīlestības!»

Tāpēc Varrags bažījās ļoti,

Saulzibas sapņi to skumdināja.
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* * *

Varraga sētā kareivju taures

Gari un skaļi noskanēja;
Līvi pulcējās padomi turēt.

Varrags tos laipni sveicināja.
Cerone pa tam Saulzibu veda

Rādīt šāgada baltos jērus,
Kuri lēkāja aplokā plašā.
«Kas tevim kait, mana meitiņ?

Bailīgi tavas acītes skatās,»

Cerone uzstāja Saulzibai mīļi.
Saulziba viegli nodrebēja.
«Nezinu, māmiņ, sirds man ir smaga,

Galva ir karsta un raudāt tīkas.

Tētis man teica, ka vainīgi sapņi,
Ka tie valšķīgi grēkā vedot.

Esot man jāiet uz Sāpjuzini,
Sirmais Vaidelots padomu došot

Manim un atklāšot noslēpumu,
Kas priekš Varraga meitas svarīgs.» —

«Ej vien, meitiņ, rītā jau agri

Apmeklēt Sāpjuziņa mītni;
Ozolu avotus dzīvos tu zini,

Vaidelots dievu prātus tur vēro.

Paņem puķes, sieru un maizi,

Aiznes dāvanas vecajam vīram,

Kalpone Ilga lai pavada tevi,

Viņa ir gudra, zin zvērus mānīt,

Viņa prot vilkus un lāčus apiet,
Ceļus tā vēro un nepazīst baiļu!»
Krēsla jau sila biezumos auga,

Gani salaida aplokā lopus,
Kalpones baltiem vienkočiem nāca

Līksmas un sauca pie vārdiem govis;
Piena smaka pildīja gaisu,

Pārspēja sveķu un ziedu smaržu,

Kas pa mežu izplūda silti.

Gani auroja būdas priekšā,
Pinkainos suņus aiz klūgām vilka,

Suņi rāvās, rēja un kauca.
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Viena no ganmeitām baskājiņām

Tuvojās rātni Saulzibai, rokā

Kuplu puķu vaiņagu nesa,

Rotātu robainām ozollapām.
To viņa Saulzibai galvā lika.

Saulziba nosarka pate kā puķe,
Pateicās ganmeitai laipniem vārdiem

Un tad mātei prasīja klusi,
Ko lai viņa meitiņai dodot.

«Rītu lai atnāk pie manis sētā

Mazā vaiņagu pinējiņa,
Es tai dāvāšu vilnas dziju,
Došu gabalu medus maizes.»

Cerone, Saulzibu apkampjot, smējās.
«lesim nu, meitiņ, uz būdas priekšu!»

Pagalmā kalpi tīklus auda,

Gani suņus baroja silēs,

Vecās kalpones vilnu plūcat
Vecītis raudzēja kausā piepes,
Lai no tām taisītu šķiltavu degli.
Citi kalpi mizoja liepas,
Plēsa lūkus un žebērkļus sēja.
Saulziba visiem ziņkārīgi

Sekoja dedzīgiem, laipniem skatiem,

Visiem tā «labu vakaru» deva,

Katram viņa pa vārdam teica.

* * *

Pēc vakariņām meitas dziedāja,

Papriekšu vilka smalki teicēja,
Tad pulkā skaņi visas līgoja,
Ka sils līdz kalna sētai trīcēja.
Kad dziesma apklusa un dziedātājas pūtās,
Drūms klusums visus apņēma;
Bet virsaišmeitu šausmas māca,

Tai likās: gari gaisā lidoja.
Pār augstiem egļu galiem zvaigznes vērās

Uz zemes bērniem skumji; mēnesis

Vēl nebija uzlēcis, un ūpis vaidēja.
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«Lai mūsu cēlā zeltenīte dzied,»

Tā padevīgi runu sāka teicēja,
«Tā laime būtu mums — reiz dzirdēt viņas balsi!

Mēs sākām — neprašas, lai Saulziba ir beidzēja!» —

«Jā, jā, lai mūsu zeltenīte dzied,»

No visām pusēm balsis sauca,

«Lai dzied, lai dzied! Mēs viņas dziesmā

It pazemīgi klausīsimies!» —

«Lai notiek,» Saulziba dvesa un bāla,

Un likās — tai dziesma tāļumā mita;

Caur klusumu lēnām tā tuvojās,
Pie apiņiem Saulziba piecēlās,
No galvas tā vaiņagu noņēma
Un mātei pēkšņi to pasniedza.
«Tas ir par smagu, man galva reibst,

Es gribu ko dziedāt, gribu ko teikt!»

Saulzibas dziesma

Hallo! Hallo! Klau, suņi kauc!

Kā, mednieks, tu gaidi, ko stāvi?

Caur silu dzenātais briedis šmauc,

Viņš paredz jau savu nāvi.

Hallo! Hallo! (Atbalss silā.)

Hallo, hallo! Jau bulta šmīkst

Pa gaisu, tā kustoni ķēra,
Tas krīt un elš, tam nāsis pīkst,
Plūst asins no brīvā zvēra.

Hallo! Hallo! (Atbalss.)

Hallo, hallo! Tu medinieks,

Kam kāvi tu kustoni brīvo?

Tu slepkava, tu nebēdnieks,

Tavs atriebējs vēl dzīvo!

Hallo! Hallo! (Atbalss.)

Hallo, hallo! Kam dzīvot lemts

Caur cita šausmīgu nāvi,

Tam baudas, laime, prieks tiks ņemts,

Un atriebējs uzsauks: stāvi!

Hallo! Hallo! (Atbalss.)
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Hallo, hallo! Jau bulta ķer
Nu krūtīs medinieku —

Viņš šķobās, bāl un gaisu tver,
Un asins tek pārlieku.

Hallo! Hallo! (Atbalss.)

Hallo, hallo! Viss atriebjas,
Kas domāts, būts un darīts,
Kaut ar šī diena greznojas —

Stāv priekšā rīts un parīts!
Hallo! Hallo! (Atbalss noskan tāļi.)

Otrā rītā ar saules lēktu

Saulziba, Ilga ceļā devās,

Lai priekš saules rieta jau būtu

Atpakaļ varragu drošajā sētā.

Sāpjuzinis dzīvoja dziļi

Silā, īpašā ozolu birzē;

Tur no zaļas piekalnes vida

Trīs kārtām avoti iztecēja.
Sirmais Vaidelots kaltēja sēnes,
levu ogas un puķu saknes,

Sargāja savus bišu kokus.

Kārā, kaislīgā lāču suga

Postīja dažu bišu saimi,

Vāveres zaga tam noslēptos riekstus;

Pastāvīgs karš ar dabu bija

Sirmajam vientuļam Vaidelotam.

Putnu un kustoņu — labu vai ļaunu —

Nekad Vaidelots nemaitāja,
Bet viņš briesmīgi pukoties prata,
Sirmo bārdu sev šķurinādams.

Ap to laiku, kad pakrēslis bija
īsākais karstajā pusdienas saulē,
Saulziba nonāca svētnīcas birzē.

Ilga pie avota ceļos krita,

Kārīgi skaidro ūdeni dzēra,

Piesmeļot pilnu tāsu kārbi.

«Sāpjuzini, nāc Saulzibu saņemt,

Cienīgā Varraga zeltenīti,»
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Ilga cēlusies skaļi sauca,

Rokām tā allaž plaukšķināja;
Beidzot no zema akmeņu grausta,
Kurš zem ozoliem sakrauts bija,
Vecītis izlīda, vērodams viesus.

«Ak, kādi skaisti un mazi viesi!»

Sirmgalvis labsirdīgs žartoja, smējās.
«Nākat, tik nākat manā birzē,

Stāstāt, kas ļauns jums noticis ira,

Labprāt jums padomu, svētību došu,

Zinu, ka ļaudis, kad labi tiem klājas,
Nenāk uz manu avotu birzi,

Bet, ja sāpes un kaites tiem ronas,

Tad tie iedomā varenos dievus,»

Sirmgalvis errīgi norūca, tomēr

Tūliņ laipnis un līksmis kļuva,
Kad tam Saulziba tuvojās smaidiem.

«Svētais tēv, sirsnīgi sveiks tu no manis,

Sveiks no tēva, no mīļās mātes,
Sveiks no visas varragu saimes!»

Tā tam Saulziba sarkdama teica.

«Paldies, paldies tev, zeltenīte,

Lai tevi Pērkons allaž sargā!»
Vaidelots sēdās uz ozola celma,

Lūku svārkus sev grabināja,
Šķelmīgi ziņkārīgs Saulzibā vērās,

Saulziba nedroši ligai māja,

Ilga nolika dāvanu saini

Vareno ozolu vēsajā ēnā

Un tad nogāja tāļu pie malas —

Tā to prasīja pieklājība.

«Varragu zeltene, skaista tu esi,

Tāpēc tev vārdu Saulziba deva.

Varragu dzimtai ir tāļa slava,

Tomēr to varenie dievi vajā.

Varragu tēvatēvs augstprātīgs bija,

Lepnībā aizmirsa dievu gribu,
lenaidnieks nokāva viņu vēl jaunu.

Varrags, tavs tēvs, ir dzīvē daudz cietis,

Bet viņa kaislības, kara kāre

Dievus sen jau dusmīgus dara.
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Dieviem mūžam riebjas kari,
Cilvēku naids un nelietība,
Prātu un mieru cilvēkiem vēlē,
Bet tie ķildojas, zog un laupa;
Visa Varraga slava un manta

Pastāv caur citu nāvi un postu,
Visa laime tam nelaimes celta,
Visa vara tam pārbaudai lemta.

Varoņa bērni pēc ciešanām smagām
Atstās beidzot savu mantu,
Mācīsies cienīt mīlestību,
lekāros svēto vientulību ...

Reiz bija varens virsaitis,
To Spēkazini sauca;

Viņš uzvarēja kaimiņus
Un lepnu pili cēla.

Tam bija sieva Gaismona

Un divi braši dēli;

Un daiļo jaunavu Ceroni

Tie abi iemīlēja ...» —

«Ceroni? Arī manu māti Ceroni sauc,»

Tā Saulziba pēkšņi iesaucās.

«Jā, jā, to tūliņ redzēsim.»

Sirmais Vaidelots nopūtās.
«Un abi brāļi sanīdās,

Viens nokaut meklēja otru,

Līdz abi beidzot iztrūkās:

Tie sāncenši bija tēvam.

Tēvs Gaismoni mīlēt bij apnicis,
Tam Cerone daiļā tika,

Pēc tās viņš kaislīgi kāroja
Un Gaismoni cietumā lika.

Tad Varrags, vecākais Spēkziņa dēls,

Pret tēvu droši cēlās,

To karstā cīņā nokāva

Un Gaismoni atpestīja.
Viņš tēva vietā uzņēmās
Nu valdīt līvu cilti,

Par sievu Ceroni apņēma
Un tāļu slavens kļuva ...» —
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«Tas bija mans tēvs, tas vecākais, —

Kur jaunākais brālis tad gāja?» —

«Tas sēd nu tavā priekšā.
Par Sāpjuzini mani sauc,

Es esmu tavs tēvabrālis;

Es tavu māti reiz mīlēju,
Nu mīlu es patiesību.
No cilvēkiem es atkāpos
Un dieviem tuvāk nācu,
No kaislībām es atteicos

Un cilvēci mīlēt sācu.

Vispirms es Rāmavā dzīvoju,
Tur kalpoju Krīvu Krīvam,

Bet es no turienes aizbēgu,
Jo asinis izlēja Krīvis.

Viņš nesa bērnu upurus

Pikolam, viņa peklei;
Es cilvēku nokaut negribu
Pat tad, ja dievi to vēlas.

Es pazīstu debess mīlību

Un turu to svētā cienā,

Tā uzvarēs vienreiz pasauli
Un spīdēs pastarā dienā.

Šo mīlību Varraga dzimtai būs just,
Tā stāsies kaislību vietā,

No Saulzibas Zilizans modīsies,

Viņš sludinās dzīves mieru.»

* * *

Kara troksnis latvju zemi

Ilgu laiku baidīja;

Varraga stiprie kara pulki

Latvju dēlus pārspēja:
Vieni uz kaujas lauka krita,
Citi kļuva gūstekņi;
Ciemi dūmos izkūpēja,

Latvju sievas zaudēja

Dārgos vīrus, tēvus, brāļus,
Asrām bārus auklēja.

Ap Uziņa dienu Varraga pulki
Atgriezās mājā no kara lauka,
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Pārveda gūstekņus, laupījumu,

Taisīja dzīrās, svinēja svētkus.

Kādu vakaru Varrags teica,

Sēdēdams pie dzīru galda:
«Cerone! Slava tavam godam,
Slava visam tavam namam,

Kauns nu izdzēsts, Zaļošs ir miris.

Cīnījās viņš priekš latvjiem kā lauva,

Karoja pret tēvu un līviem,

Viņu mēs aprakām Abavas kalnā,

Pušķojām vaiņagiem viņa kapu.
Mūsu dzimtas atvasa viena —

Saulziba paliek, tā ira skaista,

Drošais Briedis viņu lai precē.
Briedi es uzņemu savā sētā,
Un par Varragu viņu es saukšu,

Cienīšu, mīlēšu viņu kā dēlu,

Atdošu viņam savu meitu!»

Cerone, dzirdot Varraga vārdus,
Raudāt sāka un aizgāja projām,
Izteica Saulzibai tēva domas;

Saulziba klausījās, nobālēja.
Saulziba nakti negulēja,

Viņa bailīgi pārdomāja,
Kāda dzīve viņas nu gaida, —

Brieža viņa vēl nepazina,
Vīra sveša tā nemīlēja;
Varbūt tas bija brāļus kāvis,

Varbūt viņa kara cirvis

Bija traipīts ar Zaļoša asnīm?

Tiklīdz mēness rietumos bāla,

Pelēka krēsla austrumos ausa,

Saulziba slepšus cēlās un posās,

Atstāja viena Varraga sētu

Un uz ozolu avotiem steidzās —

Prasīt pēc padoma Vaidelotu.

Saule jau bija brokasta laikā,

Kad pie ozolu svētnīcas nāca

Saulziba nedrošiem, gurdeniem soļiem.

Viņa sauca, bet neatsaucās

Sirmais Vaidelots Sāpjuzinis.
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Viņa nu sēdās būdas priekšā,

Gaidīja sirmgalvi mājās nākam.

Varbūt viņš lazdās riekstus šķina,
Varbūt tas silā lasīja ogas?
Te viņa izdzirda kunkstienus būdā,
Vaidus — un pate nodrebēja.
Laikam sirmgalvis slimības mokās

Vaidēja vientulis, pasaules atstāts?

Saulziba noliecās pukstošu sirdi,

legāja zemajā akmeņu būdā.

Tur uz sūnām un kaltušām lapām

Gulēja jauneklis nāves murgos.

Asiņu traipekļiem viņa svārki

Bija visgarām notašķīti.
Saulziba tecēja, ūdeni nesa,

Dzirdīja jaunekli, mazgāja vaigus

Viņam un tīrīja asiņu traipus.
«Kas tu esi, zeltene skaistā?»

Jauneklis smaidiem vaidēdams dvesa.

«Saulziba, Varraga vienīgā meita.

Nācu es sirmo Vaideli lūkot,

Atradu tevi te nāves mokās!

Saki — kas tad tu, cietēj, esi,

Kas tev ar šķēpu krūtīs dūra?» —

«Biju gūsteknis; Varraga vīrs

Mani iz Latvijas šurpu veda;

Esmu latvis, kam tēvija mīļa,
Kam nu vienam svešatnē jāmirst.

Biju gūsteknis, naktī es bēgu,

Varraga vīri pakaļ man dzinās;

Izbēgu, bet es silā klupu
Un uz sava šķēpa pats dūros,

Asinis briesmīgi plūda, es ģību,
Nezinu pats, kā esmu šurp ticis!»

Un viņš Saulzibas roku tvēra —

To pie savām lūpām spieda,
Saulziba sāpīgi mīļu skatu

Jaunekļa drudžainās acīs vērās.

«Arī man jāmirst,» tā viņa teica,

«Varrags, mans tēvs, grib mani atdot

Drošajam kareivim Briežam par sievu,
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Bet es viņa nevaru mīlēt,

Viņa es arī nepazīstu.

Jau pirms saules lēktas es bēgu,
Nācu šurp Vaideļa padomu lūgties!»
Pašulaik Vaidelots mājā nāca,
Smagi pūzdams, viņš nastu svieda

Savas akmeņu būdas priekšā
Un tad lēnām būdā līda.

Bet viņš atkāpās, brīnumiem pārņemts
Jaunava sēdēja jaunekļam līdzās,
Noliekusēs pār viņa galvu,

Skūpstos aizmirsa viņi abi

Savu nelaimi, savas sāpes;

Aizgrābis sirmgalvis būdas priekšā
Sēdās uz sava ozola celma:

Nejāva kauns tam un labvēlība,
Lai tas traucētu jauniešu laimi.

«Laime, cik tu esi nelaimīga!»
Tā viņš domāja, bažījās, sprieda,
«Saulziba, Varraga vienīgā meita,
Mīlē latvju virsaiša dēlu,

Tas arī vienīgais savam tēvam.

Cik tas pasaulē brīnišķīgi:
Divu naidīgu cilšuvežu

Pēdējie bērni satiekas, mīlas.

Laimdots un Saulziba tēvu naidu

Izšķir caur savu mīlestību.

Līvu un latvju asinis radīs

Jaunu derību Saulzibas miesās.

Slava jums, varenie, gudrie dievi,

Kas reiz naidu un cīņu nobeidz!»

Vaidelots saknes un ziedus ņēma,

Mērca tos ūdenī — bērza tāsē,

Zāles viņš jauneklim taisījās vārīt.

Lai tas atspirgtu, vesels kļūtu.

# * *

Varraga sētu pušķoja kalpi

Meijām un darīja miežu alu,

Meitas puķu vaiņagus vija,
Sievas medus karašas cepa.
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Saulzibai kāzas posās svinēt,

Gaidīja Briedi un viņa vīrus.

Atjāja Briedis uz balta zirga,
Pavadīts staltu un drošu vīru,

Viņa māsas un māsas biedres

Briedim grezni līdzās jāja.
Atvēra Varrags pats platos vārtus

Saņemt iegātni cienīgā veidā,

Paklanījās viņš pret viesiem,

Lūdza tos ienākt dzīru telpās.
Alu kalpi vienkočiem nesa;

Smiedamies Brieža vedēji dzēra;

Kalpones, kaunīgas, piesarkušas,

Kausiņos jaunavām pienu sniedza.

«Sēžaties, viesi, uz baltajiem soliem,

Saulzibas kāzām tie darināti,

Sēžaties, viesi, ap kāzu galdu,
Vecie man tuvāk; tur viņā galā
Sēdēs man pretī jaunais pāris
Un tam līdzās līgavas biedres,

Un pa kreisi no līgavaiņa
Viņa biedri un karavīri.

Kamēr līgavu tērps un rotās,

Tikmēr mēs droši mieloties varam,

Un, kad Saulziba ienāks iekšā,
Tad lai sākas kāzu dziesmas.

Ēdiet tik, mīļie viesi, ēdiet,

Ko jūs stāviet, kā laba gaidiet?
Kāvu pats trekno meža cūku,

Cerone pate sviestu kūla,

Pienā medus karašas cepa,

Un šīs stīpotās ozola kannas

Piemiņa mums no latvju zemes!»

Tomēr Briedis un viņa ļaudis
Nesēdās vēl pie kāzu galda,
Gaidot uz līgavu; viņas vārdi

Briedim allaž stāvēja prātā.
Kad viņš Saulzibu uzrunāja,
Viņu par līgavu bildināja,
Saulziba atteica: «Nepazīstu
Tevis es, varmāka, liec mani mierā!» —
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Kamēr Varraga briesmīgie draudi

Viņu piespieda solīties Briedim.

Briedis zvērēja klusībā sevim

Vēlāk to Saulzibai atmaksāt visu;

Dziļi un smagi apvainots jutās
Briedis, ko visi varoni sauca.

«Līgava nāk!» tā čukstēja viesi;

Atvērās lielās lieveņa durvis,

Aiz tām sieviešu miteklis bija;
lenāca Saulziba, Cerones vesta,

Viņām līdzi Brieža māte.

Sēdās līgava, līgavainis,
Acis nodūruši, pie galda,
Arī viesiem omulība

Lāgā neradās, zināja visi —

Nemīlē Brieža Saulziba daiļā.
Piecēlās Varrags no augstā sola,

Izstiepa roku jaunajiem pretī,
Sauca tad svinīgā, skaļā balsī:

«Bērni, nu mīļi apkampjaties,
Zvērat viens otram uzticību,

Apsolāt laulātu mīlestību

Mūsu priekšā, ka dzirdam visi,

Tad es jums savu svētību došu,

Jūs uz mūžu savienošu,

Un jūs vīrs un sieva būsat!»

Šajā brīdī atvērās durvis,

Sirmais Vaidelots ienāca iekšā,

Bez kā Varrags to ieraudzītu.

Vaidelots rokā turēja kokli;

leraugot viņu, Saulziba bāla,

Briedis, lai Saulzibu apkamptu, sniedzās,
Saulziba atkāpās, skaļi sauca:

«Nost no manis! Es nepazīstu
Tevis, tu apgānīt gribi mani!

Esmu jau sieva, kas Laimdotu mīlē,

Esmu viņam jau pielaulāta!»
Šausmas pārņēma visus viesus,

Briedis satvēra savu šķēpu,
Tīkodams urbt to Saulzibas miesās.
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Varraga vīri stājās tam ceļā,
Saulziba bēga iz dzīru telpām,
Vaidelots vadīja viņu tumsā.

«Mieru, mieru!» tā Varrags sauca.

«Ciest par Brieža kaunu es gribu,
Saulzibai sodu lai vecajo tiesa

Spriež un lai mazgā Brieža godu
Manas nešķīstās meitas asnīm!» —

«Diezgan, tev vairs es neticu, blēdi!»

Tā aiz dusmām Briedis kliedza.

«Varrags ir šķelmis, tīkoja piekrāpt
Mani viņš, gudrais, ar savu meitu,

Kura šeitan aiz gara laika

Mīlinājās jau sen ar kalpiem!» —

«Turi muti, tu nelga, tu suni,»
Tā tam Varrags pretī brēca,

«Apvaino mani tu savām tenkām,

Un es tevi uz vietas kaušu!»

Kauja nu izcēlās briesmīga zālē,

Varrags no Brieža rokas krita,

Sievieši pagalmā vaimanāja,
Brieža kalpi uguni kūra.

Drīzi vien visa Varraga sēta

Grēka ugunī atspīdēja;
Briedis ar kareivjiem alu dzēra,

Skatījās smiedamies uguns liesmās.

Cerone nosmaka biezajos dūmos —

Glābt tā gribēja savu rotu,

Ko tā līdzi no Dzintara zemes

Reiz uz kuģa kā līgava veda.

Sadega Varraga bagātība,

Sadega varoņa Varraga līķis,

Sadega viņa tiklā sieva,

Cerone, līvu māte cēlā.

Slava un manta izkūpēja
Vējā un gaisā; par pelnu kopu
Pārvērtās Varraga plašā sēta.

Dievi atrieba cīņas un karus,

Atrieba kaislības Varraga dzimtai.

Mieru, kas dzīvē to negrib atzīt,

Dievi tam sūta tak beidzot nāvē.
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* * *

Sirmais Vaidelots otrā dienā

Sēdēja noskumis būdas priekšā:

Brāļa bēdīgais liktenis viņu

Dziļi jo dziļi skumdināja.

«Spēkazini, kur tava dzimta?

Kur ir tavi varoņa darbi?

Sāpjuzinis — tas slavu ienīd,

Gudrība viņam augstākā manta,

Dabas brīnumi viņa laime,

Saulziba viņa dziļās rūpes.
Esmu jau vecs un nespēcīgs topu,
Kā lai uzturu nelaimīgo?
Dievi, ai, dievi, žēlojat mani,

Stipriniet manas gurdenās rokas!

Lūk, jūs mani dzīrāties sodīt,

Tāpēc ka palīdzu Varraga meitai!

Bet vai viņa lai cieš par grēkiem,
Kuri ir tēvu tēvu nopelns?

Pērkoņa svētā uguns jau dzisa

Manas būdiņas dibenā; gadiem

Dega tā klusiņām, kvēloja spilgti.
Lācīts man izvanda jumta kokus,

Meklēdams saldenās medus kāres;

Peles man sieru izgrauzušas,
Vāveres riekstus aizvilkušas.

Tikai sēnītes sapelēj'šās
Vēl zem lāviņas paglābušās.

Ogu vēl diezgan manā mežā,

To pa pilnam es pielasītu,
Bet man mugura stīva kā kokam.

Dievi, ai, dievi! Palīdziet manim!»

Saulziba laukā iz būdas nāca,

Sirmgalvi skumji sveicināja,

Nostājās viņa priekšā un teica:

«Redzu pār siliem vēl dūmus kūpam,
Zinu: tur sadeg Varraga sēta.

Nav man žēl šīs bagātās sētas,

Kura kā cietumā turēja mani,

Bet man žēl ir māmiņas, tēva,

2ēl, ka neziņā atstāju viņus!
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Laimdots jau atspirgst, drīz celsies viņš augšām,
Vedīs mani uz latvju zemi,
Un es māmiņas neredzēšu,

Asaras mūžam es birdināšu!» —

«Neskumsti, Saulziba, tēvs un māte

Mīt jau tevim dievu kalnā.

Viņi, dzīvē pārbaudīti,
Svēto debess laimi bauda.

Nebēdājies, tu neesi viena:

Laimdots un Sāpjuzinis vēl dzīvo!

Aizmirsti pagātni, nākotnei gādā
Jaunu un cēlu dzīvības mērķi!» —

«Varraga Cerone, māmuliņa,
Cik tu laba un cēla biji!
Daudz tu zināji mīļu vārdu,

Daudz tu darīji labu darbu.

Paliec sveika, māmuliņa,
Tu kā varone nāvē gāji.
Palieciet, mīļie tēvs un māte,

Piemiņā manim līdz nāves brīžam!»

* * *

Uzkāpa bālais mēnesis gaisā,

Stāvēja augstu pār koku galiem,
Rudeņa vēsās vēsmas pūta;
Saulziba vadīja Laimdotu laukā.

Sirmgalvis būdā uguni kūra,

Vārīja sājo kazu pienu;
Kazu viņš bija noķēris silā,

Izbēgušu iz Varraga sētas.

«Lūk, cik cēli daba dus,
Aizmirst dienas cēlienus;
Tikai mūsu sirdis nīkst,

Sāpju dzelmē grimst un slīkst.

Saulziba, Laimdots tev drīzi mirs,

Vītušas lapas uz kapa birs;

Izirs dzīve, un zudīs sāpes,
Dvēsele rimsies, un dzisīs slāpes.
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Mana brūce sāk karsti degt,
Nāve pār mani zemi grib segt;
Mīlība sākusēs — drīzi beidzas,
Laimei spārniem beigas steidzas!»

Saulzibas dziesma

Es nevaru gulēt, nevaru snaust,

Man jauna dzīve sāk jau aust,

Mans sapnis iz nakts jau Skaidris nāk,

Sirds manim mīlēt un iznīkt māk.

Jā, iznīkt un sevi citam dot—

To tikai mīlestība prot;
Man sirdī jau tūkstoš brūces sāp,
Man kliedzošas bēdas uz debesīm kāp
Zilizan! Tu jaunā doma —

Tu atpestīt nemiera ļaudis nāc!

Zilizan! Mūžības augstā sāpe,

Es jūtu, tu manī dzīvot sāc!

Tie skūpstienā abi aizmiga;

Līdz rītam Saulziba dusēja;
Kad saule lēca, tā pamodās,
Uz Laimdotu vērās un izbijās:

Viņš bāls un nedzīvs gulēja.
Iz krūts tam asins ritēja.
Tam brūce naktī atvērās

No jauna; un nāve iestājās.
Pār līķi Saulziba noliecās

Un pilnām asarām paļāvās.

* :•: *

Sāpjuzinis kapu raka

Ozolu birzē; lapas krita

Smilšu dobē; rudens vēji
Kokos smagi, žēli gauda.
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Laimdotu kapā guldināja

Sāpjuzinis un Saulziba daiļā.
Asaras pietrūka nelaimīgai —

Citreiz jautrajai Varraga meitai,

Vaidelots svētīja kapa vietu,

Saulziba stādīja saules rietņus,

Sasprauda rūpīgi velēnas kapam
Nokrita ceļos izmisuse.

Saulzibas dziesma

Kā atstāts putniņš pērklī salst,

Tā tvīkst mana vientuļa sirds;

Nu ziema nāk un puķes kalst,

Tik saltās zvaigznes mirdz.

Es nezinu, kur kritīšu,

Kur nāvē galva slīks,

Kur aukstā ziemā mitīšu,
Ja sirds vēl nenonīks.

Nāk ziema sniega segu klāt,

Nāk baltās pārslas birdināt;

Kur esat, saules dienas jūs?
Vai kādreiz ziedonis vēl būs?

* * *

Pusalā, pusbūdā Saulziba mita,

Ziemu tā pārcieta ozolu birzē;

Katru dienu uz Laimdota kapu
Viņa pa dziļo sniegu brida.

Ceļā tecēja sermulīši,
Zaros laidās zvirbulīši.

Bēdājās cēlā cielaviņa,

Sniedzite knābāja ozola mizu.

Zaķīts lēca pa sila malu,

Vārnas gaisā ķērkdamas skrēja.
Saulziba skumji pasmaidīja,

leraugot savus bērnības draugus —

Putnus un sīkos kustonīšus.
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Vakaros iznāca būdas priekša
Saulziba, skaitīja spodrās zvaigznei.

Vēroja grezno ziemeļa blāzmu,
Kuru Vaidelots kāvus sauca.

Naktīs, kad laukā stipri sala,

Saulziba briežu ādām sedzās,

Vaidelots būdā uguni kūra,

Sildījās, pielūdza Pērkoņa tēvu.

Aptrūka baltajai kazai piena;
Vecītis domīgi kasīja galvu,

Vārīja kaltētas ogas medū,

Saulzibu baroja, dzirdināja.
«Izcieti, Saulziba, grūtās dienas,

Gaidi, tev laime nākotnē smaidīs,
Zilizans cēlais būs tava laime!

Zilizans — tas būs svētība zemei!»

Vaidelots Saulzibu mierināja.
Saulziba skumji pasmaidīja.
«Nāve še gaida un nevis laime,»

Viņa rūgtuma pilna teica,

«Nelaime pate ir vientuļa sieva,

Kura asarām gaida bērnu.

Varraga dzimtai nav pasaulē laimes,

Viņas vienīgā laime ir nāve.

Jūtu un paredzu es it labi:

Zilizana es neredzēšu!

Jo, kad Zilizans pasaulē atnāks,

To pašu brīdi es atstāšu dzīvi.

Mātes miesās mīt brīnišķi spēki,
Māte daudz paredz un likteni vēro.

Ziedoņa vairs es neredzēšu,

Zilizana neskatīšu!

Sāpjuzini, tad tu auklē

Manu maziņo, baro un kopi,
Tu vēl dzīvosi ilgus gadus,
Dievi tevi saudzē un sargā.

Mazgā tu mazo Ziiizanu,

Šķīstī to, ģērbi un tikumus māci;

Līdzās Laimdotam aproc mani,

Saulzibu, Varraga nelaimes bērnu!»

Vaidelots galvu pakratīja,

Bēdīgi Saulzibu aplūkoja;
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Drudžaini viņai spīdēja acis,

Bāli tai kļuvuši bija vaigi.

Sēdēja viņa uz guļu vietas,

Dziedāja savas bērnības dziesmas,
Mati uz kailajiem pleciem krita,

Asaras viņai uz klēpja rita.

* * *

Kad pirmie cīruļi dziedāt sāka,

Tad Saulziba pirmās sāpes juta,
Tai miesās dzīvība pamodās,
Tā pate uz nāvi taisījās.
Vaidelots atveda veco māti,

Pēc tās viņš tāļu, tāļu bij gājis,
Tai sudraba saktu dāvinājis
Un beidzot to atnākt pierunājis.
Bet vecā māte par vēlu nāca,

Bērniņš noguris būdā brēca,

Saulziba gulēja nāves bāla.

Viņa dzīvi bij izcietuse,

Laimdotam pakaļ aizgājuse.
Vecmāte bērniņu nomazgāja,
Raudošam sirmgalvim parādīja:
Puisīts tas bija un sauca gauži,
Lai tam mātes krūti dotu.

«Ai, ai, jūs dievi,» gaudoja vecīts,

«Ai, tu sirdīgais Pērkoņa tētiņ,

Vai tu neredzi, cik še bēdu,

Cik te sāpju, cik nopūtu, skumju,
Cik daudz karstu asaru lijis!
Puisīts tu esi, tev Saulziba māte,
Laimdots tavs tēvs, un bārens tu esi.

Ziiizanu tevi mēs saucam,

Cilvēci mīlēt un mācīt tu iesi.

Zilizan! Mana cerība jaukā,
Mana laime vecuma dienās,

Zilizan, saņem šo sirmgalvja skūpstu,
Atpērc tu varoņu senču grēkus,

Atpērc caur savu mīlīgo prātu!»
Laukā uz vītola melnais strazds pūta,
Mazais Zilizans raudāja būdā.
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Zilizana sirdsdedze

Divpadsmito ziedoni Zilizans ieraudzīja,
Dziedādams staigāja viņš pa mežu,

Klusēdams, noslēpies staigāja birzē,
Klausīdamies putnu dziesmās,
Skatīdamies gaisa telpās.
Vaidelots apsēdās viņam līdzās,

Mācīja modro Ziiizanu.

«Kad es še atnācu, nometos birzē,»

lesāka kāsēdams Sāpjuzinis,
«Tad es sākumā aizgrābts biju.
Aizmirsdams pārciestās sāpes un bēdas,

Plašo dabu es aplūkoju,

Priecājos, skatīdams debesi, zemi;

Bet, kad es tuvāki novēroju

Kustoņus, putnus, zivis un stādus,
Tad es dziļi nožēlot sāku

Nelaimīgo pasauli, dabu.

Lūk, kā viņi vajā cits citu:

Vanags un krauklis ķer mazos putnus,
Mazie putni ķer māsiņas, odus,

Odi arīdzan barojas asinīm,
Līdaka tvarsta asarus, raudas,

Asari, raudas rij sīkās mailes,

Sīkās mailes rij ikrus un tārpus.

Kur ir pasaulē mīlestība?

Kur gan piemājo pieticība?

Tepat birzes malā auga

Cieši līdzās bērzs un egle.
Abi laida zemē saknes,

Abi plēta plašus zarus,

Sāka cīnīties, izskaust viens otru.

Egle beidzot uzvarēja,
Nomāca zariem nabaga bērzu,

Nospieda viņa vājākās saknes,

Egle, lūk, zaļo, bērzs sen jau kaltis.

Redzi, kāds gars še pasaulē valda!
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Tiešām, es ienīstu Pērkoņa tēvu,

Lai tad viņš mani vajā un soda,

Ja viņš nebūtu cerību devis,

Ja tas nebūtu radījis zvaigžņu,

Degošās saules un mēneša bālā!

Mūsu domām viņš cerību devis,

Mūsu jūtās viņš ticību licis,

Ka reiz ausīs labākas dienas,

Nāks reiz pasaulē mīlestība!

Lūk, šī zilā debess velve

Satriec manus pārmetumus,
Mierina manu līdzcietību, —

Dabas likums visaugstākā griba.
Kas var izprast dabas mērķus?
Kas lai izzina dievu gribu?
Cilvēks pats barojas dabas miesām,

Ēd tās krūti, guļ viņas klēpī;
Vai lai drīkstētu viņš to pulgot,
Dzesēdams slāpes ar ūdentiņu,
Kas no kalna avota izverd?

Tomēr cilvēku skubina daba

Pate mīlēt un labāki dzīvot,

Neplītēt, nerit, bet sātību cienīt,

Nenokaut citu, bet dzīvības saudzēt.

Izšķir mums dvēsele labu un ļaunu,
Kliedz jau apziņa sirdī, ko darīt.

Dievamžēl tumši vēl cilvēces ceļi,
Tauta ar tautu nāvīgi cīnās,

Cilvēks cilvēkam paslepen uzkrīt.

Bērni mācās no vecākiem ļaunu —

Posts un nelaime pasaulē paliek.
Zilizan! Topi par gudru vīru,

Domā ar sirdi, tiesā pats sevi,

Pirms tu citus nīsti un tiesā.

Sargies no naida! Mīlestību

Turi dzīvē par augstāko mantu!»

Sirmgalvis šito mācību teica

Zilizanam jau simtiem reižu;
Zilizanam vis neapnika
Klausīties dziļi sajustā runā.

Vecīšam asaras mirdzēja acīs,

Viegli tam drebēja sirmā galva.
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* # *

Uz upes krasta Zilizans sēdēja,

Vējš ievas ziedus straumē birdināja,
Tur dzelmē otra saule mirdzēja,
To, likās, vēsais ūdens dzirdināja.
«Šīs otrās saules es neizprotu,»
Tā Zilizans sevī nodomāja,
«Tās laikam īstenībā nava,

Bet viņa spīd un rādās būt.

Jā, jā, tā ir tā viltība, kas mirdz,

Kas tuvu nāk un tevi maldina,

Tā ir tā zemes valšķība,
Kas augstās varas allaž izķēmo.
Oho, tu saule dzidrā ūdenī,

Kas tu par brīnišķīgu mānu,
Tu esi tur, un tomēr tevis nav,

Tu mani aicini, es neiešu.

Es kāpšu turp, kur pate saule spīd,
Es celšu kāptuves līdz debess vārtiem,

Es rotāšos ar īstām zvaigznēm,
Ar mēnesi es runāšu.

Tur augsti, augsti dievi mīt,

Ar viņiem runāt gribu es

Un prasīt, no kā pasauli
Tie iesākumā radīja.
Vai viņi man to teiks?

Ja klusēs tie, tad nokāpšu
Es zemē un uz kapiem iešu,

Kur dus mans tēvs un māmiņa.

Tad es tur gauži raudāšu,

Ko gan es citu darīšu?»

Viņš domīgs liecās pār ūdeni,

Tur savu bildi skatīja:
«Lūk, lūk, tas esmu es pats!
Es citur sevi ieraugu.
Cik nejauks! Liela galva man,

Un vaigi man pelēki bāli!

Ai, kas man par neglītu degunu!

Rau, rau, kā es jocīgi smaidu!

Nu, labāki būs, ja es neskatīšos,
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Es paēnā iešu un paklausīšos,
Kā mazie putni trallina,

Vismaziņie kā lallina,

Kā lielie bubina un dūc,

Vislielākie kā ķērc un rūc!»

Zem ievas Zilizans nosēdās,

«Trallā!» — tas skaļi iesaucās,

Un mežā dziesmas pamodās,
Viss gaiss aiz skaņām līgojās —

Strazdiņš svilpa,
Cik krūts tam tilpa,
Dzilnas smējās,
Žagatas rējās,
Dzenis takti klauvēja priekšā,

Stārķis klabināja: «Nāc iekšā! Nāc iekšā!»

Balts putnis uz zara nolaidās

Un it kā smiedamies izsaucās:

«Zilizan, Zilizan, cilli-li-li!

Zilizan, Zilizan, cilli-li-li!» —

«Ko gribi no manis, knābuli, tu?»

Tā Zilizans errīgi prasīja.
«Trilli-li-trilli-li — vairāk neko!

Zilizan, Zilizan, cilli-li-li!

Ko slinko silā, tu nejēga!
Tu palaidni, tu blandoni!

Teic — kur ir visi tie cilvēki,

Kas tevim visnotaļ ir jāmīļo?» —

«Ej, kas tie ir par cilvēkiem,
Es vienu vienīgu pazīstu:
Tas ir mans vectēvs, Vaidelots,

Un to es karsti mīļoju;
Un mana mīļā māmiņa
Priekš divpadsmit gadiem nomira.

Es esmu vientulis bārenīts,
No visiem nepazīts dzīvoju!» —

«Tu neesi Laimes luteklīts,

To visi zvēri un putni zin,

Tev akmeņu graustā ir dzīvoklīts,
Bet katra sirds tavu vārdu min.

Tur ārā aiz mežiem sirdis deg,
Pēc laimes un mīlestības tās tvīkst,
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Un gadu tūkstošiem neziņā nīkst.

Tiem svētās nevainības trūkst,

To sirdīs grēku brūces sāp, —

Ej, viņiem mieru sludini

Un mīlestības kokli skandini!

Ar nevainību tos dziedini,

Ar līdzcietību tos spirdzini!
Tev daiļo māti Saulzibu sauc,

Ar zelta ratiem tā debesīs brauc,
Pa mirdzošo zvaigžņu lodziņu
Tā allaž uz tevi lūkojas.
Es, vieglais sudraba balodīts,
Uz tevi no viņas atsūtīts;

Kā rīta zvaigznes tur augšā mirdz

Saulzibas — tavas māmiņas sirds!

Ko jūti tu, Zilizan, ko domā tu?

Vai mūžam tu tā sēdētu,
Ja Saulzibu tu redzētu,

Tu cēlā kaislībā iedegtu,
Kā saule deg, kā saule zib,

Tā Saulziba daiļumus sūtīt jums grib,
Un Laimdots sapņo, kā laimi jums dot,

Viņš dabu un dievus grib saskaņot.

Ņem kokli, ej pasaulē dziedāt un ciest,

Tev visu ļaunu par labu būs griezt!» —

«Ja māmiņa tevi sūta šurp,
Tad aiznes manu sveicienu turp

Un teic, ka es nekā nezinu,

Es labprāt ciestu un mīlētu!

Bet viss te mežā tā skrej un trauc,

Un trokšņo, vēji balsis jauc,
Ka tiešām gudris netieku,

Es allaž neziņā palieku!
Mans vectēvs, sirmais Vaidelots,

Man saka šā un runā tā,
Pats teic, ka visa nezinot,

Pats grēkus reizām padarot;
Un zivis, putni, kustoņi,

Tāpat kā maldu cilvēki,

Cits citu plēšot ienaidā, —

27318 — Jānis Poruks
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Tik raibs viss debess pajumtā,
Ka nezinu, kā iesākt to,

Ko sauc par visu labāko!» —

«Jel pagaidi, kad sirds tev degs,
Vairs tumsa redzes neaizsegs,
Tev cēli skati atvērsies

Un daiļumos tu lūkosies!

Nu sveiks, tu mazais puisīti,
Lai izdodas tev laimīgi, —

Man jāskrej zilos dzidrumos,

Es mītu zvaigžņu dzīvokļos!»
Prom balodītis lidoja,
Drīz zēna skatam pazuda.

«Skrej, baltais balodīti, skrej,
Kur saule deg, kur laime smej;

Kurp iešu es, tā nezinu,

Es līdz tev labprāt lidotu.

Man kājas līp pie zemes klāt,

Mežs mani tīko valdzināt.

Es koku, zvēru, puķu draugs,
Mans vectēvs ir mans acuraugs.

Kad viņa sirds vairs nepukstēs,
Kas man tad runāt palīdzēs?»

Deg mana sirds priekš dzīvības,
Tā karst un sāp priekš brīvības!

Bet kā no meža laukā tikt,

Kur sirmo vecotēvu likt?

Skrej, balto balodīti, skrej,
Kur saule deg, kur laime smej;

Kurp iešu es, tā nezinu,
Es līdz tev labprāt lidotu!»

■Jf. # *

Kad Zilizanam bija astoņpadsmit gadu,
Tad sirmais Vaidelots aizmiga
Uz mūžību. Vecāku kapiem līdzās

Zilizans sirmgalvi guldīja.
Uz Saulzibas, Laimdota dusas vietas

Viņš liepu un ozolu stādīja,
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Tad Zilizans šķīrās no vecās birzes

Un tāļu pasaulē aizgāja.
No tautas uz tautu viņš dziedādamsklīda

Bet visur viņu izsmēja,
Gan sievas, gan vīri to projām dzina, —

Viņš naidu atstāt mācīja.
«Vai varoņi būtu bez ķildu, bez kara?»

Tā sirdīgie vīri runāja.
«Šim Zilizanam nav vīra gara,»

Tā daiļās jaunavas prātoja.
Bet viņam sāpēs sirds iedegās,
Kad redzēja tas ļaužu kļūdas;

Viņš apstaigāja pilis, būdas

Un mieru sludināt nemitās.

Kad latvji to projām aizdzina,

Uz igauņiem ziemeļos viņš tad gāja
Un mīlestību sludināja;
Tur arī viņu izsmēja.
Pa mežiem viņš nopiīsis maldījās,
Uz Latviju atkal atgriezās,
Tam kājas durstīja skujas asas,

Viņš dzīvoja no debess rasas,

Ar ogām trūcīgi barojās.
Viņš nekurnēja, bet gāja un cieta,
Un ticēja: pienāks reiz brīdis un diena..
Kur viņa dvēsele nepaliks viena,

Ka rāsies tam vienreiz dzīves vieta.

Bet velti! Par klaidoni viņu tie sauca,

Kas viņam darbīgi garām trauca:

«Lūk, paklīdušais Zilizans!

Cik ārprātīgs šis āksts un māns!» —

«Tam nejauks deguns, liela galva!
Tam matu nav, bet zvēru spalva!»
Tā zeltenes ciemos čukstēja.
Un sievas kā vistas klukstēja:
«Tas ir tas trakais Zilizans!»

* * *

Viesmīlis, latvju jaunais vadons,

Velti gaidīja Laimdota — brāļa,

Kurš ar tēvu bij karā gājis.
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Tēvs uz kaujas lauka krita,

Laimdots kļuva gūsteknis.
Divdesmit gadus brāļa vietā

Viesmīlis pagaidām valdīja;
Laimdots vairs dzimtenē neatgriezās;
Viesmīlis kļuva par virsaiti.

Kara un ķildu viņš nemīlēja,
Dzīres un dziesmas bij viņa prieks;
Viesmīlis pulcēja dziesminiekus

Savā pilī un līksmojās.

Līgodienā svinēja kāzas

Viesmīlis; viņa pirmā sieva

Bija smiltīs guldīta.
Milda, Viesmīļa līgava jaunā,

Dzīvoja Daugavas novadā.

Viņas tēvs — no virsaišu dzimtas —

Vadīja Daugavā zvejniekus;

Bagāts un tāļu izslavēts bija
Lielvārža staltais priežu nams.

Darvotās laivās Lielvārža kalpi
Brauca uz tāļo Krievu zemi,

Brauca līdz Ventai, līdz Dzintara zemei

Vairoja Lielvārža slavu un mantu.

Lielvārža dēli gūstniecībā
Krita, tam palika vienīgā meita,

Palika apslēptā bagātība.
Lielvārdis pagrabu radzēs raka,
Savu mantu gudri tur slēpa;
Līvi tam sētu izpostīja,

Apslēptās mantas neuzgāja.
Viesmīlim atlikās gaišmate Milda,

letikās viņas tēva manta;

Lielvārdis lepnis un laimīgs bija, —

Virsaitis precē viņa meitu.

Kāzas lielas un slavenas bija:
Divi nedēļas plītēja ļaudis,

Līgoja, spēlēja, Viesmīli teica,

Slavēja Mildu un Lielvārdi sīksto.

Septītā dienā viesi jau plūcās,
Plēsās Viesmīļa, Lielvārža ļaudis, —

Viens no pūra šķirstiem trūka,

Nebija tā ar krievu naudu.
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Viltīgais Lielvārdis vainoja kalpus,
Teica, ka vedēji zaguši šķirstu;

Vedēji atkal dievojās, teica:

Lielvārdis neesot šķirsta devis.

Viesmīlis beidzot iznāca sētā,

Ķildīgos ļaudis mierināja;
Kāzas dzēra vēl septiņas dienas.

Meitas dziedāja tautas dziesmas,

Puiši koklēm tās pavadīja.

* * *

«Pie vārtiem klauvē kāds svešinieks,»

Tā klētssargs Viesmīlim ziņoja;
Aiz galda virsaitis sēdēja,
Tam līdzās Milda smaidīja,
Un koklētāji, dzejnieki
Par latvju zemi dziedāja.
«Lai ēd un dzer, un līksmojas tas,

Mans nams ir uzcelts labdarībai,

Par daiļu piemēru citiem viņš lemts!»

Klētssargs svešnieku ielaida,

To dzīru zālē ieveda;
Viesmīlis laipni to apsveica:

«Kam ļaužu?» — kā parad's bij, prasīja.
Svešnieks ilgi domāja, pūtās,
Beidzot ozola kannu tvēra,

Dziļu, dziļu malku dzēra.

«Gandrīz es aizmirsu, kas es esmu,»

Tā svešnieks rūgti pasmējās,
«Bet nu es it skaidri atminu,
Sis dzēriens mani spēcināja!» —

«Tīrs nelga!» kāds dzejnieks čukstēja.
«Pat savu vārdu viņš aizmirsis,

Par daudz tas skrandains, noplīsis,
To projām aizdzīt vajadzēja!» —

«Lai paliek vien, viņš ir mans viesis,

Varbūt ko jaunu pastāstīs;

Viņš, liekas, ceļojis ir tāļu

Un ceļā salcis, noguris.
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Tam droša balss un runa skaista,

Un viņa kokle liecina,

Ka tas ir mācīts koklētājs,
Viņš skaisti mums vēl uzdziedās!»

Tā runāja Viesmīlis; apklusa visi,

Uz svešinieku raudzījās nelaipni
Un ziņkārīgi viesu acis;

Viņš smaidīdams pēkšņi piecēlās.
«Par Ziiizanu mani sauc,»

Viņš skaļā balsī iesaucās.

«Es Saulzibas un Laimdota dēls,

No līvu sievas, no latvju vīra

Es esmu cēlies un mežā audzis,

No debess rasas spirdzināts,
No zemes rūgti pārbaudīts.
Tēvs nomira savā kāzu naktī;

Un māte, kad mani dzemdēja,
Šo bēdu pasauli atstāja.
Es mežā ozolu graustā mitu,
No Vaidelota audzināts:

Uz labu viņš mani mācīja
Un mirdams mani svētīja.

Bet kur ir zemes svētība?

Iz augstumiem putniņš lidoja,
Man sirdij svētas sāpes nesa, —

No manas mātes atsūtīts

Bij baltais debess balodīts.

Sirds manim liesmās iedegās,
Tur dega karsta mīlestība

Priekš visiem, kuri nemieros

Un ķildās zemes laimi posta.
Bet Zilizana sirdsdedze

Bij visiem nesaprotama,
Es kļuvu apsmiets, nicināts,

No sētām mani aizdzina.

Lūk, te nu noguris es stāvu

Un gaidu, kamēr lamās mani;
No vārda draudzīga es kaunos,

Tā vajāšanām apradis
Es latvju zemē gadiem esmu.
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Ja Latvijā man cerība

Sen zuda piekrišanu atrast,
Tad manas mātes dzimtenē

Uz līviem mazāk varu cerēt.

Tie varoņi, kam šķēps ir dārgs,
Kur slavens tas, kas maitā otru.

Kur lepnas daiļās jaunavas
Uz asnīm, kuras līgavaiņi
Ir karā lējuši priekš viņām.
Nu sakāt, kāda nejēdzība
Vēl jūsu starpā, brāļi, valda,

Ka maitājiet viens otru jūs,
Ka nīstaties, ka plēšaties!
Jums visiem vienreiz jāmirst būs,

Kur paliek lielie varoņi?
Tos tāpat zemes klēpī rok

Kā nespējniekus, übagus,
Tiem tāpat nāvē jānosmok.
Uz augšu galvas paceļat
Un debess gaismu vērojat:
Tā cilvēku uz daili sauc;

Un kāpēc viņš uz naidu trauc?

Vai nebūtu tas jaukāki,
Ja plašus dārzus dēstītu,

Tur mierā visi dzīvotu

Un saldus augļus baudītu?

Vai nebūtu mēs augstāki,
Par zvēriem, putniem cēlāki,

Ja celtum mūra dzīvokļus
Un koptu zemes bāreņus?
Aiz dievu dieviem mājo dievs,

Viņš cēla augstu brīnumu,

Šis brīnums — svētā dzīvība,

Bet kur ir viņas brīvība?

Jūs nāvi ceļat dzīvībai,
Jūs važas kaļat brīvībai!

Jums visiem, visiem iznīkt būs,

Jo nāvē, aklie, skrejat jūs!»
Par Zilizana stāstu viesi smēja,
Tie kannās putošo alu lēja,
Līdz naktij tāļāk līksmoja,
Kamēr dažs plītēdams aizmiga.
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Viesmīlis vēlēja Ziiizanu ģērbt
Svētku drānās, dāvāt viņam
Jaunu kokli ar sprindzīgām stīgām.
Rītā tam dziesmu sacensībā

Ar latvju dziedoņiem jāiet bija.
Zvaigžņu mirdzā vēsā naktī

Zilizans pagalmā gāja, zem liepām
Viņš uz sola vientulis sēdās,

Pārdomādams, ka vienreiz šai sētā

Viņa tēvs, Laimdots, audzis un mitis.

Saldas jūtas pārņēma viņu,

Zilizans aizmirst nevarēja
Gaišmates Mildas smaidu sejas,
Viņas skanīgās, cēlās runas,

Viņas mīļo, laipno skatu.

Aprima jautrais dzīru troksnis,

Izdzisa vārtos, pagalmā lāpas,

Spīdēja pilnā mēnesnīca.

Zilizans vērās caur liepu lapām
Nakšu spīdekļa tāļajā sejā.
Vērās dzidrajās mūžības telpās.

Šausmīga, cēla vientulība

Pildīja viņa tvīkstošās krūtis.

«Kā es gribu, un pēc kā es tiecos?»

Tā viņš klusībā jautāja sevi.

«Miers nu valda visapkārt zemē,
Bet kur paliek gaidītā laime?

Neesmu es pats, kas mieru

Apsveiktu kā debess viesi!

Esmu nemierā ar visu, —

Sirds pēc mīlestības tiecas!»

Kokli balsojis, viņš lēnā,

Klusā balsī dziedāt sāka,

Arvienu stiprāk skaņas plūda,
Arvienu maigāki tās cēlās.

Zilizana dziesma

«Tev, neizprotamais dzīvības gars,

Kas ceļas iz zemes trūdiem,

Tev, neaptveramais mūžības svars,

Kas gulst uz dvēseles spārniem, —
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Jums mana dziesma lai skan!

Tev, mīlība, kura sirdī kaist,

Ko iezvana debess zvani.

Tev, cerība, kura drīz gaist,
Drīz atkal apgaismo mani, —

Jums mana dziesma lai skan!

Tev, sidraba balodīti,

Kas bērnībā mani sveica,

Tev, balto māmulīti,

Ko Vaidelots asarām teica, —

Jums mana dziesma lai skan!

Tev, tētiņ, kas miri, pirms dēlu

Tu skatīji — Ziiizanu,

Jums, ilgas, ka daiļuma tēlu

Es pasaulē nenomanu, —

Jums mana dziesma lai skan!

Lai skan mana dziesma žēli,

Lai skan tā naktī vēli —

Caur laicību mūžībā

Lai debesu gaišībā
Tā aizplūst pie likteņa troņa!
Lai skan mana dziesma brīvi,

Lai liecina tā par dzīvi

Ar balsi salauztu, vāju,
Ar viņu es sveicināju
Jūs, garus, pie likteņa troņa.
Es tvīkstu, es dailes gaidu,
Es paciešos, raudu un smaidu,

Līdz dziesma manim rodas,

Tā augšup gaisos dodas,

Tur apklust pie likteņa troņa.

Mana sirdsdedze, manas mīlības sāpes,
Manasirdsdedze, karstas daiļuma slāpes,
Mana sirdsdedze moka mani,

Tu, dziesma, par viņu skani —

Aizskani mūžībā.

Aizskanat mūžībā

Jūs, Zilizana mokas,

Aizskanat, aiztverat

Likteņa vadošās rokas,

Aizskanat, satriecat netaisnību!
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Es nejauks — priekš acīm,
Es skarbs — priekš ausīm,

Es dzīvei lieks,

Kāds dievam no manis prieks?
Jaunības mīlu

Tie manim ņēma.
Ko es vīlu,

Ka viltu man lēma?

Es gribu dzirdēt,

Es gribu mīļot, —

Kas dzīvos ar mani?

Kas mīlēs Ziiizanu?

Neviens, neviens! Es esmu lieks!

Es nejaukais diedelnieks!

Ha, ha! Nu diezgan, nu gana,

No apsmietā Zilizana

Jūs vairs dziesmas nedzirdēsat!

Jūs manis vairs neredzēsat!

Tur kari un varoņu ķildas,
Še kūtrība plītē un sildās.

Prom, prom! Uz tālu vietu!

Ar jums lai es sacensties ietu

Dziesmu karā —

Jūsu barā?

Jūs par mani smietu,

Kā vakar, tā šodien skaustu

Mani, varbūt šaustu —

Ja dziedātu patiesību
Es; netiklo jaunavu kailes

Un nekrietno jaunekļu bailes

No sirdī degošas dailes

Es zinu, sen pazīstu jūs!
Prom! Iznīcībā man laime būs!»

Viņš svieda kokli uz akmeņa, tā šķīda,
Un drupatas tam krūtīs lēca

Kā sadusmotas; viņa mute sēca,
Kā apmulsis viņš liepu ēnā līda

Un tur uz zemes saļima
Un gari, smagi elsoja.
«Zilizan, Zilizan!» kāda balss sauca.

Netāļu no viņa sieviete

Cēla un balta stāvēja.
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«Kas tur?» Zilizans augšā trauca.

«Es — Milda — virsaite jaunā!
Es tavu dziesmu dzirdēju
Un visu labi sapratu
Kā tevi vajā pasaule ļaunā!
Es nācu līdzcietību tev teikt,

Kā cēlu koklētāju sveikt.

Jau Viesmīlis dziļā miegā dus;

Bet mēness man gultas aizkarus

Ar skumjām un ilgām sudraboja,
Man dzīvi tik tukšu iztēloja,
Ka es aiz šausmām piecēlos
Un tavā dziesmā klausījos.» —

«Milda — tava parādība laime man,

Laime un nelaime arīdzan:

Zilizans mīlē bez cerības!» —

«Priekš tava gara augstības
Tak manī radās sajūta!
Bet mīlestības būtība

Sen citam jau ir atdota.

Un tas, kas tavā sirdī deg
Priekš visas zemes, cilvēces,

Priekš viena kvēlo tikai man,

Un tas pats citu mīlēja!» —

«Jā, jā! Tas ir mans liktenis,

Es palieku pasaulē vientulis.

No vaiga es neesmu radīts skaists,

Priekš ciešanām es pasaulē laists!

Gan dziesmā jaunavas uzklausās,

Bet tad no manim nogriežas.
Mana sirdsdedze karstā baida tās

Un manas miesas nedaiļās!
Ko nozīmē šai dzīvē gars?
Še pasaulē tik miesai svars!

Tu pirmā nāci roku sniegt,
Lai pateiktos par dziesmu man.

Bet sirdij sirdi gribi liegt?» —

«Jā, tava dziesma daiļi skan,

Bet sirdi es atdot nespēju!» —

«Man sirdī deg! Jel slāpē to!» —

«Es, Zilizan, tā nevaru ...» —

«Es, Milda, tevi saprotu:
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Es neesmu — kas mīlējams!
Gan mīlēju pats dzīvodams,

Un mīlēšu vēl nomirdams!

Ļauj skūpstīt tavu balto roku,

Priekš daiļuma es ceļus loku,

Priekš dailes savas asnis lietu,

Priekš mīlestības nāvē ietu!» —

«Es nezinu, ko tevim teikt, —

Ir labāki šo lietu beigt!» —

«Nē, nē! Vēl paliec brītiņu,
Lai savas sāpes aizmirstu!»

Viņš Mildas roku satvēra

Un kaislīgi to skūpstīja.
Te pērkons dunēja tāļumā,

Sirms Vaidelots rādījās pagalmā.
«Zilizan, Zilizan! Ko dari tu?

Kur ņēmi tu šo kaislību?

Tu tikumus sludināt aizmirsti

Un pats par netikli palieci!» ■—

«Lūk, Milda, vai redzi, kā sirmgalvis draud!» —

«Tie māņi! Man acs nekā nenojaud.» —

«Klau! Vaidelots mani uzrunā!» —

«Tā tikai ir tava iedoma!» —

«Kas vienam vienīgam atdodas,
Tam cilvēci mīlēt aizmirstas!

Bēdz no šīs sētas, Zilizan!» —

«Vai dzirdi, Milda, ko saka viņš man?» —

«Ej, Zilizan, līvus mierināt,
Tie latvju sētas grib dedzināt

Un dzīvības maitāt, asinis liet!

Tev būs uz savu dzimteni iet —

Tur dievu gribu sludināt,

Lūgt, mācīt, līvus mierināt!»

* * *

Otrā dienā Viemīlis velti

Zilizana meklēja;
Milda savas skumjas slēpa,
Viesiem jautri tērzēja.
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Zilizans jau naktī gāja —

Nemiers viņu skubināja
let uz līviem, tos pierunāt,
Lai tie nepošas uz karu —

Latvju zemi sadragāt.
Līvu drošie vīri sprieda

Latvjus kaut un kalpināt.
Nekur Zilizans neatrada

Savām dziesmām piekrišanas,
Visur viņu atraidīja:
«Tam nav skaidras saprašanas!» —

«Ak, jūs ļaudis, neprašas paši,
Kaudami citus, kritīsat postā!

Nežēlīgie laupītāji,

Nebēdīgie dzīvotāji!» —

«Prom, tu ārprātīgais māns!»

Līvi to lādēja, lamāja;
Aizdzīts mežā viņš raudāja,
Izmisa, nogura Zilizans.

* * *

Pirms līvi latvjiem uzbruka,
Tos sveši jūrnieki sakāva;

Maz līvu vīru atlika,

Kas dziļi mežos aizbēga.
Bet tikmēr plītēja Viesmīlis

Un latvju jaunekļi koklē ja,
Kamēr tas kļuva gūsteknis
Un Mildu bruņenieks precēja.
Kas varas darbus reiz darīja,
Tos vara pašus maitāja.
Kas kūtrībā māņiem dzīvoja,
Tos svešnieki viegli mānīja.
Kas nobēdza mežos kā mednieks vai gans,

Tam atmiņā palika Zilizans,

Kas velti bij mācījis likumus,

Bez sekmēm bij slavējis tikumus.
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* * *

«Sirds deg! Sirds deg!» — tā Zilizans sauca

Vējš rudens naktī mežā kauca.

«Sirds deg! Ak, mokas briesmīgās!»
Un ceļos Zilizans nometās.

Uz Saulzibas kapa viņš saļima;
Un vētra birzē trakoja.
«Sirds deg!» kā ārprātīgs viņš kliedza,

Bet vētra to pāršņāca, ozolos spiedza.
Kur dzimis — mežā — Zilizans mira,

Pār sirdsdedzes pelniem lapas bira.

* * *

Šī ir tā dziesma par Ziiizanu.

KAISLĪBA

Kad viņa uz pļavu nāks vaiņagus vīt,
Tad es to saķeršu
Un karsti skūpstīšu.
Ja viņa sauks: «Ej prom, es tevis negribu!» —

Tad es tai vaiņadziņu noņemšu,
To smiedamies es samīšu,

Jo viņa manu mieru aizveda,

Tā manu dzīvi maitāja;
Ak, viņa, viņa! Kāpēc skaista tā?

Kā eņģelis, no dieviem gleznota.
Ak, laižat mani, viņu iekārot

Es gribu! Dzīvība ir nieks

Bez viņas acīm, viņas vaigiem sārtiem;

Priekš viņas mirt man prieks,
let vai caur pekles vārtiem!

Jel atlaižat! Jau viņas klusā dziesma skan;

Es zinu, viņas dēļ ir bojā jāiet man.



RUDENS

I

Debess tāļumā

Gulbji aizlaidās,

Ilgi acis man

Pēc tiem lūkojās.

Melnas vārnas ķērc

Kļavās sarkanās,
Sudrabbalodīši

Jumā sametas.

Sudrabbalodīši,
Kā jūs gaidiet vēl?

Vai no sētas jums
Aizlidot ir žēl?

Dārzā vītuse

Laimes puķe sen,

Vecā ābele

Vējā čīkst un sten.

II

Pie Daugavas viņš,

Pie Gaujas stāv viņa —

Kur abi tie paliks?
Tā dieva ziņa.

Ko vienoja ziedons,
To rudens šķīra;

Bij jūtas jaunavas,
Un prāts bija vīra.

Ar jūtām līdz asarām

Tu, nabadze, tieci,
Ar prātu līdz kapam
Tu, vīrs, ceļus lieci.

287
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Pie Gaujas, pie Daugavas

Vējš birdina lapas,
Kā smiltis pie kapa —

Stāv jūras kāpas.

111

Aizbridās saulīte — noslīdēja
Debess malā;
Izira cerība sārti zaļā.
Nu stāvu es ceļa galā.

Noiets ir tāļais līkuloču ceļš,
Nu stāvu pie jūras un skatos:

Tur salti kaist bālošs sārtumiņš,
Kur saulīte nobrauca uguns ratos.

Saulei pakaļ es gāju
No bērnības;

Pēc gaismas es tiecos

No jaunības.

Ir velti pēc saules sniegties,
Ir velti jaunībā silt, —

Sirds rudenī mīlēt sāk liegties,
Un cerības tevi sāk vilt.

lets, daudz ir iets pa pasaules ceļu,
Nu saule jūrā nogrima,
Tai līdzi mana dzīvība, —

Uz nāves tekas es kāju ceļu.

ES ILGAS TEV SIRDĪ CĒLU

Es ilgas tev sirdī cēlu

Un līdzi pats ilgojos,
Es mīļoju tavu tēlu,
To aptvert vēlējos.
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Tie skūpsti un glāsti no tevis —

Tie bija viltīgi;
Tās bija viltus ilgas,
Kas pilda pasauli.

VĪRS AR TULZNĀM ROKĀ

Spiež tevi smagā dzīve kā slogs,
Tu domā, skumsti un strādā;

Drūms paliek mūžam tavs šaurais logs,
Kas debess blāvas tev rāda.

Vai pagrabs vai augstais bēniņš tev lemts,

Tev bērni ir mūžam bāli,

Tev smaids iz liesās sejas ir ņemts,

Acs nikni tev skatās uz tāli.

Tur tālē simtiem āmuru klaudz,
Kur šķiras no uguns dūmi;

Tur tādu, kāds esi tu, ir daudz,

Tie glūn uz mašīnām drūmi.

PARALĒLAS

Domu zibini

Reti kādu ķer;
Runas pērkoņi
Tūkstošus tver.

Kā sēnes aug jūtas
Un izmiekš kā bekas;

Cilvēks vaļā laiž pekas,
Kad domas top grūtas.
Jā, draugi! Just un pūlēties to izrunāt,

Kliegt un raudāt

Ir mazu bērnu darbs.

Bet domāt, domāt, domāt

Un strādāt, strādāt, strādāt —

Ir vīru cīniņš skarbs.
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ATCERĪBĀ

Ak, manas vecās mīlestības dzejas,
Jūs sūdzaties, ka ļaudis par jums smejas!
Vai zināt: man ar smiekli nāk,
Kad iemīlējies cilvēks raudāt sāk.

Nu sākušies ir citi laiki;
Un ideāli auguši ir slaiki,

Ka mana roka nesniedz to;

Un daba kļūst par visvareno.

Un vai dabai par to daļa,

Kam dziesmas taisīt ir vaļa?

* * *

Jā, bērns, labāk mīlē nekā lasi mīlestības dzejas!
Tik droši mīlē, lai ar par tevi smejas.

IKDIENĪBA, ŠAIPUS UN VIŅPUS TĀS

Saplosītas sirdis ilgi nīkst un vārgst,

Pēc viena vienīga bezsāpju acumirkļa tās tvīkst;

Un citas dzīvo mūžīgās prieku baudās

Un bezjūtīgi klausās vārgo smilkstos un gaudās.

* * *

«Tu nedrīksti domāt, tev vajaga klausīt,»

Tā barga balss no augšienes sauc.

Ak, augstā balss, es klausījis esmu arvienu,

Vēl patlaban es katru varu cienu,

Bet mana sirdsapziņa — tā brēc un kauc!

Kas tāļumā mīt,

Tie dažreiz rakstiem un runām uz tevi krīt

Un patiesību groza un loka,

Tevi sāpina un moka,
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Bet visvairāk, vissāpīgāki ievaino tie,

Kas ir pašu ļaudis — tie vistuvākie.

Labi draugi un radi —

Tie tevi vairāk posta nekā neražas gadi.

*■ * *

Zem vienas lielas cepures — zem zilās debess

Dievs palika visu cilvēci,

Lai viņā vienprātība valdītu,

Lai kopīgi ļaudis labu darītu;

Bet katrs cilvēciņš sev cepurīti
Pašam taisīja,
Tādu smuku, glītu naktsmicīti

Sev galvā uzbāza.

Un gudrinieki ar laiku uzgāja,
Ka zem lielās cepures var krāpt un vilt, un raust,

Zem mazās — smaidīt, acīm mirkšķināt un snaust.

* * *

Kā kaltuši žagari grab,
Tā ļaužu runa mani aizskar —

Bez īstenības, bez spirgtuma.
Kā sarkans rīts pēc šausmu nakts,

Tā asiņo mana cerība

Uz nabago cilvēci.

* * *

Ikvienam krūtīs akmens karst,

Kad vasara, un ziemā salst —

Sirds teiku valstī vārgst.
Ikvienam šķidrums acīs riet,
Ikkatris iespēj raudāt, smiet,

Tik teikās īstās asras mirdz.
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* * *

Viss sagrozīts, viss samelots,

Viss gluži aplam raksturots!

Kas vesels bij, to taisa slimu,

Par gudru dēvē nejēdzīgu.
Tā viss stāv nevietā un nīkst.

Un laimīgs tas, kas iznīkt drīkst.

ĢĒNIJS

Maz zināt un daudz just —

Tas dzīvi raibu dara;
Daudz zināt un maz just —

Tā lielā dzīves vara;

Bet, kurš daudz zina un jūt
Un darbā allaž grib būt,

Tam ir kas no dievu gara.

TALANTS

Laba dzīve, laba redze,

Krūtīs godkārības dedze —

Tas ir pamats talantam;

Ja tas studēt, strādāt prot,

Paraugus sev izmantot,

Tad tam ronas gods un slava,

Māja, maize, sieva sava.

SILA GALĀ PUĶE ZIED...

Sila galā puķe zied,

Nezinu, kā to sauc,

No malu malām taureņi

To skatīt brauc.

Kā sārti balts cekulīts

Uz zaļas galvas mirdz

Tai zieds pie kapa akmeņa,

Tur aprakta ļauna sirds.
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Ja cilvēks šai vietai

Tuvu nāk,

Tad dziļas skumjas
To pārklāt sāk,

Tad sils kā šausmās

Gremdēts dus

Un putniņi bailīgi

Slēpušies klus;

Līdz cilvēks ir projām,
Viss gavilēt sāk,

Pie ļaunās sirds puķes
Dabas bērns nāk.

DZĪRAS

Zem meijotām palodām galds balti klāts,

Un kaktā uzcelta vīna vāts.

Tur visi smiedamies lepni sēd,

Tur runā un runā, dzer un ēd.

Tie runā šo un runā to,
Tie pārspriež mūžam vienmuļīgo,
Tiem pieres šauras un viducis plats,
Un acīs kvēlo kaislības skats.

Tie mūžīgi mutes vaļā ver,

Tie mūžīgi runā, ēd un dzer,

Tie gadu tūkstošus netiek nost

No vietas, kur lemts ir gremot un kost.

Tos nospiež mūžīgais dzīru lāsts,

Tiem mūžam šķetinās melu stāsts.

Un galdgalā nāve bālā sēd,

Tā lēnām sirdis un aknas ēd.

REIZ LAIME NĀKS

Reiz laime nāks ...

Kad viss būs beigts
Un piepildīts, kā rakstos teikts.
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Par vēlu laime zemei nāks —

Kad zārks pie zārka kapos būs,

Kad krusts uz krusta lūzdams grūs,
Kad debess vējiem pietrūks elpas,
Kad jūras dzelmes sausas žūs,

Kad iznīdēs mūžību pasaules telpas, —

Tad laime nāks.

PAVASARS 1906

Agrīnis pavasars —

Vainīgs saules zelta stars:

Zemes krūti sildīt silda.

Izlien sārts pumpurīts:

«Ak, cik skaists, mīlīgs rīts!

Sveika, māmulīte Milda!»

«Agrīnis pavasars,»

Līgo vējā zaļais zars,

«Kad tik neuznāk vēl sals.»

Zaļie laksti upmalā,
Asā nātra sētmalā

Nebaidās, ka tai būs gals, —

Vai gan stipram kaitē sals?

VECS PADOMS

Noguruse mana galva;

Sarūsējuse ir spalva,

Rakstīts, sarakstīts ir daudz;

Labāk slotas kāts lai klaudz.

Slaukāt, māsas, kur jums durvis!

Brāļi, tīrība ir burvis,

Kas jums labas domas dod,

Netīrais to neatrod.

Tēvi, mātes, bērnus perat,
Ja tie rītos ilgi guļ,

Logus, durvis vaļā verat,

Lai tad tīrais gaiss tos kuļ!
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Gaisam salta vēja runga,

Kur tas met, tur putekļi

Bēg un plok; tas augšā bungā

Miroņus: «Ei, sutekļi!»
Nemirstiet, jums dzīve plaša,

Kurp tik skatāmies, viss zeļ;
Saules darbība ir aša,
Un pats dievs to godā ceļ.

Bērni, savus vecos māciet

Atcerēties jaunības!
Un ar sauli strādāt sāciet,
Tad jums netrūks pilnības.

Padoms, ko jums tagad dodu,

Ir jau vecs un nodriskāts;

Bet es cita neatrodu.

Mūžam jauns ir Vecais Pats.

IZ ZĒNA GADIEM

I

Kā sapnī aizmieg un sapni redz,
Tā dzīvība dzīvību nāvē sedz;

No kapa kas izcelts šūpulī dus,

Pēc nāves vēl runāt neapklus.
Lai mīlē un ienīd aiz mīlestības,

Lai maldās un aizmirst aiz nespējības;
Caur atmiņu plūdiem laužas liels spēks,
Es nodrebu viņā: mans sapnis kā grēks
Lai cīnās un karo dēļ pastāvības,
Lai pazaudē visu aiz uzticības;

Man sapnī vēl cīņa; kur ideāls?

Mans ideāls ir visai tāls!

II

Priekš dziesmu svētkiem man svārkus šuva.

Aiz puķainas pļavas, kur zaļa druva,

Man stāvēja maza fabrika,

No māliem un smiltīm uzcelta.
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Tur kārklu cerā uz akmeņu krauja
Es redzēju mazu pelēku peli,
Kad mātei stāstīju, saspiedās sauja,
Bet krustmāte teica: «Tie ir meli!»

Pie mazās fabrikas nosēdos

Un skumji pār pļavu lūkojos, —

Drīz rokas baltas mazgāšu
Un jaunos svārkus apvilkšu.

NĀC ZIEDUS STRĒBT

Es pavēru acis, vēl miegs ir salds,

Dārzā čivina

Un spārnus plivina
Putni; ar saules stariem apklāts galds.
Aizmidzis neredzu nekā;

Rīta miegs. «Nāc ziedus strēbt!»

It kā būtu kaut kas ko slēpt,

Nokaunējies iz gultas laukā, —

Silti ziedi elkšņu traukā!

«Palūk, paskat! Ekā

Bezdelīgas atkal mūrē!»

Caps! Balts taurenīts manā dūrē!

NEVIENA ZAĻA LAPIŅA

Neviena zaļa lapiņa

Nedīgst uz manas zemes!

Neviens putniņš nelaižas

Pār manas mājas jumtu!
Kalta mazās ābelītes;

Nebūs sarkanu ābolīšu.

Gar sakritušo dārza sētu

Aiziet meitenes līgodamas,
Tur apstājas, kur puķes zied,
Un līksmo tur, kur putni dzied.
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Kāpēc nedīgst zaļas lapas
Uz manas jaunības cerību kapiem?

Kāpēc nedzied mazie putni
Manu ilgu mājas jumtā?
Pret dabu es pacēlu savu dūri,

To lādēju dusmās un draudēju saulei

Bez dieva, bez dabas, bez ziedoņa,
Bez dziesmām, bez laimes es dzīvoju.

VECĀ DZIESMA

To dziesmu, ko sapnī dzirdēju,
To manim dziediet pie kapa;
Ja pavadītāju man nav,

Lai puķes acs top slapa;
Ja puķes nezied kapsētā,
Lai vēji nošalc gaudu;
Ja laiks ir rāms, lai pelīte
Tad atnes mūžīgu snaudu;

Ja pelīti kaķis notvēris,

Lai kaķis pats ņaud dziesmu;
Ja kaķis dziesmu aizmirsis,

Lai spulgo tā zvaigznes ar liesmu.

Kad zvaigznes liesmās iedegsies,
Tad trīcēs dziesma lēnām,

Pa nakti tā tāļu aizskanēs

Pār pasaules sapņu ēnām.
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CERĒ UN GAIDI

Cērē un gaidi, lai šaubas nāk,
Šaubas sirdi izglītot māk;

Šaubas tagadni līdzsvarā tura,

Tevi no skaidrības neattura.

Cerība — gaismas miteklis,

Cerētājs — laimes luteklis;

Gaidas ir laika noslēpums;

Kaps ir paliekams īpašums.

ZIEDOŅA RĪTS

Tā iet, ka ziedus nesamīt,
Tā stāvēt, ka nevienam ceļā
No maziem, baltiem taureņiem,
Arvienu sēdēt baltā veļā;
Vai tas gan kādam izdodas,

Tas jautājums; lai putni dzied,

Lai nošalc sila pamales,
Kad nevainīgais brīvā iet.

PUĶE UN PUTNIŅŠ

Lūk, puķe ceļa malā zied,

Par viņu putniņš dziesmu dzied;

«Tev sārtas zīda drāniņas,
Tik zibošas, tik plāniņas!

Tev sirdī medus puteklīts,
Tu, saldais dabas luteklīts!

Ai, zieds, ai, zieds, kā mīlu es

Tās puķes, kuras zīdu nes!»

«Nav zīds! Tu, aklais knābulīts,

Man svārks no saules izrakstīts,

Šīs manas piecas lapiņas
No zemes sviedriem slapiņas.
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Mans tēvs aiz zvaigznēm godā mirdz

Vai viņu jūt ar tava sirds?

Kad rudenī es nobālu,

Par mani dziedi dziesmiņu.»

«Es augstu gaisos lidinos,

Tik reizēm zemē nolaižos,

Es šodien te un rītu tur

Kad aizskrienu, bērns skatās: kur?»

RUDENIS

Savāc labību un graudus,

Nopūties, kad grūti vest;

Ežmalā kāds paliek raudus—

Tam nekā, ko līdzi nest.

Pārdod lieko peļņas daļu,

Nopūties, ja piemānīts;
Pēc par peļņu tīru gaļu
Dod ar tam, kas nogānīts.

Bet, ja pats tu otru māni,

Tad uz banku naudu nes,

Lai ar nesot sāp tev sāni,

Būs priekš tavas patversmes

Kapitāls, ja zagļu maitas

Neizodīs grāmatas,
Kur stāv rakstīts, kādas gaitas
Tev no simta

* uzkrautas.

Bet, ja sirds tev kristāltīra,

Dievs ir tevi svētījis,

Nebīsties tad ļauna vīra,

Kas bez prāta dzīvojis.
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Dažs labs cilvēks tevi baida,

Lai tu būtu diez cik cēls;

Nebīsties no viņa smaida,

Bīsties, ja tas pats ir cēls.

Rudenis ar vējiem saltiem

Kapa jūtas šurpu nes,

Sludina par sniegiem baltiem,

Kuriem apsegs kapenes.

IZ MANAS DZĪVES

Fragments

Nu jau trīsdesmit trīs gadi —

Kur man kāra šūpulīti
Un es zīdu mātes krūti,

Kurā dega mīlestība.

Auklēts, paijāts, aijāts tiku,

Mījots vairāk nekā citi,

Tāpēc izaugu par tādu,
Kurš nu sūdzas, ka iet grūti.
Mana māte bija slaika,

Pat par skaistu viņu sauca;

Manis dēļ tai asras lija,
Manis dēļ tā kļuva slima.

Naktīs cēlās gultā sēdus,

Raudzījās uz šūpulīti
Mana mīļā māmulīte,

Kura tagad veca, slima.

Kāpēc mīlēji tu mani?

Kāpēc sirds tev bija vāja?
Kas lai zina dieva prātu —

Kas lai pazīst viņa ceļus?
Jo, kā māmulīte domā,
Kā tā domāja sendienās,

Tā vis nedomā un nejūt
Viņas dēls: tas domā augsti!
Smalki noģērbies, viņš staigā
Un ar «smalkiem» ļaudīm runā;



301

Studējis tas ar pārlieku,
Un par rakstnieku to godā.
Bet ko palīdz smalkās drānas,

Kad nav krūtīs siltās laimes,

Kad nav svētā, saldā miera,

Ko man mīļā māte sniedza.

Laime šalca tēva dārzā,

Audekli kur balinājās,
Tur zem ābelēm es sēdot

Padebešu dzelmēs vēros.

Laimes puķes pļavās plauka,
Rasā mirka basās kājas,
Kad kā pasakā es gāju,
Brokastu lai ganiem nestu.

Ai, šīs mīļās, svētās dienas

Prom, ir prom uz visiem laikiem!

Saule nespīd vairs tik spoži,
Sirds vairs nepukst krūtīs droši.

Desmit gadu stāstu lapas,
Kuras bērnu dienām lemtas,

Ira baltas, ira tīras,

Nav tur melniem burtiem vietas.

Bet, līdz sāku skolā staigāt,

Lai tur mācītos ko labu,

Lūk, par brīnumu, es jaudu
No tā laika tikai ļaunu.
Grāmatas man tētiņš pirka,
Tās es lasīju ar kāri;

Drīz es mācīdamies tiku

Saviem līdzskolniekiem pāri.

Heervagena «Skolas maize»

Manim dārga manta bija,

«Mājas Viesa» pielikumus

Pārlasīju simtiem reižu.

Pamazām es ļaunos darbus,

Kurus vēsturnieki cilda,

Sāku cienīt un pats jutos
Kiram, Hanibalam līdzīgs.
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Ak, šie visi kanibāļi
Manim sagrozīja galvu;
Un es kļuvu pravans puika,
Kurš uz skuķiem slepšus raugās.

* * *

Mana pirmā mīlestība,

Kura ārpus sētas sniedzās,

Bija, kā jau lauku bērnam,

Šķīsta, ilgu pilna, dziļa.
Bet šī mazā, baltā aita,

Kuru Amors manim lēma,

Drīz vien gāja svešā kūtī,
Sevim citu aunu ņēma.

Tad es sāku dziesmas taisīt,
Mazās formās lēju jūtas;
«Austrums» bija pirmais žurnāls,
Kas šīs dzejas sāka iespiest.

* * *

Vakaros, kad gulēt gāju,

Pagalvī es rūpes liku:

Kā reiz kļūt par lielu vīru —

Un kā satvert dzīves laimi?

Un par lielu vīru būtu

Tiešām es ar vienreiz ticis,

Sievietes ja nedzīvotu

Šinī vārgā bēdu zemē.

Sievietes — tās ir, kas groza

Zēnu likteni un vīrus

Padara par lielām bābām,

Kas tā bābo savu dzīvi.

Vajag tvert ar stipru roku,

Vajag ticēt, cerēt, strādāt,

Vajag citiem pāri darīt,
Citus mīt zem savām kājām.
Kas tā nedara vai neprot,
Tas pats drīzi krīt un zaudē

lespaidu un dienas maizi,
To kā jēru apkārt dzenā.
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Stingri vajag stāvēt dzīvē,

Stingri, nelokāmi censties,

Cīnīties pret visām bābām —

Un tad ielēkt dziļā kapā!
Mani agri šaubas māca,
Vai ir vērts ko labu gribēt?

Nospriedu es labāk mīlēt,

Mīlēties kā paradīzē.

* * *

Kad man nelaimējās mīlēt,
Tad es kļuvu pats par bābu,

Un no bābas miesām cēlies

Pasaulē ir katris dzejnieks.
Neprasāt, ko sirds man juta,
Kad es biju jauns un vesels,

Kad man žults vēl nedarbojās
Un mans gars bij spirgts un Skaidris!

Ideāli, ideāli!

Tie bij mani postītāji!
Un aiz dusmām izpostīju
Es pats savus ideālus.

Neprasāt, kā uzlūkoju
Es kā jauneklis šo zemi,

Kas man debess, zvaigznes bija,
Ko priekš cilvēces es jutu!

Mīlestība, mīlestība!

Tā bij mana mānītāja,
Un aiz dusmām piemānīju
Pats es savu iemīlēto!

Ideāli — tie mīt tāļu!
Reālisms ļaudis baro,

Moka, cilda, ģērbj un soda,

Kailus beidzot iedzen kapā.
Reālisms uzbaroja
Mani reiz par brangu zēnu!

Protekcijas, stipendijas
Man no zila gaisa krita,

Un es vilku glazē cimdus

Savās jaunās, laiskās rokās.
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Lai gan rokas laiskas bija,
Tomēr gars bij čaklis, modris,

Bet tas iedomājies bija
Meklēt dzīves patiesības.

Atstāju es tēva māju,
Dzimteni un dārgo Rīgu,

Gāju meklēt patiesības
Tuvi tālā vācu zemē.

Ai, šai jaukā vācu zemē

Daudz ir dzīves patiesību,
Tās tur sakrautas ir čupās,
Kas ož nejauki un skarbi.

Vāci — tie ir džentelmeņi,

Tiem ir zinības un māksla,

Tiem ir nauda, gods un slava,

Un kā zirgi viņi strādā.

Tikai viņu stiprās sievas

Par daudz alu dzer un mīlē.

Šillers, tas ir ideālists,

Ir liels vēsturnieks un dzejnieks,
Bet viņš arī ir liels Jāzeps,

Tāpēc maz tam varam ticēt,
Ko par sievietēm viņš raksta,

Sevišķi par vācu dāmām.

Tikumīgas viņas ira,

Bet tās labprāt Heini lasa,

Cienī aktierus un Marsu,

Krēslā savos buduāros

Tās par sesto bausli smaida.

Es tāds nejēga vien biju,
Kas daudz domā, bet maz dara,

Tāpēc nekā nepanācu
Pie šīm blondām ģermānietēm,
Kuras mīlē stipras rokas,

Stiprus spiedienus un skūpstus.

Izstudējis mīlestības,

Draudzības un mākslas būti,
Nervozs atpakaļ es braucu

Strādāt Latvijai par slavu.

Izdzirdu jau prūšu zemē,
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Latvju laikraksti kā plēšas:
«Kas ir «Gods», kas Zūdermanis?

Zolā? Kas ir Henriks Ibsens?»

Lūk, pa tam bij piedzimuse
Jaunā strāva latvju zemei,

Kamēr es pa sakšu ielām

Mierīgs vecās pēdas minu.

Jaunie latvji drošu garu

Barā savu balsi cēla

Pret šīs dzīves tumšo varu,

Gļēvos tumsas kalpus pēla.
Vecie nikni pretī stājās,

Klabināja cauros zobus;

Tagad mierīgi tie mājās
Meklē apslēpt savus robus.

* # *

Un to citu jūs jau ziniet!

Brāļi, māsas, kas tur vainīgs?
Vai uz priekšu lai tā paliek?
Vai lai netopam mēs bērni?

Citā dzīvē, citā saulē

Gribas miesai, garam steigties!

Brāļi, māsas! Saņemsamies —

Drīz šai dzīvei vajag beigties!
Vāle.

PAVASARAS RīTS

I. Čivulīts

Čivi-čivi čivulīts

Skatās: pavasaras rīts;

Un pēc rīta pusdiena
Skaidra, silta gaidāma.
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Luļļu-luļļu, maziņā,

Vīkšķu-saišķu Anniņa;
Citām meitām mīla brīva,

Tev vēl sirsniņa ir dzīva.

II. Es domāju, ka tāļumā...

Es domāju, ka tāļumā

Tu, mana laime, miti;

Nu redzu tevi tuvumā,

Un smaidiem aust man rīti.

Ikkatrā ziedu pumpurā

Es redzu dabas rotu;

Es redzu visu pasauli
Kā kāzām izpušķotu.
Ak, kaut es brīdī pēdējā,
No mīļa skata vadīts,

Vēl pavasaru redzētu,

Kāds tas ir šobrīd radīts!

SKATOS, VEROS
...

Skatos, veros, acis maldās —

Tas mans vecais ienaidnieks

Nāk, no viņa runas saldas

Nomanu: es vainenieks.

Nav nevienas pašas reizes

Viņa vaina bijuse;
Zinu, zinu — mana vaina —

Asra tam ir lijuse.
Tam, kurš asaru no viņa

Uzrāda, es maksāšu

Simtu dividesmit rubļus,
Naudu, zināms, pumpēšu.
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RĪTS

Kur tagad vakars, tur lai iededz sveci,

Lai uzšķir veco, biezo grāmatu;
Tie jauni taps, kas iraid veci,

Un jaunais teiks: es vēl par jauniņu.
Tur biezā grāmatā ir visi vārdi,

Kas atkal jaunus vārdus radīt spēj,
Tur lūgumi un lāsti saistīti ir kopā,
Tur sēkla, ko lai jaunā dzīvē sēj
Ar tēvi, tēvu tēvi domāja un juta,
Bet cerību uz bērniem lika,
Tad baidījās no pērkoņa un suta,

Kad elektrību aizskāra, tie rokas kopā lika

Cik laimīgs bija tas, kas lasīt prata,
Uz bērza tāss kas burtu zīmēja,
Kas nedarīja vis pēc sava prāta,
Bet ideālu klusām mīlēja.
Kas ir tas ideāls? Tā vecīts prasa.

Es zinu! Mazais paceļ rociņu, —

Kā asras norit rīta rasa, —

No elkšņa vectēvs griež tam lociņu.
Šeit iraid rīts! Lai skaļa gana dziesma

Teic debess tēva godību!
Kā svētums izplūst gaismas liesma.

* * *

Priekš dzīviem liesmo mūžīgs rīts,

Un mūžīgs vakars ļaunam draud;

Zaļš vaiņags Kristus krustam vīts,

Mans miesīgais to redz un raud.

DZEJOLS

Kad tu man, daiļā, pretī skumsti,
Tavs gars ir manu sapratis,
Man šķiet, ka mīlestības liesmās

Tu būtu dedzams upuris.
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Mēs sadegsim šais svētās liesmās,

Iz pelniem jauna dzīve zels,
Un brīnišķīgu nevainību

Iz vainības dievs gaismā cels.

RĪTS

Spirgts un vesels atkal ceļos
Es no savas gultiņas,
Jaunu dzīves prieku smeļos
Es no rīta skaidrības.

Vai pa laukiem vai pa sētām —

Visur gaisma sveicina

Strādnieku, kas iet uz darbu,

Svaigiem stariem spēcina.
It kā eņģļu spārni skaujas
Man pie vaigiem vēsmiņa;

Gaisma sevi skatīt ļaujas,
Gaisma acis spirdzina.

RUDENS

Ar bēru zvaniem nezvaniet,

Kad maigais ziedons dusēt iet;

Ar vīna glāzēm skandiniet,

Kad drūmi rudens saule riet.

Līdz vēlai naktij līksmojiet,
Kā jaunībai tīk izteikt to,

Ko savās sirdīs glabājiet
Kā mīlestības cēlāko.

Gan celsies atkal ziedonis,
Gan puķes atkal ziedēt sāks;

Kad ziemas laiks būs pagājis,
Tad ziedons jauns un bagāts nāks.



309

* * *

Trīs lietas manim sirdi

Stāv svētas un dārgas gan,

Tās visiem ir uzticētas

Un dāvinātas ar man.

Tas pirmais svētais dārgums,
Ko sirdī nēsāju,
Ir katram dots par laimi —

Tā iraid dzīvība.

Tā otrā dārgā manta,

Ko sirdī glabāju,
Kas dzīvi plašu dara, —

Tā mīlestība ir.

Tā trešā siržu rota,

Kas dzīvei formu dod,
Kas pienākumus stāda, —

Tā ir tā brīvība.

NELAIME

Atkal nelaime redzēta,

Kā stāsta, ne tālu no mums;

Tā esot gluži pelēka;
Vai tik nav izdomājums?
Cik es te apkārtni pazīstu,
Visi laimīgi dzīvo;

Bērni spēlējas priecīgi,
Putni pa mežmalu lido.

Naudas trūkums tik nomanāms,

Tukša stāv maizes mulda

Dažā mājā; tas novēršams!

Dažu kapsētā gulda.

Kapsēta klusa miervieta,

Vai tur nelaime mājo?

Asra, kas tur tiek raudāta,

Atvieglo sirdi vājo.
Es tik laimi vien pazīstu,

Kur vien skatos, viss jauki.

Apkārt redz mežu šalcošu,

Vidū zeļ labības lauki!
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Man tas gluži viena alga,
Kurā zemē dzīvoju;
Arīdzan aiz Urālkalniem

Saule noriet vakaros.

Un no rītiem viņas gaisma
Apspīd sniega klajumus;

Sirmo, tālo Sibīriju
Saucu savu tēviju.

DZEJOĻI

I

Zaļās nātres skaļi dzeļ,
Sētmalā tās aug un zeļ;
Es ar sēdu sētmalā,

Raugos zilā silgalā.

Silgalā es mājiņu

Labprāt sevim uzceltu,

Nātrēm uzzelt neatļautu,
Ābelītes stādītu.

Sirmu mūžu dzīvotu

Es tur savā mājiņā,
Savā dārzā audzētu

Spožus zelta ābolus.

II

Balti zaļie bērzi lokās,

Vēji šalc, un lietus līst;

Mani aptver tavas rokas,

Pērkons grauž, un gaiss vai plīst.

Nebaidies, tā elektrība

Zibiņo no padebess,
Stipra dabas varenība

Auglību šurp zemei nes.
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Stunda aiziet, šalkās gaidot,

Pērkons aizrit tālumā;
Redzu sevi atkal smaidot

Mežā zaļā, burvīgā.

* * *

Es labprāt mazu dzejolīti —

Tik glītu, daiļu rakstītu,
Kā sīko puķi vijolīti
Uz sirds to līdz sev nēsātu.

Lai katra tā iz manām acīm

Tās cēlās jūtas lasītu,

Ko allaž es no citu acīm

Kā skauģis drūmi lasīju.

LATVIEŠU VAKARS

Nu atkal plāceni ar biezu pienu
Un sviestu krietni lieku ribās

Un putru klāt, kā jau arvienu,
Jo strebi, jo tev vairāk gribas.
Nav naudas, tā, lūk, ir tā lieta,
Gan būs, kad vācieši pirks zosi.

Lūk! Tur jau ienāk mana Grieta.

«Klau! Vecā, ko vēl baudīt dosi?»

* * *

Zelta putniņš pie loga laidās:

«Ko gribi, ko gribi? Vēlies!»

Tu savās sensenās gaidās
Drūms no gultas cēlies.

«Nekā, putniņ,» tev acis teica,

«Ne par šo, ne par to manim tiktos,

Saldas skumjas mani veica,

Es labprāt kapā gulēt liktos!
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Uzknāb manu asaru pērli,
Aiznes to pēdīgo viņam,

Dod visu, ko viņš tik vēlas,

Visu viņam, viņam.»

i*

«Nekā, putniņ,» tev acis teica,

«Nedz šo, nedz to vairs es tiecos.

Sen atpakaļ es ko vēlējos,
Tā aizmirsuse, es pie zemes liecos,

Pie zemes liecos meklēt patiesības,
Atradu mazas drusciņas,
Samītas dubļos un netīrumos,

Lasīju tās, bira asaras.»

* * *

Uz puķēm tevi nesīšu,

Ar ziediem tevi rotāšu,

Un, cik to redzi plašumā,
Tās visas tevim dāvāšu.

Tu pate esi puķīte,
No dieva manim veltīta,

Ej ziedi dabas dārziņā,

Ar tiklu smaidu zeltīta.

* * *

Ogu laikā mežā snaust,

Sapņot, kā var naudu raust,

Klaidonim tik tīkas;

Bet, ja atpūtu kas vēlas,

Lai ēd ogas gluži jēlas
Un lai guļ pie priedes līkas.

Ja ar taisna egle gadās,
Vāveres kur zaros badās,
Zvelies zem tās sūnās

Tā kā meža putnu dūnās;

Tur var gulēt, tur var snaust,

Sapņot, kā var naudu raust.



313

MALDU UGUNIS

Labprāt, ak, cik labprāt
Es būtu ticis

Pie savas būdas,
Pie savas uguns — pie savas gaismas!

Labprāt, ak, cik labprāt
Es lūkotos

Pa savu logu
Uz tālo zemi un augsto debesi!

Mana paļāvība, mana uzticība

Mani vīla,

Mana cerība, mana ticība

Mani atstāja.
Pie svešas būdas durvīm

Es klauvēju:
«Atdariet, labie ļaudis!
Dodiet nakts māju!» —

«Ej tāļāk, ciemiņ!

Ej uz kaimiņiem!»

Pa nakti uz mieru,

Pa tumsu uz kapu!

Apstājies lūkojos:
Pār pūriem plīvo maldu liesmas,

Pie debess viz maldu zvaigznes;
Uz priekšu vai atpakaļ —

Vienalga

KARMENīTEI

Neviena valoda, neviena māksla

Manis tā nesaista kā tavas žužinās

Saldas

No tavas mutiņas.
Un es kļuvu politiķis,

Atradējs — un

Kā tik iemantot

Tam labpatiku.
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Neviena laime, neviena mīlestība

Nav tik īsta un pastāvīga
Kā pret manu cibulīti,

Mazo mīlulīti.

RUDENS

I

Nāk dzeltenais rudens sētā

Un piedarba durvis ver;

Un smagais sera vezums

Pa olnīcu vārpas ber.

Caur zedeņiem vakars veras,

Kā ābeļu zari līkst;

Kur ziedi reiz mirdzēja balti,
Tur āboli sārtumā tvīkst.

Un vientuļās dobēs puķes,
No salnas tvertas, jau vīst,

Prom viņu kopēju veda —

Kur siržu brūces dzīst.

II

Kartupellšus iz zemes kasa

Sausa, melna sievas roka;
Zeme salta, drēgna, asa,

Racēja viņā ceļus loka.

Ap pusdienu izklīst gaisos migla,
Debess kļūst svinīgi spodra, zila;

«Racēja, esi darbā žigla!»
Sauc balss iz sētas un atbalss iz sila.

«Esi žigla!» kunkst viņas krūtīs

Sensenās, tumšās verdzenes sāpes.
«Esi žigla! Drīz ceļa jūtīs
Dzesēs tev nāve dvēseles slāpes!»

Kartupelīšu grozu tura

Rokas melnās, rokas sausās;

Stingru skatu pret debesi zilo —i
Racēja kapsētas zvanī klausās.
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111

«Naktī bij salti: rudens jau klāt!»

Tā pa lauku vēsmas pūta;
Puķēm sāka birdināt

Rasu smaga rūpju jūta.
«Kur tu paliksi?» prasīja rozei

Rezēda, vienkāršos svārciņos tērpta.
«lešu pa ziemu uz karaļpili, —

Princesei rožu virkne tiks vērpta!» —

«Un tu, daiļā magonīte?» —

«Viesībās es dancot iešu,

Tur ar grezniem kavalieriem

Smiešu, tērzēšu un diešu!» —

«Un es saulei līdzi došos!»

Saules puķe smaidiem teica;

Cerībā tā visas puķes
Cita citu runā veica.

Tikai baltā kapsētas puķe
Asrām pie sava krusta glaudās —

Mūžam palikt pie mīļotā kapa —

Uzticīga sāpēs un raudās.

IV

Nakts gara un diena īsa kļūst;

Mežs salijis vairs neizžūst;

Stāv klajotnē garlaicība.
Par skūpstiem ziedonī kaunos es.

Un eju pa mežu, kurp kājas nes, —

Nāk pakaļ man mīlestība.

Vai panāksi mani tu, maldu tēls?

Es mieram jau tuvu. Ir vakars vēls,

Man gultu klās aizmirstība.

No sešiem dēļiem aizsargāts,
Es zemē dziļi guldināts
Jau rītu vai parītu būšu.

Viss nejēdzīgs, kas šeitan dzīvs,

Tik nāvē gars top cēls un brīvs!

Un viņā es mieru gūšu.
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OZOLS PIE GAUJAS

Uz Gaujas krasta dārza malā,

Ar saknēm radzes apkampis,
Stāv ozols. Resnā stumbra galā
Tam uzvilkts stārķa perēklis.

Zaļš zemzaros pret dienvidiem,

Pret ziemeļiem tas augšā kaltis,

Un varens tas pret rietumiem,

Kur vizo vecās Gaujas paltis.
Kā varonis, kas nevar mirt,

Bet ievainots un dragāts vaida, —

Tā sirmais ozols nevar irt

Un spītīgi uz vētru gaida.
Daudz negaisa tas pieredzējis,
Daudz kara trokšņu dzirdējis;
Daudz stipru salnu izbaudījis,
Bet stiprs pats vēl palicis.

No senām, jaukām bērnu dienām

Man mīļa, balta roka māj:
Nāc dzīvot tālā aizmirstībā

Tu, draugs, kas manis neatstāj!
Jā, atmiņas es neatstāšu,

Tā mana laime, tā mans prieks!
Es viņai baltu galdu klāšu,

Es, dzīves drošais nebēdnieks!

Man cerībā viss drūms kā ziemā,

Tur šaubu vēji gaudi šalc,

Bet atmiņās man pavasara,

Tur zaļā mežā nams mans balts.

Un atmiņās es tāļāk iešu,

Līdz nāves reibons galvu trieks;

Es mīklās dzīvoju un ciešu,

Es, dzīves drošais nebēdnieks.



RĪTS

No cietām cisām miesas slienas,
Un gars iz tumšiem sapņiem možas,

Un asarainas acis apžilbst
No sārtā rīta gaismas spožas.
Jau agri kurpes klaudz uz ielas;

Garš skurstens vīrus it kā baida:

Tur fabrikā daudz, daudz ir vielas,
Bet sen tur neredz laipna smaida.

let it kā sapnī vīrs ar gausu

Pret rīta saules stariem sārtiem,
Un darbnīcā ar sirdi sausu

Viņš nozūd kā aiz nāves vārtiem.





HERNHŪTIEŠI

DRĀMA

«VVarum willst dv dich von uns allen

Und unsrer Meinung entfernen?»

Ich schreibe nicht euch zu gefallen,
lhi solīt was lernen.1

Gāthe

«Kāpēc tu gribi no mums visiem

Un no mūsu uzskatiem — domām attālināties?»

Es vis nerakstu, lai ļums patiktu,
Bet lai jūs ko mācītos.

Gēte
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PERSONAS

Barons fon Adlerfelss

Freitāgs, hernhūtiešu diakons

Liepa, bagāts saimnieks

Ozols

Pēteris, viņa dēls, ķīmiķis
Jo z c f s, Freitāga dēls, teoloģijas kandidāts

Aleksandra 1

Anniņa J Liepas meitas

Š i r m c r s, Liepas cepļa meistars

Vilnis 1

q ss j" saimnieki

Andris!

Antons / P UISI

Maija \ . .

Grieta / kalpones

Vecā Kačiņa
Kazaks

Strādnieki, s t r ā d n i c c c s, kāznieki,
saiešanas gājēji, sapņu parādījumies

Notiek Baltijā starp 1865.—1870. g.
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PIRMAIS CĒLIENS

PIRMAIS SKATS

Skatuve

Ērts, dārzam līdzīgs Liepu mājas pagalms; pagalma vidū resna

liepa, ap kuru apaļš galds un tāds pats sols. Kreisajā pusē Liepu

dzīvojamā ēka ar balkonu. Labajā pusē ķieģeļu ceplis. Aiz pagalma,
labi attāju, starp vītoliem atrodas hernhūtiešu (brāļu draudzes) sa-

iešanas nams.

Apstāklis

Jauks, kluss svētdienas rīts īsi pēc saules lēkšanas. Rīta pusē ma-

nāmi viegli, balti padebeši. Priekškaram paceļoties, iz tuvējās birzes,
no kuras jāpieņem, ka tā atrodas labajā pusē, līdzās cepļam, dzir-

damas putnu dziesmiņas. Ķieģeļu dedzinātavas daudzās krāsnīs spīd

uguns, pa skurstenīšiem kūp melni, sveķaini dūmi,

Aleksandra (sēž uz bluķīša dedzinātavas priekšā.

Viņa ir tērpusēs vienkāršā, vieglā uzvalkā, melnā

priekšautā. Slauka sviedrus no pieres un nopūšas). Cik

karsti, neizturami! Un šitā vēl paies pāra dienas...

(Viņa paķer garu, apdegušu kārti un baksta ar to pa

krāsnīm, iesviež tajās jaunus malkas gabalus un tad at-

kal apsēstas uz bluķīša.)

Birzē atskan svinīga dziedāšana no vairākiem saiešanas gājējiem,
kuri dzied hernhūtiešu dziesmu:

Labrīt, labrīt, jūs biedriņi,
Vai esiet saldi dusēj'ši
lekš mūsu kunga vārdiem?

Vai dvēsele bij modrīga,
Vai sirds bij Kristus godībā
Pie citiem izredzētiem? ...
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Drīz parādās dziedātāji — vecīši un vecenītes, pavadīti no jau-
nekjiem un bērniem, iet pa pāriem pa lielceju aiz pagalma un no-

griežas uz saiešanas pusi. Freitāgs, Jozefs un Liepa iznāk,

svētku drēbēs tērpušies, uz balkona; viņi noņem cepures un klau-

sās svinīgi, līdz kamēr dziesma nodziedāta. Freitāgs nes pāra grā-
matas; viņi nokāpj lēni pa trepēm; Freitāgs sarunājas ar Jozefu pie

liepas; vecais Liepa pieiet pie Aleksandras, kura it kā no domām

pamostas un, tēvu ieraugot, laipni smaida; Freitāgs un Jozefs svei-

cina Aleksandru notālēm.

Liepa. Labrīt, meit! Kā? Tu vēl darba drēbēs, vai

tu uz svētku stundu nenāksi?

Aleksandra (laipni, bet cieši). Ejiet vien un lū-

dzat arī par mani dievu! (Viņa atspiež elkoņus uz ce-

ļiem un zodu pret abām rokām; tēva seja izrāda nepa-
tikšanu, bet tūliņ apskaidrojas, viņš pamet acis uz

dedzinātavu.)

Liepa. Nabadzīte, tu par daudz nomokies! Laikam

neesi šonakt gulējuse? (Glāsta Aleksandrai galvu.) Šir-

mers taču var cepli kurināt!

Aleksandra (viegli smejas). Ha, ha, ha! Širmers?

Širmers guļ uz kaltējamā šķūņa; viņš nupat tikko no

kroga pārnāca. (Viņa slauka no rokām putekļus.)

Liepa. Vai tad viņš atkal ir piedzēries? Dievs lai ir

viņam žēlīgs!
Aleksandra (sakrusto kājas, spēlējas ar kādu

kociņu). Šonakt pieceļos, klausos: pa cepli skan vijoles
un dziesmas. Atnāku apraudzīt, kas notiek, redzu: kai-

miņu zēni atnesuši iz kroga šņabi; visi dzer, spēlē un

dzied līdz ar Širmeri, kura harmonikas jau sen pie kro-

dzinieka stāv lāpīšanā ...
īsi un cieši es Širmeram un

viņa draugiem teicu, lai tie iet uz krogu, ja grib līk-

smoties ..
.

ledevu Širmeram vēl dzeramu naudu. Tad

viņi visi aizgāja. Man nepatīk, ka še nopietnā darba

vietā ķēmojas .. . Šodien man pašai jākurina; var būt,

ka Širmers vēl tik pēcpusdienā būs spējīgs pie darba

stāties . . . Tagad trešā diena, kur ceplis tiek kurināts;

kā tu pats, tēt, zini, krāsnis ir uzmanīgi jāuzlūko. Šir-

mers savā reibumā varētu pārkurināt, tā ka tūkstoši sa-

kustu vienā milzu ķieģelī.

Liepa. Kā zini, meitiņ, tā dari!... Mums jāiet uz

svētku stundu.

Aleksandra. Nu, šodien būs reti skaisti bērnu

svētki!
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Liepa. Skaisti... Dzīvo sveika, meitiņ! (Viņš ar

Freitāgu aiziet uz saiešanu; Aleksandra iemet pa mal-

kas gabalam krāsnīs.)

Jozefs (tuvojas Aleksandrai). Labrīt, jaunkundze,
kā dusēj'ši? (Sniedz Aleksandrai roku; šī paliek sēžot

un raugās Jozefam acīs.)
Aleksandra. Pateicos, kandidāta kungs! (Sme-

jas.) Taisnību sakot, es par šo lietu vēl nemaz neesmu

pārdomājuse, vai mans izgājušās nakts sapnis bija salds

vai ne. Un kāpēc tas arī citiem jāzina?
Jozefs. Es domāju, ka jūs taisni par sapņiem inte-

resējaties. Atminos, kā jūs izgājušā vasarā, kur mēs ar

tēvu pie jums ciemojāmies, dienastnieku bērniem sap-

ņus izskaidrojāt un iz rociņām zīlējāt... Es labprāt gri-
bētu zināt, kā mans izgājušās nakts sapnis piepildīsies.

Aleksandra. Kad būsiet no saviem sapņiem pa-
modušies, tad paši to zināsat! (Smejas.) Kā lai es jūsu
sapni izskaidroju, kad jūs vēl joprojām sapņojat!

Jozefs. Jā, es sapņoju ... sapņoju no jums (arvien

klusāki), jums, jums!
Aleksandra. Tā? .. . Šo sapni es jums nevaru iz-

skaidrot, tur griežaties pie cita.

Jozefs. Jūs ne?

Aleksandra. Nē! Izskaidrojat sev paši šo sapni.
Sakāt: «Sapņi ir blēņas!»

Jozefs (lūdzošā balsī). Jaunkundze!

Aleksandra. Sapņi ir blēņas!
Jozefs. Jūs mani nesaprotat!

Aleksandra. Es jūs pilnīgi saprotu, bet es saku:

sapņi ir blēņas!

Jozefs (apklāj ātri rokām seju). Ak, tad viss ir blē-

ņas un nieki! (Satver Aleksandras roku.) Apžēlojaties

par mani! Vai jūs nekā savā sirdī pret mani nejūtat?

Aleksandra. Līdzcietību! Opiums ir kaitīgs lī-

dzeklis priekš sapņiem, mīlestība vēl kaitīgāka.
Jozefs. Jūs tomēr esat mani sapratusi: es jūs neiz-

sakāmi mīlu!
...

Aleksandra (smejas). Kāpēc jūs man to agrāki
neteicāt? Tagad es mīlu citu!

Jozefs. Jaunkundze! Mīlestība nav tā, par ko jāzo-
bojas! Mīlestība ir debesis zemes virsū! Mīlestība ir
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mana skola, es gribu no viņas visu, visu mācīties. (Rau-

gās sapņaini uz zemi.)

Aleksandra. Jūs esat sliktā skolā — jeb es esmu

nepraša ...
Mana skola ir šis ceplis. (Rāda uz cepli.) Šīs

liesmas, kuras krāsnī kaislīgi viena ap otru vijas, mani

apbur. Viņas neprasa atļaujas un sapņu izskaidrošanas.

Viņas apkampj kā augsta vara malkas gabalus un norij
viņus, radīdamas milzīgo karstumu. Viņām ir vara,

spēks! Mīlestībai ir jābūt varai! Kad viņa nav visspēcī-

gāka, tad ir labāki, ka nemīlē. (Nogrimst domās; sevi.)

Uguns, uguns! Kā viņa cenšas
...

Uz priekšu, liesmas,

apgaismojat man tumšo nākotni! ... Nē, viņa ir jau

gaiša, viņa pate ir gaisma! Tik tu, uguns, radi viņai

miesas! Dari mīkstos ķieģeļus cietus! Man ir kas no vi-

ņiem jāuzceļ! Daudz, daudz namu jāuzceļ: gaismai vēl

arvien trūkst dzīvokļu.
Jozefs (drūmi sevi). Es nelaimīgais!
Aleksandra. Es laimīgā, kurai tik daudz jāsa-

sniedz! (Viņa nogrimst domās. Iz saiešanas atskan dzie-

dāšana. Aleksandra it kā pamozdamās.) Kandidāta

kungs, jūs nokavējat svētku stundu!

Jozefs. Vissvētākā man ir jūsu klātbūtne.

Aleksandra. Man katrs brīdis ir svēts, jo katrs

pieder laikam, kurš sagatavo pasaulei debesis. Es arī

vienatnē varu laimīga justies.
Jozefs (it kā pārmetoši). Es atstāšu jūs jūsu laimē!

(Sirsnīgi.) Bet aizmirst es jūs nekad neaizmirsīšu.

Aleksandra (ar līdzcietību). Bērns pieglaužas pie
mātes krūts un domā, ka tā spēj viņa sāpes remdēt; bet

mātei varbūt pašai sāp ...
Tā jūsu mīlestība pieglaužas

man; bet man pašai sāp. Un varbūt manas sāpes ir vēl

lielākas: man jāmīlē ir visi!

Jozefs. Kā — visi?

Aleksandra. Caur vienu vīru visus cilvēkus, jā,
visu, visu mīlēt, šis uzdevums, ne uzdevums — dzinek-

lis spiež manu sirdi... Man tiešām iet grūtāki, nekā jūs

domājat.
Jozefs. Un ko jūs gribat sasniegt?
Aleksandra. Kad saku vārdiem, tad — cilvēces

laimi! Ar sirdi to izteikt man nav iespējams.
Jozefs. Un manu laimi jūs izpostāt! (Smejas rūgti.)
Aleksandra (nogriežas). Es nedrīkstu tam ticēt.
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(Jozefam.) Ejat! Ko līdz še runāt! Ar vārdiem taču no-

var tikt pie mīlestības.

Jozefs (rūgti). Laikam ... (Apgriežas un grib iet uz

saiešanas pusi. Aleksandra met malku krāsnis.)

Anniņa (teciņus noskrej no balkona un tuvojas

Jozefam; viņa ir tik bāla un sveicina kaunīgi Jozefu,

kurš viņai sniedz roku). Vai jūs, mācītāja kungs, uz sa-

iešanu neiesat? (Paskatās dusmīgi uz Aleksandru.)

Jozefs. lešu gan, bērns.

Aleksandra (Anniņai). Nāc šurp, cālīt, es tev

uzsiešu labāki lakatiņu.

Anniņa (Jozefam). Viņa ir bezdieve ... Saiešanā

neskatās vis uz lakatiņu!

Aleksandra. Tad ej vien, Anniņ, ja tā ir labāki!

Jozefs (sāpīgi Anniņai). lesim, bērns!

Anniņas seja staro priekā; abi aiziet uz saiešanu. Andris, An-

tons, Grieta, Maija iznāk un ari aizsteidzas uz saiešanu.

Aleksandra (viena). Nabaga bērns! Viņa top ar

katru dienu vājāka. Un kas pie tā visa vainīgs? ... (Pa-

skatās uz saiešanas pusi.) Ai, fanātisms, fanātisms! Cik

nelaimes un bēdu tu neesi pasaulē radījis! (Birzē atskan

viegla svilpošana.) Viņš! (Viņa pietrūkstas un raugās
uz birzes pusi.) Tur, tur viņš nāk!

Pēteris (uznāk ātri). Sveika, mīļā! (Apkampj Alek-

sandru.)
Aleksandra. Tik agri no rīta — un tu jau domā

par mani.

Pēteris. Kas man ir agrs vai vēls, kad esmu lai-

mīgs! Vai būtu nakts vai diena, es vienmēr domāju
par tevi.

Aleksandra (gandrīz drūmi). Cik skaisti! Tas

stiprina man garu. (Pēteris glauda viņas matus.) Skaisti!

Pēteris. Bet tu izskaties nogurusi. Vai esi vāja?
Aleksandra. Tu mani apvaino! Es vāja! Es?

Pēteris. Neskaisties, bērns! Tu tiešām noguruse
izskaties. (Nones bluķīti attālāki no krāsnīm.) Šīs kais-

lās cepļa liesmas tevi nogurdina. Es kurināšu krāsnis;
tu vari pa tam atpūsties. (Aleksandra apsēžas uz blu-

ķīša.) Es domāju, ka protu kurināt. (Sviež malku krās-

nīs.)
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Aleksandra (vienaldzīgi). Varbūt. (Nogrimst
domās; abi brītiņu klusē.)

Pēteris (atspiežas uz mieta un raugās tālumā). Cik

karsti! (Slauka sviedrus.) Un tu vari šo karstumu iz-

turēt?

Aleksandra (it kā pamozdamās). Vai to atnesi,

ko tu man vakar apsolīji?
Pēteris. Ak sarakstu, cik viss tas štuks maksātu!

Nē! (Raugās šķelmīgi uz Aleksandru.) Lai paliek, citā

reizē!

Aleksandra (iespiež galvu rokās). Ak tā: tu at-

nāci šurpu tikai mīlināties! Muļķīgi. Nebiju no tevis to

sagaidījuse.
Pēteris (nostājas aiz Aleksandras muguras un to

tā noskūpsta). Nedusmojies, mīļā, — kas tad ir vairāk

nekā mīlestība!

Aleksandra (smīn neuzticīgi). Ļaunais cilvēks!

(Smejas.) Dod sarakstu šurp, jeb nenāc vairs uz mani!

Pēteris (izvelk salocītu papīra lapu no kabatas).
Es tevi tikai gribēju paķircināt. (Tura lapu Aleksandrai

priekš acīm.)

Aleksandra. Dod šurp! (Izrauj papīra lapu.) Es

gribu pārliecināties!
...

(It kā nomākta lasa.) Piecdesmit

tūkstošus! Milzīga summa! Un tu domā, tik daudz va-

jadzētu skaidras naudas, bez tam būves materiāla?

Pēteris. Tik daudz — vismazākais, tik daudz.

Aleksandra (kaislīgi). Vai mēs to divdesmit ga-

dos sasniegtu? (Skatās Pēterim acīs.)

Pēteris (spiež Aleksandrai roku). Visādā ziņā jau
daudz agrāki.

Aleksandra (pietrūkstas ātri no bluķa un ap-

kampj Pēteri). Mans mīļais! Tu esi mans viss, mana

visa pasaule! Divdesmit gadi — tie aizskries ātri! Un

es kļūšu reiz laimīga. Es būšu fabrikas īpašniece. Rati

griezīsies, pavediens ap pavedienu tīsies. Ugunsliesmas
kausēs dažu cietu vielu. Še modīsies dzīvība, še, kur

viss guļ un sapņo! ...
Es jau garā dzirdu apreibinājošu

mašīnu rūkšanu, redzu garā uzkāpjam dūmus, kuri

daudz varenāki un drošāki paceļas gaisā nekā tagad
šie iz niecīgajiem cepļa skurstenīšiem. Un tu man pa-

līdzēsi manu mērķi sasniegt?
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Pēteris. Tu zini, ka es tevi mīlu! Es kopā ar tevi

strādāšu, ja vajadzīgs, miršu priekš tevis!

Aleksandra. Kopā! — Tas ir, kā saule un zeme

kopā strādā. Es strādāšu še, tu dosies tālumā un pelnīsi
naudu. Mums vajadzīgs daudz naudas.

Pēteris. Tu negribi pie manis dzīvot? Nāc manim

līdz! Uz ziemas svētkiem es dabūšu diplomu. Kā fabri-

kas direktors es pelnīšu daudz. Nāc manim līdz!

Aleksandra. Nē!... Jel neizkustini mani iz šī

pamata — dzimtenē. Tik vienīgi še var uzzelt mana

laime. Es palikšu še; mēs katrs pelnīsim uz savu roku,

vēlāk liksim peļņu kopā, un tu redzēsi, ko paspēsim.
Kas vadīs šeitan saimniecību? Kas uzraudzīs šo cepli,

ja ne es? Mans tēvs ir vecs un nespēj vairs strādāt,

viņš nevar būt vairs saimnieks, vienīgi tēvs. Tev jā-
pierod pie domām ilgāku laiku no manis tāļu būt.

Pēteris (drūmi). Man tas liekas būt neiespējami —

bez tevis dzīvot, bez tevis strādāt!

Aleksandra. Gan satiksimies, gan izmainīsim

mīļus vārdus ... Reiz sasniegsim mērķi, tad tu nāksi

šurp un būsi pašu direktors. Strādāsim, — kad būsim

mērķi sasnieguši, tad varēsim kopā dzīvot!

Pēteris (drūmi). Bet jaunība ātri aizsteidzas. Mēs

kļūsim veci. Kas mums vēl atliks no mīlestības un prie-
kiem, to ietērps dzīves vakara krēsla savā drūmā

segā ... Tagad mēs esam jauni.
Aleksandra. Cik daudz nav mīlējuši, bet nav

nenieka sasnieguši. Mīlestība nav dzīves mērķis, viņa

ir tikai līdzeklis, lai uzturētu dzīvību. Ja mēs strādā-

sim priekš dzīvības, tad arī mīlēsim.

Pēteris. Nu labi! Tad tik uz priekšu! Es nebīstos

no nekādiem šķēršļiem, kuri mūsu ceļā uz laimi at-

rastos.

Aleksandra. Jā, tici man! Šī nebūtu vēl tava

laime, ja es tev šai pašā acumirklī padotos un taptu
tava sieva. Tā satiekas kustoņi mežā un padodas savām

baudīšanām. Mēs — mēs esam cilvēki!

Pēteris. Es ticu tev. Bet vienreiz tev ir jātop ma-

nai sievai!

Aleksandra. Še mana roka! Savu sirdi es tev

nespēju rādīt.

Pēteris. Es viņu redzu, es jūtu, kā tu mani mīli.
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(Apkampj Aleksandru.) Bet — Aleksandra! Ļaudis
runā, ka tev sākot pietrūkt māla. Tad jau tavam dar-

bam ceplī būtu jāapstājas. Tu tiešām varētu man līdzi

nākt! Ko tu še darīsi, — šo māju jau var izrentēt.

Aleksandra. Jā, zināms, sāk jau pietrūkt māla.

Tā domā citi, bet es tā vis nedomāju. Liepu mājām ir

diezgan māla. (Viņa saķer Pētera roku un rāda uz sa-

iešanas pusi.) Tur, šai pļavā, uz kuras saiešana atrodas,

ir daudz, daudz māla. Mans ceplis nekad neapstāsies.
Pēteris. Jā, bet šis nams! Un plašais pagalms ap

to! Ap viņu ir aptaisīta sēta. Kas sētas iekšpusē atro-

das, ir katram svēts, katram, kas šai namā dievu lūdzis

Aleksandra (nogrimst domās). Jā — katra vieta

ir svēta, kur daiļas, košas puķes zied. Vai rozes ziedētu

uz nolādētas zemes? Taisni tāpēc, ka še zeme no dabas

ir apsvētīta ar taukumu, es viņu gribu izlietot savam

mērķim. Lai arī cilvēki top reiz tik sārti kā rozes.

Pēteris. To namu tu nedrīksti likt nojaukt: visi

kaimiņi tevi uzskatīs par ļaunu sievieti, un laimi, kuru

tu viņiem gribi sniegt, tie atraidīs.

Aleksandra. Tad viņu bērni lai bauda šo

laimi!
...

Es nojaukšu šo namu — viņš ir sagruvis un

vecs. Viņa vietā ir jāstāv reiz darbnīcai, kur rada

gaismu.
Pēteris. Bet pašu laimi tu izpostīsi!
Aleksandra. Vienalga! (Raugās Pēterim acis.)

Mīļais, es nevaru citādi! Man šī māja, kura veicina

murgošanu, it kā dadzis acī. Bez tam šis māls zem vi-

ņas pamatiem! ...
Man jāseko ir savam mērķim —es

citādi nevaru dzīvot!

Pēteris (kaislīgi). Aleksandra! Es tevi arvien vai-

rāk sāku mīlēt! (Viņi abi apsēžas uz mauriņa un sirsnīgi
sarunājas.)

Širmers (žāvādamies un rokas staipīdams, saju-
kušiem matiem, kreklā iznāk iz šķūņa un apstājas de-

dzinātavas priekšā, raugās uz Pēteri). Kas tas par velnu?

Ko viņš še grib?
Aleksandra (apgriežas uz Širmera pusi). Jūs jau

piecēlušies? Nu, vai gribat kurināt?

Širmers (raugās savādi uz Aleksandru). Ja pa-

vēlat, jaunkundze, es trīs dienas un naktis bez miega
še sēdēšu un krāsnis kurināšu

...
Es šonakt tik tāpēc
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aizgāju uz krogu, ka jūs to tā vēlējāties. Es sevi nolādu,

ka biju piedzēries! Nezinu, no kā tas viss nāca.

Aleksandra. Jūs esat pēdējā laikā gluži pār-
vērtušies. Kas jums kait?

Širmers. Kaut es būtu tāds kā citi, tad es jums to

varētu pateikt! Bet es, es esmu nejauks, riebīgs, es

kliboju! Es nevaru iemaisīties to cilvēku pasaulē, kuri

ir skaisti un neklibo .. .

Aleksandra (pieceļas un tuvojas Širmeram).
Kas par to, ka jūs klibojat! Jūs esat uzticīgs strād-

nieks. Es tādu cienu. (Širmers raugās kaislīgi uz Alek-

sandru.) Es jūs cienu! (Sniedz viņam roku.) Strādājat
un palīdzat man! (Pēterim.) Nāc, iesim!

Pēteris (pieceļas). Cik jauka diena! Man sirds

grib vai iz krūtīm ārā lēkt. (Ar Aleksandru saķērušies
iet uz istabas pusi.)

Širmers (sakniebj dūres, raugās uz Aleksandru un

Pēteri). Šis nelietis! Es viņu nožņaugtu! Viņš drīkst

apkampt viņu, kuru es — es nedrīkstētu šo vārdu iz-

runāt — (klusu), kuru es mīlēju! Un viņa, viņa mani

tikai cienī! Man jāstrādā priekš viņas un viņas vīra

laimes. Es esmu nelga, nicināts kroplis, kurš mīlestībai

neder! Un tomēr es mīlu! (Viņš atkrīt uz bluķīša un

apklāj seju abām rokām.) Ak, es palieks no visiem

cilvēkiem! (Pēteris ar Aleksandru ieiet istabā; iz sa-

iešanas atskan dziedāšana.)
Jozefs (apstājas pie liepas). Tik daudz ļaužu, ka

nav iespējams cauri spiesties! Ak, kādas slāpes mani

moka! (Paskatās uz cepli.) Aleksandras nav vairs še.

Tur sēd laikam tas vīrs, par kuru viņa šorīt tēvam

stāstīja ...
Ak, ko līdz man vēl dzīvot, kad viņa pret

mani tik auksti izturas? Šis gads bija tik garš kā ve-

sela mūžība. No pērnajās vasaras nebiju viņu redzējis.
Nu viņa vēl skaistāka tapuse, lai vairotu manu mīles-

tību un līdz ar to mokas... Ak, bērnība, kam tu mani

atstāji? Cik laimīgs es toreiz biju, kad taurenīšiem

pakaļ skrēju, kad līksmodamies puķīti noplūcu! Tie

laiki pagājuši, — tagad jāmīlē. Nevis jāmīlē, jācieš ...
Kā sapņu ēna mīlestība izklīst, kad es to ar maigām

rokām gribu satvert. Viņa mani moka kā citreiz Tan-

talu apakšpasaulē, kurš stāvēja līdz kaklam ūdenī, bet,
kad tas gribēja savas slāpes dzēst, tad ūdens grima,
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bēga un darīja nabaga karaļa slāpes vēl lielākas .. . Kā-

pēc tad ir nelaimīgi jāmīlē? Katram bērnam tiesība par

mani smieties, kad neatrodu tur piekrišanu, ar ko es

tik bezgalīgi līdzjustu. (Viņš apsēstas uz sola.)

Jauks rīts, un saule spīd tik silti,

Pat pēdjais pasauls ledus kūst;

Bet viss man šķiet tik blēņas, vilti,

Pa gaisiem bēdu mākoņi man plūst.
Viss garā sadrūp, zūd, kas bija
Priekš manis godājams un svēts.

Kā smagas ķēdes spiež to kroņu vija,
Ko appina ap mani ziedons rets.

Kam meklēšu vairs priekus, kam vairs laimi,
To gādās manim aukstais kaps ...
Es uzmeklēšu nelaimīgo garu saimi,

Par izmišanu manas jūtas taps!

(Viņš atspiež galvu pret roku un nogrimst domās.)

Širmers (klibodams tuvojas Jozefam). Kungs,

jums laikam galva sāp?
Jozefs (paliek pirmējā stāvoklī). Sāp .. .-

Širmers (zobus griezdams). Man ar!

Jozefs. Kad sāp, ir jācieš, vairāk mums nav iespē-

jams.

Širmers. Hā — jācieš! Tik bērni cieš un panes

daudz. Kurš gan gaida, kamēr zobu sāpes pāriet? Vien-

kārši — šo zobu izraut, lai viņa vairs nav!

Jozefs. Bet galvas taču nevaram likt nocirst!

Širmers. Kāpēc tad ne, ja cilvēkam ir divas.

Un kuram no mums nav divas galvas? Viena ir tik

vesela, ka jūt, cik vāja ir otra. Ar veselo mēs domājam,
ka dzīvot ir skaisti, ka viss ir labi, ka jādzīvo pa prie-
kiem. Bet vājā nesaredz šo prieku. Viņa redz tikai

netaisnību, jūt tikai sāpes un mokas... Nost ar šo

galvu, kura ir tik vāja, ka spriež un domā: ja esi ne-

laimīgs, arī tad tev ir jāmīlē laimīgais. Mīlē to, kam tu

esi nelga! Kur tāda galva der? Es gribu trakot, bez gal-
vas apkārt skriet un citus izbaidīt!

Jozefs. Neņemat par ļaunu, es domāju, ka jūs vēl

neesat sava reibuma izgulējuši... Labāk esat tik laipni

un atnesat man malku skaidra ūdens. Man briesmīgi

slāpst!
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Širmers (sevī). Viņš cieš tāpat kā es! Es viņam

kalpošu ar sirdi, bet citiem tik vienīgi ar rokām. (Joze-
fam.) Kungs, es jums tūliņ pagādāšu ūdeni! (Aizklibo
aiz mājas stūra.)

Jozefs. Man šķiet, ka arī šis cilvēks mīl.

Anniņa (nāk iz saiešanas, puķēm rokā). Ak, tur

viņš sēd! Cik svēti viņš zabata klusumā klausās! Man

bailes viņu traucēt. (Dzied klusā balsī.) «Es tevi mī-

lēju, es tevi mīlēju!» (Atskatās bailīgi uz saiešanu.) Ak,
kādas grēcīgas domas man bija prātā! Šodien ir svēt-

diena ... Klau, kā dzied, un es vazājos še apkārt. Bet

ko lai dara, nav miera! Tur viņš sēd ... viņš, viņš!
Jozefs. Nāc šurp, Anniņ! Apsēsties še uz sola.

Laikam arī tevi slāpes moka.

Anniņa (apsēžas otrā pusē liepai). Jā, man slāpst,
slāpst! (Širmers nāk ar ūdens krūzi un glāzi rokā.)

Jozefs. Tur nes ūdeni. Drīz slāpes būs dzēstas.

Anniņa (sevī). Nekad, nekad! (Izkaisa Jozefam

priekšā uz galda puķes.) Kā jums patīk šie ziedi? Es

viņus noplūcu, es, grēciniece!
Širmers (noliek krūzi līdz ar glāzi uz galda). Dze-

rat, kungs! (Sevī.) Es, ūdeni smeldams, vēlējos, kaut

būtu labāk akā iekritis. Muļķīgas domas ... (lesmejas
un aizklibo uz cepli, kur pa visu laiku līdz skata bei-

gām drīz apskata krāsnis, drīz apsēžas uz bluķīša.)
Jozefs (dzer). Cik labi! Vēss ūdens, kurš manim

varbūt reiz pilnīgu mieru nesīs
. . .

Anniņa (it kā pamozdamās). Ko jūs teicāt? Odens

nesīs mieru? (Smaida.) Nē, tikai debess var mums mieru

nest, ticat man, tikai debess vien!

Jozefs (sevī). Un tomēr arī padebeši, kuri debe-

sīm tik tuvu, klīst bez miera, kamēr jūras dziļumus
nekādas vētras nespēj iekustināt, lai gan pa virsu viļņi
šaudās. Zem manas dzīves viļņiem ir mūžīgs miers.

Man jānoslīkst, kā noslīkst laime nelaimē, kā tagadne

pagātnē! Noslīkt, cik jauka nāve — pašam savās asa-

rās!

Anniņa (noņem no galvas lakatiņu un iepin ma-

tos pa puķei). Vai tas izskatās skaisti?

Jozefs. Gan skaisti! Bet ziedi drīz vien novīst.

(Raugās uz zemi.)

Anniņa (nosviež dusmīgi ziedus-zemē). Tad es
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negribu viņus savos matos pīt! Es gribu galvas rotu,

kura nekad nenovīst, bet nespēju to sasniegt, jo esmu

grēciniece! (Apklāj abām rokām seju.) Kāpēc jūs ma-

nis neuzskatāt? Laikam tik tāpēc, ka esmu grēciniece.
Jozefs. Paliec tik mierīga, bērns, tu neesi nekā

grēkojuse!

Anniņa (ar priekā starojošu seju). Ak, cik tad es

esmu laimīga! Bez grēkiem! Un tad es jums patīku?
Cik laimīga, ak, cik tad es esmu laimīga! (Viņa aizskrej

uz istabu.)

Jozefs. Cik traģiska ir mīlestība! Šis bērns, — es

saprotu, kas viņai kait... Ak, un es nespēju viņai

palīdzēt tāpat kā citi manim ne! (Aleksandra iznāk uz

balkona un vicina ar mutautiņu, tēvu sveicinādama,

kurš, no Freitāga pavadīts, pārnāk; aiz viņiem bērnu

bari, kuri rotājas.) Tur viņa! Cik skaista! Vēl reizi

ar viņu runāšu. (Jozefs pieceļas.)

Freitāgs (tuvojas dēlam; Aleksandra sarunājas

ar tēvu). Nu, dēls, kāpēc tik noskumis? Es runāju ar

viņas tēvu. Viņš ir ar mieru, jā, viņš jūtas lepns un

tura to par lielu godu, ja tu Aleksandru precē. Bet ma-

nim, dēls, ir jāatzīstas, ka viņa man vis nepatīk. No

vaiga tā ir skaista, bet sirds tai ir ļauna: viņa ir

mūsu — viņa ir visu hernhūtiešu ienaidniece.

Jozefs (cieši). Es viņu mīlu!

Freitāgs. Tik tevis dēļ es dodu savu svētību.

(Viņi sarunājas klusā balsī.)

Aleksandra. Šovakar?

Liepa. Jā, šovakar lai notiek jūsu saderināšanās.

Aleksandra. Labi, es šovakar saderināšos. (Sevī.)

Bet nevis ar Jozefu. Es gādāšu par to, ka Freitāgs līdz

ar dēlu vairs nākamībā nebrauc šurp precībās. Es sade-

rināšos — ar ko, to viņiem šovakar pateikšu. (Tēvam.)
Es šovakar saderināšos. (Jozefs dzird pēdējos vārdus,

viņa seja uzstaro aiz prieka.)

Liepa. Es tev pateicos, Aleksandra! Mēs esam

hernhūtieši, mums ir jāturas kopā. (Viņš sarunājas ar

Freitāgu.)
Jozefs. Tad taču viņa mani mīl! (Grib tuvoties

Aleksandrai.)
Aleksandra. Es lūdzu kungus uz pusdienu.

(Aizsteidzas uz istabu.)
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Jozefs (noskatās viņai paka}). Vēl viņa bēg no

manis. Es esmu viņai vēl svešs. Bet drīz vien tā manī

atradīs savu īsto draugu. (let uz istabu.)

Freitāgs (Liepām). Tad šovakar? Un viņa ir ar

mieru?

Liepa. Jā, viņa teica: «Labi, es šovakar saderi-

nāšos!»

Freitāgs (sniedz Liepām roku). Lai mūsu drau-

dzības saites nekad netiktu pārrautas! Kā mēs draudzē-

jamies, tā lai draudzējas arī mūsu bērni! (Abi aiziet uz

istabu.)
Anniņa (izskrien uz balkona ar kurvi, kurā at-

rodas sagriezta baltmaize; māj bērniem, kuri bailīgi at-

tāļu nostājušies). Nāciet šurp, maziņie! Priecājaties un

līksmojaties ar mani! (Viņa noskrej pa trepēm un izdala

starp bērniem baltmaizi; pāris vecīšu tuvojas, kuri nāk

iz saiešanas.) Arī jums lai netrūkst šodien prieka! (Dod
arī vecīšiem gabaliņu baltmaizes, kuri pateicas un pa-

zūd labajā pusē; Anniņa līdz ar bērniem aiziet aiz

liepas; bērni rotaļājas un dzied.)

Ziedonis

Atnācis!

Priecāties,

Līksmoties!

Saule spīd,
Prieki mīt

Sirsniņā;
Laimībā

Esam sanākuši!

Širmers (tuvojas liepai). Viens prieks vēl paliek
man krūtīs, kaut arī citi mani atstāj. Kas par to, ka šis

prieks ir ļauns, ka viņš ir tik prieks! Es priecājos, ka

viss ir nepastāvīgs. Viss aiziet, pieviļ cilvēkus ... Tā

arī laime laimīgos, kuri jaukas dzīves vakarā izpleš acis

un noskatās, kā laime aizšmauc. Ha, ha, ha! Es gardi
pasmiešos par tiem, kuriem tagad esmu smieklīgs. (Ap-
sēžas uz sola un satver ūdens krūzi.) Es šodien dzeršu

ūdeni, kaut gan tas nespēj manas slāpes dzēst. Gan

atradīšu zāles. Vai dakteri no debesīm krita? Tāpat tie

padomāja un atrada katrai kaitei savu zāli. (Viņš dzer

iz krūzes; bērni saskrej ap viņu, viņi plaukšķina rokām

un līksmojas.) Kaut jūs labāk visi nomirtu nekā izaugtu
lieli!
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OTRAIS SKATS.

Skatuve

Zālesveidlga istaba. Kreisajā pusē divas durvis; starp durvīm at-

rodas zofajs un apaļš galds; pretim logi un durvis, kuras ved uz

balkonu. Labajā pusē bufete; šajā pašā pusē, vairāk uz dibena kaktu,

atrodas balti apklāts, šķīvjiem apkrauts galds.

Apstāklis

Vakara krēsla; pa logu iespīd uguns iz cepļa. Pēteris sēd domās

nogrimis uz zofaja.

Aleksandra (ienāk ar degošu sveci rokā un at-

slēgām pie jostas, smejas, Pēterim). Nabaga vientulis!

Ko tu īsti domā? Varbūt paredzi, ka eksāmenā izkritīsi

cauri.

Pēteris (berzē ar roku pieri). Nē, to ne! (Smaida.)
Es sapņoju.

Aleksandra (aizdedzina sveces, kuras spožos
svečturos uz apklātā galda atrodas). Tur skapī veca

sapņu grāmata. Paskaties, kā tavs sapnis piepildīsies.
Pēteris (pieceļas un pastaigājas). Lai nu sapņu

grāmata paliek, kur bijusi. Negribu arī zināt, kā mans

sapnis piepildīsies.
Aleksandra (nostājas Pēterim priekšā). Nu labi,

citādi nav domājams ...
Pēteris. Varbūt!

Aleksandra. Esi taču priecīgāks — taisni šova-

kar, kur es tikšu saderināta!

Pēteris. Tu saderināsies — ar ko tad? Vai ar

mani? (Viņš satver Aleksandras roku.)
Aleksandra. Tēvs mani grib saderināt ar Jozefu

Freitāgu.
Pēteris. Un tu? Tu gribi ar šo bālo vīru saderinā-

ties, tu, kura mīli uguns liesmas!

Aleksandra. Es, es saderināšos ar tevi!

Pēteris. Tas viņus par daudz pārsteigs.

Laukā dzirdamas sarunas.

Aleksandra (klausās). Tur jau viņi nāk! Tie ap-

skatīja druvas. Vecais Freitāgs velti pārdomāja par to,



22
—

Jānis Poruks 337

cik bagāta ir viņa vedekla. (Smejas.) Ha, ha, ha! Laid

vaļā roku! Man jāiet un jāuznes vakariņas. (Viņa aiz-

steidzas.)

Pēteris (apsēžas atkal uz zofaja). Kaut klusums

būtu miers, ak, cik laimīgs tad es tagad būtu! Un viņa

traucē manu mieru! Kāpēc šis nemiers, dzīšanās uz mū-

žam jaunu; kāpēc šīs slāpes pēc mantas, slavas un

ārīga goda! Ar viņas mīlestību man pietiktu. Es būtu

laimīgs šajā lauku mājā, kad Aleksandra līdz ar mani

mistu viņā. Labprāt es dzīvotu pie viņas kā strādnieks,

dzīvotu no skaidra gaisa un no mīlestības nekā ložņātu

pa fabrikas apkvēpušajām telpām. Bet es nedrīkstu vi-

ņai to teikt, tā mani turētu par gļēvuli, jā, viņa mani

aizdzītu ... Man jāstrādā priekš viņas ideāla. Es ap-

skaužu šo viņas ideālu!

Aleksandra ienāk, Maijas un Grietas pavadīta, kuras nes kūpošas
bļodas ar ēdieniem; Aleksandra saliek maizi uz šķīvjiem.

Aleksandra. Tā, tagad varam sākt ēst. Bet kur

tad viņi paliek?

Grieta ai Maiju iziet; Freitāgs, Jozefs, Liepa un Ozols

ienāk.

Ozols (sniedz Aleksandrai roku). Labvakar, jaun-
kundze! Jūs vienmēr kā ūdens zāle kustaties. Es brī-

nos: kā jūs tā varat?

Aleksandra. Kamēr šie svētku viļņi pār mani

plūst! Citādi esmu slinka.

Ozols (draud šķelmīgi ar pirkstu). Nu, nu, es jūs
labi pazīstu! (Pēterim). Bet, dēls, ko tu še dari?

Aleksandra (smejas).
Pēteris. To pašu, tēt, ko tu: esmu viesos.

Ozols. Man bija jānāk veikala darīšanās, man va-

jaga dzirnavām ķieģeļu. Vai arī tev ir šeitan kāds

līgums jānoslēdz?
Aleksandra (smejas). Kas var zināt, varbūt vēl

svarīgāks! (Apskata galdu, atbild uz Freitāga un Jozefa

sveicinājumiem.) Es lūdzu viesus ieņemt pie galda vie-

tas! (Visi nosēžas.)

Ozols (Freitāgam). Šodien, cienīgs tēvs, bija daudz
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ļaužu sanākuši. Reti biju tik skaistus bērnu svētkus

redzējis.

Freitāgs. Jā, diena ir skaista. Bet man šķiet, ka

ļautiņiem būs grūti bijis mājās pāriet. Bija par daudz

karsts laiks. (Viņš sarunājas ar Jozefu.)

Anniņa (ienāk baltās drēbēs tērpusēs). Labvakar!

(Nobučo Freitāgam un tēvam roku.) Labvakar! (Svei-
cina vēl sevišķi Jozefu; apsēžas.)

Liepa (Anniņai). Nu, bērns, kā klājas?

Anniņa. Labi, tēt, labi! (Čukst tēvam ausīs.) Es

esmu laimīga. (Liepa glāsta viņai matus,- visi apklust
un pieņem godbijīgas sejas.)

Liepa (saliek rokas, un tad visi sāk ēst).

Ozols (Freitāgam). Cienīgs tēvs! Kad jūs nākošā

gadā mūs uz bērnu svētkiem apmeklēsat, tad mēs var-

būt būsim jaunu saiešanas namu uzcēluši: vecais jau

gluži pie gala. (Aleksandra ar Pēteri saskatās.)

Liepa. Es no savas puses došu dakstiņu jumtu.
Ozols. Tur katrs dos, cik vien tik spēs.

Freitāgs. Lai dievs jūsu krietno darbu apsvētī!

Anniņa. Ak, cik tas būs skaisti — jauns saieša-

nas nams! Kad viņu iesvētīs, tad es to ar vaiņagiem un

meijām izgreznošu. Cik jauki tas būs!

Aleksandra (sevī). Diezin!

Liepa (iečukst Anniņai kaut ko ausī; Anniņa aiz-

steidzas).
Ozols. Mans dēls ir šodien gluži kluss.

Pēteris. Es domāju par to, kas tagad vislabāk

būtu jāsaka.
Ozols. Tu esi mācīts cilvēks un nezini, ko runāt.

Es brīnos!

Pēteris. Jā, tēvs, caur zinībām cilvēks top ātri

vecs. Viņš sāk mācīties dabu pazīt un sāk kaunēties

par cilvēku pārspīlēto un aplamo dzīvi runāt. Brīvā

cilvēka valoda viņu dara augstāku par kustoņiem; tikai

nožēlojams, ka ar šo pašu valodu var melot un pļāpāt.
Runāt ir skaisti, kur valoda ir māksla. Man viņas trūkst,

man jāmelo, es nevaru to visu izteikt, kas man sirdī.

Ja es to teiktu, ko es nupat domāju, tad jūs visi mani

padzītu. Tāpēc es ciešu klusu.

Freitāgs. Mēs runājam tik to, kas nāk no sirds.

Aleksandra. Bravo, tas ir skaisti! Kaut es to
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spētu! (Liepa raugās pārmetoši uz Aleksandru.) Es pļā-

pāju cauru dienu. Un, ja man katrs vārds nāktu no

sirds, tad īsā laikā es būtu savu sirdi iztērējuse.
Ozols (Pēterim). Dēls, es brīnos par tevi! Ja es

būtu tik tāļu skolā bijis, es runātu caurām stundām, lai

citi tik klausās. Kā jūs domājat, kandidāta kungs?
Jozefs (sajucis). Es? Atvainojat, es nedzirdēju, ko

jūs pirmāk teicāt.

Pēteris. Nu, redzi, tēv, ko līdzētu tev runāt, kad

neviens nedzirdētu! (Freitāgs un Liepa paskatās dusmīgi
uz Pēteri.)

Ozols. Tā nu gan ir.

Širmers (ienāk ar Anniņu reizā un nostājas aiz

Aleksandras muguras). Labvakar, kungi!
Liepa (uz Sirmeru rādīdams). Tas ir mans uzticī-

gais ķieģeļu meistars Širmers. (Širmeram.) Jums jādzer
kopā ar mums glāze vīna! Es šovakar saderināšu savu

meitu Aleksandru.

Anniņa (ātri). Ar ko, tēt? (Raugās bailīgi uz Jo-

zefu.)
Širmers (sevī). Velns! Kas man tur daļas! Šis

vīns var būt tas vissaldākais, man viņš garšos kā darva.

(Aleksandra ielej visiem vīnu.)

Liepa (piecejas). Šovakar es saderinu savu meitu

Aleksandru ar kandidāta kungu Jozefu Freitāgu. Mēs

abi ar Freitāga kungu novēlam bērniem daudz laimes!

(Piesit pie Freitāga glāzes ar savu glāzi. Aleksandra

raugās drūmi uz grīdu.)
Freitāgs. Nu, bērni, sniedzat viens otram roku

un mācāties jau tagad viens otram palīdzēt! (Anniņa
šņukst.)

Aleksandra (ātri). Jūs maldāties! Es nesaderi-

nos vis ar jūsu dēlu Jozefu. Mans līgavainis ir šis!

(Piesit pie Pētera glāzes.) Es mīlu šo, Pēteri Ozolu!

(Aleksandra un Pēteris dzer.)
Jozefs. Aleksandra!

Širmers (sakniebj dūres). Es jau to visu zināju un

zinu. kas vēlāk notiks. Kāpēc lai es še stāvu kā muļķis

un nelga?! (Viņš uzliek ātri savu glāzi uz galda un

atstāj istabu.)

Liepa (atkrīt krēslā). Aleksandra, vai tu arī zini,
ko tu dari?



Freitāgs. Viņa zina, ka tā mani līdz ar manu dēlu

apkauno. Visbezdievīgāki ir tas, ka viņa visu iepriekš

pārdomājuse. (Satver Jozefa roku.) Nāc, dēls! Mums

še nav vietas. Mēs esam apkaunoti. Nāc!

Jozefs (lūdzošiem vaibstiem). Aleksandra?!
...

Es

tevim novēlu daudz laimes, kaut gan ar smagu sirdi.

Nē, vairāk, ar izmišanu es atstāju šo māju! Ardievu!

(Freitāgs un Jozefs grib aizsteigties.)

Liepa (sagrauztā balsī). Paliekat, lūdzu, paliekat!
Es visu griezīšu par labu.

Freitāgs. Tas nav vairs iespējams. (Sniedz Lie-

pām roku.) Tā nav jūsu vaina. Jūs esat mans draugs,
bet manas ienaidnieces tēvs. Dzīvojat sveiki!

Liepa. Jel paliekat!

Freitāgs. Ardievu! (Abi ar Jozefu aizsteidzas;
Ozols steidzas tiem pakaļ un grib tos pierunāt, lai pa-

liek; Freitāgs un Jozefs pazūd uz balkona; Ozols grie-
žas atpakaļ.)

Ozols. Dēls, man nekas nav pretī, ka tu esi izre-

dzējis Aleksandru par līgavu. Bet... bet — tu gāz citus

postā!
Aleksandra. Tie paši gāžas postā!

Liepa (uz Aleksandru). Bērns, tas maksās manu

dzīvību!

Aleksandra (nokrīt pie tēva ceļos). Tēt, es citādi

nevarēju! (Viņa skūpsta tēva roku.)

Anniņa (berzē loga rūtis un vaimanā). Viņš aiz-

iet un nenāks vairs atpakaļ! (Ozols viņu mierina.)
Pēteris (paliek sēžot un raugās drūmi uz grīdu).

Cik briesmīgi, ka citu nelaime ir mana laime!



341

OTRAIS CĒLIENS

Skatuve

Liepas guļamā istaba, kurā viena gulta un ar spilveniem apkrauts

zofajs. Grāmatu plaukts līdzās zofajam.

Apstāklis

Jāņu dienas vakars. Uz galda deg lampa. Durvis atveras. Liepa,
kurš it vājš, tiek Anniņas vadīts.

Liepa. Tur! (Rāda uz zofaju.) Es vēl negribu gulēt.
Man ir tik viegli, viegli ap sirdi. (Apsēžas.) Lasi, mei-

tiņ, manim priekšā!
Anniņa (kravādamās pie grāmatu plaukta). Tēt,

ko lai lasu? Vai kaut ko no bībeles, vai kādu no maza-

jam grāmatiņām, kuras tētiņš tev atsūtījis?
Liepa. Lasi, bērns, vienu no pēdējām.
Anniņa (apsēžas tēvam pretī, uzšķir mazu grāma-

tiņu un lasa). «Kādā nabadzīgā ciemā dzīvoja dievbi-

jīgs pirtnieks, kurš gulēja uz nāves cisām ...»
Liepa (nopūzdamies). Uz nāves cisām... Bet,

bērns, tu jau aizmirsi grāmatiņas virsrakstu! Virsraksts

allaž izsaka īsumā, kas pašā grāmatā gari un plaši at-

stāstīts.

Anniņa. Ak virsrakstu! Virsraksts ir «Mūsu īstā

manta
. . .». «Kādā nabadzīgā ciemā dzīvoja dievbijīgs

pirtnieks, kurš gulēja uz nāves cisām. Viņa bērni stā-

vēja ap slimnieka gultu un asarām acīs raudzījās viņa

apskaidrotā sejā. «Bērni,» viņš vājā balsī teica, «man

laicīgu mantu nav, kuras es jums varētu atstāt, bet

tomēr man pieder kāda cita manta, kura man nekad
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nebija jāieslēdz un no zagļiem jāapsargā. Šī manta ir

mīlestība uz dievu un cilvēkiem. Šo mīlestību es jums

atstāju, dalāt to, un jums netrūks laimes! Laicīga manta

saceļ allaž ķildas, nemierus un ienaidu, bet šī garīgā
manta — mīlestība — viņa sien vienu pie otra, un —

brīnums! — katram tīk no šīs mantas otram dot, un

tomēr viņas nekad nepietrūkst.. .»»

Liepa atkrīt slābani pret atzveltni.

Anniņa (ātri pietrūkstas). Tēt, tēt, tu jau mirsti!

Aleksandra, Aleksandra! (Viņa izsteidzas ārā.)

Liepa. Vai es spēju šo garīgo mantu mirdams bēr-

niem atstāt, kad man ir tik daudz laicīgas mantas?

Ak, es nelaimīgais tēvs! (Anniņa ar Aleksandru ātri

ienāk.) Nekas, bērni! Esat mierīgi, es vēl dzīvoju!
Aleksandra (Anniņai). Un tu mani tā sabaidīji!

Liepa. Gatavam ir jābūt: katru brīdi nāve var mūs

apkampt. Vai tam, kurš iepriekš nav sataisījies! .. .

Apsēžaties, bērni! Aleksandra, tu še, Anniņa lai sēd

tur! Tā
.. . (Viņas apsēžas.) Mīļie bērni! Es ilgi vairs

dzīvotājs nebūšu. Varbūt es runāju uz jums pēdējos
vārdus. Kas manim visvairāk sirdi spiež, tā ir mana

manta, kura man jums jāatstāj ...
Es viņu nedalu

starp jums. Kopīgi — ja tā jūs nevarat ar viņu apieties,
tad esmu nepareizi darījis, jums mantu atstādams. Ja

jūsu starpā nebūs satikās un mīlestības, tad jau šodien

paredzu, kas notiks. Visa šī manta no jūsu rokām iz-

slīdēs, un sveši ļaudis valdīs pār šo māju .. . Testa-

mentā es noteicu tev, Aleksandra, par taviem nerimsto-

šiem darbiem un saimniecības vešanu, kamēr jūsu mīļā
māte mira, piecus tūkstošus rubļu. To pārējo mantu da-

lāt uz pusēm, tas ir: dalāt tik to svētību, kura no šīs

mājas nāk, jo tā pate paliek arī pēc manas nāves vēl

mana. Tā ka — ja es, bērni, pēc gadiem no kapa
pieceltos un gribētu jūs aplūkot, tad lai ir viss tāpat kā

šodien. Lai es atrodu savus bērnus īstā mīlestībā. Un,

ja jūs vīri precē, tad lai tie paši gādā citur mājas,
kur tie pēc savas gribas var rīkoties. Šai mājā lai iet

viss pa vecam. Es to tā vēlos! ... Un vēl kas! Šis

vecais saiešanas nams drīz sabruks. Aleksandra, tu

palīdzi tiem ar visiem spēkiem, kuri grib atkal jaunu
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namu uzcelt. Liec aptaisīt ap plašo pagalmu sētu, un

birzi līdzās saiešanai lai nenocērt, lai būtu tiem pakrēs-

lis, kas tāļu ceļu nākuši un še grib dievu pielūgt. ..
Vislabāki jautā katru reizi sevi, jo es jau nespēju par

katru gadījienu noteikt, — kā tavs tēvs būtu darījis,
kā viņš še jeb tur domātu! Nu, tu jau zini manas do-

mas. Tu pazīsti manu sirdi. Es gribu, lai starp cilvēkiem

valda mīlestība, taisnība un dievabijāšana. Nu, snie-

dzat, bērni, viena otrai rokas, tad sniedzat man tās un

apsolāties manu vēlēšanos svētu turēt!

Anniņa. Tēt, lai būtu kā būdams, bet manim tie-

šām bail no Aleksandras. (Viņa šņukst.) Tēt, kad tevis

vairs nebūs, es nezinu, kur viņa mani liks.

Aleksandra. Anniņ, jel nerunā tik aplam! Kur

tad es tevi likšu? Mēs dzīvosim kā māsas. Es tevi

kopšu un sargāšu kā savu acuraugu. Mēs būsim māsas!

Anniņa (tēvam pieglaužoties). Es tomēr viņai ne-

uzticos. Kā viņa mani reizēm uzskata — it kā kad es

būtu ko ļaunu darījuse!
Aleksandra. Nāc šurp, Anniņ, es tevi noskūp-

stīšu, tēvam redzot. Es tevi mīlu, un tu mani ienīsti!

Anniņa. Tu neej saiešanā, tu nedziedi un nelūdz

dievu, tu esi bezdieve un gribi mani skūpstīt, lai ļaunais
arī manī pārietu! Nē, es tevis negribu!

Aleksandra. Anniņ, Anniņ!
. ..

Liepa (Anniņai). Nē, bērns, Aleksandra nav ļauna!
Gan viņa mācīsies reiz dievu lūgt! Gan viņa ies uz sa-

iešanu, kad neviens neredzēs. Var būt, ka viņa pielūdz
dievu klusībā. Ej, bērns, un ļaujies sevi skūpstīt! Es

gribu, lai jūs, māsas, izlīgtu. (Anniņa tuvojas Alek-

sandrai; šl viņu noskūpsta.)
Liepa. Tā, bērns, tas mani dara laimīgu. Un kur

tavs brūtgāns, Aleksandra? Es vēlējos ar viņu runāt.

Aleksandra. Es aizsūtīšu pēc viņa; tam ir jā-
būt drīzi še. Bet, tēt, tu jau par agri sāc par miršanu

domāt. Paies pāra dienas, un tu kļūsi spirgts un ve-

sels
... Es sūtīšu vēlreiz pēc ārsta.

Liepa. Paldies, meit! Mans ārsts ir nāves miegs.
Es jūtu, ka mana pēdējā stundiņa tuvojas. Cik savādi

ap sirdi... Es jūtos it kā atjaunots. Jaunekļa spirgtums
rodas manā dvēselē. Bet piecelties vairs nespēju. Tā ir

zīme, ka jāaiziet, lai neatgrieztos vairs atpakaļ.
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Anniņa (šņukst). Tēt, tu mirsti, un es lai dzīvoju

viena, mūžam viena! Cik nežēlīga ir nāve! Briesmīgi

nežēlīga!

Liepa. Jel neraudi! Ej pasauc manus puišus un

meitas, lai es tiem «ardievu» teiktu. Visi, visi lai sa-

nāk, es viņus vēlreiz gribu redzēt! (Anniņa iziet.)

Aleksandra!

Aleksandra. Ko vēlies, tēt?

Liepa. Es vēlos redzēt tavu sirdi!

Aleksandra (mierīgi). Manu sirdi? Mana sirds ir

skaidra. Es gribu tikai labu, es gribu, lai katrs paēstu,
lai katrs būtu vesels un laimīgs ... Tēt, es gribu cil-

vēku laimi, es tev to zvēru!

Liepa. Tad es mirstu vieglā nāvē. (Laukā atskan

līgošana.) Ai, nu paliek atkal smagāki ap sirdi! Meit,

aizdari logus, es nevaru šo dziesmu panest!
Aleksandra. Cik līksmi tie tur laukā, cik bēdīgs

ir viss šeitan ... (Aizdara logus.) Ak, kādas jūtu strau-

mes plūst pa pasauli! (Atgriežas pie tēva.)

Liepa. Arī es reiz biju līksms. Kā tas viss pār-

grozās!

Saimes ļaudis ienāk; Anniņa ar Kačiņu vispēdīgi; Ka-

čiņa nostājas Liepas priekšā un atspiežas uz spieķa.

X a č i ņa. Kāds bālums — tā ir nāve!
. ..

Liepa (grib jokot). Vai tad tu līgot neej, Kačiņ?
X a č i ņ a (raudādama). Ko nu pielīgošu! Mīļais saim-

nieks ir tik slims; citiem gadiem jau nu gan biju pate

pirmā.

Liepa. Jā, viss aiziet, prieki, bēdas mūs beidzot

atstāj. Es drīz vien no viņiem šķiršos. Kad es nomirstu,

tad atminies arī manis . ..

Kačiņa. Vai tad nu vairs ilgi dzīvošu! Actiņas
vairs lāgā negrib redzēt, un kājas metas saltas un slā-

banas. (Aleksandra pieiet pie loga un raugās ārā.)

Liepa. Dzīvojat visi godīgi! Neaizmirstat to, kurš

priekš mums cietis! Sniedzat man rokas, paliekat ar

dievu, es jūtu, ka es rīta sauli vairs neredzēšu! Snie-

dzat rokas! (Anniņa saļimst, pie tēva ceļos nomezda-

mās. Saimes ļaudis: Antons, Andris, Grieta, Maija —

visi ardievojas.)



345

Liepa (Andrim). Kur tad Širmers?

Andris. Viņš .. . viņš ir krogū.

Liepa. Sveicinājāt ari viņu no manis! (Kačiņa no-

bučo Liepas roku; visi iziet; drīz pēc tam iz sānu ista-

bas atskan dziesma: «Augšā aiz zvaigznēm...»)
Aleksandra. Šīs skaņas! Kāpēc viņas dara manu

sirdi tik mīkstu? .. . Nē, nē, es nedrīkstu šo skaņu dzir-

dēt, man jādzīvo, man jālauž dzelži un tāpēc jābūt pa-

šai cietai!

Anniņa. Tēt, vai tu negribi kaut ko iebaudīt, tad

paliks labāki?

Aleksandra (tuvojas tēvam). Tad radīsies

spēks.

Liepa. Nē, bērni, es pateicos! Ejat tagad pie miera;

es tepat palikšu uz zopas. Izpūt, Anniņ, lampu, laukā

jau ir tik gaišs, laikam mēnesnīca! (Skatās stīvi uz

logu.) Jā, mēness spīd ...

Šis ir beidzamais debess spī-

dums, kuru miesīgām acīm redzu. Drīz mitīšu pats de-

bess spožumā!

Anniņa. Kaut es varētu ar tevi mirt un mist šai

spožumā!

Liepa. Tev ir vēl jādzīvo, tev ir jāizbrien šī pa-
saules tumsa, kuru es esmu izbridis ... Viss apgaismo-
jas manā priekšā, es visu saprotu, viss top man svēts,
jo nāve izdeldē katru grēku. Šī dzīve — tikai sapnis . . .

Anniņa. Ņem mani līdz! Es negribu še dzīvot! Es

mīlu, un manis neviens nemīl! Ko es še darīšu?

Liepa. Tev jācieš. Visi nāk pasaulē, lai mīlētu un

ciestu.

Anniņa. Es cietīšu un mīlēšu!

Liepa. Tu esi mans īstais bērns... Bet nu pie
miera!

Aleksandra (pamostas no domām). Ej, Anniņ,
dusēt! Es palikšu pie tēva.

Anniņa. Ej tu, es palikšu. Es gribu tēvam aizspiest
nogurušās acis, es gribu tā būt, ko tēvs lai vispēdīgi
uz šīs pasaules redz . . . Mani, mani!

Liepa (Aleksandrai). Tad ej tu! Lai paliek Anniņa
pie manis. Man viņas žēl

.. . Laikam gan Freitāga
kungs nebūs manu vēstuli dabūjis, citādi viņš būtu

mani apmeklējis.
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Aleksandra. Apmierinājies, tēt, — tu jau vēl

nemaz nemirsi.

Liepa. Gribētu gan vēl tik ilgi dzīvot, kamēr vēl

reizi ar tētiņu būtu runājis.
Aleksandra. Tu paliksi vēl vesels. Ar labu

nakti, tēt! (Noskūpsta viņa roku.) Tu redzēsi vēl sauli!

(AMiiiņai klusu.) Ja mani, ka ar tēvu paliek sliktāki, tad

pasauc mani. Ar labu nakti!

Liepa. Ardievu, meitiņ! (Aleksandra iziet; Anniņa

izpūš lampu un atzveļas uz gultas; mēness iespīd pa

logu.) Dusi saldi, meitiņ, nebēdājies nekā par mani!

Anniņa. Tik nemirsti, tēt, tik nemirsti!
... (Sevī.)

Cik saldi ir nomodā sapņot! Man jādzīvo laikam tik

tāpēc vien, lai viņu mīlētu. Diezin kur viņš šonakt mīt?

(Viņa raugās uz logu.)

Mēnestiņ, jel saki —

Kur viņš tagad mīt,

Vai ar viņa acīs

Tavi stari krīt?

Saki — vai par mani

Viņam asra līst.

Vai tam naktī domas

Šurp uz mani klīst?

Mēnestiņ, jel rādi,
Ja tu nespēj teikt, —

Kā būs tumsā klejot,
Kā būs mīlēt beigt?..

Viņa iemieg; no tālienes dzirdama līgošana; Aleksandra ienāk ar

degošu sveci rokā, aplūko tēvu, kurš bez dzīvības atslicis uz spil-
vena; viņa mierīgi noskūpsta tēva pieri.

Aleksandra. Dusi saldi, pēdējais hernhūtiets,

kurš mani mīlēja!

Anniņa (pamozdamās). Ko tu teici — dusi saldi?

(Raugās stīvi uz tēva līķi, iekliedzas un nokrīt pie tēva

ceļos.) Mans mīļais tēvs! Tu nomiri un atstāji mani

vienu!

Aleksandra. Es esmu pie tevis, Anniņ!
Pēteris (ienāk). Par vēlu! Viņš jau ir nomiris!

Es labprāt gribēju viņa pēdējo vēlēšanos dzirdēt.

Aleksandra. Viņa vēlēšanās bija: dzīvojat
sveiki, dzīvojat, — man jāmirst! ... Jā, mums ir jā-
dzīvo, mums jābūt veseliem un sveikiem!
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Pēteris. Un citu vēlēšanos viņam nebija?
Aleksandra. Vēl daudz. Bet to visu pildīt man

nav iespējams, tas ir, ja gribu dzīvot. Ja visas viņas

pildu, tad man ir tūliņ jāmirst. Nu, ko lai daru?

Pēteris. Es gribu, lai tu dzīvotu!... Bet vai tu

tomēr nespētu sava tēva vēlēšanos pildīt? Jel nāc man

līdz, tad būsi vaļā no visa tā, kas tevi kārdina pret
tava nomirušā tēva gribu darīt. Nāc manim līdz, mums

maizes netrūks!

Aleksandra. Nē, es gribu še dzīvot, valdīt un

savu mērķi sasniegt! Tu gribi, lai es tevi vienu mīlu.

Nē, tevis viena dēļ es nepalikšu savam mērķim neuz-

ticīga. Es gribēju caur tevi arī citus mīlēt.

Pēteris (tumši). Tu mani nemīli!

Aleksandra. Tu mani nesaproti! Es tevi tomēr

mīlu.

Pēteris. Kāpēc tu pieķēries pie mantas un ne-

gribi nedz manu mīlestību, nedz arī tēva vēlējumos
svētu turēt? Es tavu tēvu labi pazinu, es zinu, ko viņš

vēlējās. Tavs mērķis liek tev viņam pretī darboties.

Jel neapsmej tēvu un neizposti mūsu laimi!

Aleksandra. Kas manu vēlējumos pilda, ja es

pate ne? Vai mirējs spēj vēl saprast dzīvību jeb dzīvais

nāvi? Šīs abas pasaules ir viena otrai svešas. Kas

mirst, ir miris, un viņa griba līdz ar to; kam spēks ir

dzīvot, tas vēlējas un sasniedz visu pats! (Raugās uz

tēva līķi.) Es savu tēvu mīlēju. Arī viņš mani mīlēja,
bet viņš manis nesaprata. Mani saprot tikai mani

ienaidnieki.

Pēteris. Jā, tiešām, arī man ir grūti tevi saprast.
Es tavu mērķi tomēr nesaredzu, jo tu pate stāvi viņam

priekšā. Es redzu tikai tevi, es dzirdu tevi, bet tevis

nesaprotu. Un tomēr es tevi mīlu, bezgalīgi mīlu! Tu

esi mans mērķis!
Aleksandra. Ha, ha — es, es?

...
Es, nabadze,

kuru augsti gari kalpina! Es kaunos būt cilvēka mērķis!
Man jānosarkst, tavus vārdus dzirdot. Es negribu tevi

ātri laimīgu un tikpat ātri nelaimīgu darīt. Kad cilvēks

ir sakarsis, tad viņš nedrīkst dzert. Tu esi mīlestībā

sakarsis. Taisni tāpēc, ka tavas jūtas pret mani ir tikai

kaislība un nevis mīlestība, es gribu likt tevim atdzist

un cienīt papriekš citas lietas.
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Pēteris. Tu mani apkauno! Es vairs neuzdrošinā-

jos tev ap kaklu krist un teikt: es tevi mīlu. Kā tad lai

es šos vārdus izrunāju, kā lai es tev pierādu, ka tevi

mīlu? Es esmu jauns vīrs, un tu nevari par to ļauno-
ties, ka mīlu kaislīgi! Tu pate esi kaislīga!

Aleksandra. Tā cita kaislība: šī ir rada tai, kurā

saule deg un silda pasauli. Mana kaislība ir brīva, kura

nepazīst robežas; tava ir uguns, kura kvēlo, ieslēgta
tumšās krūtīs, apspiesta, bez brīvības un draudē iz-

dzist, ja cits ar savu elpu viņu neuzpūstu.
Pēteris. Es esmu tāds! Bet es tevi mīlu! Odens

piliens ir jūras radinieks tāpat kā dzirkstelīte milzīgām

uguns liesmām. Mana sirds, mana mazā sirds ir tavai

bezgalīgai sirdij rada! (Nopūšas.) Jā, jūra nezin nekā

no daža laba ūdens piliena, bet šis piliens gan zin, ka

ir jūra, viņš mīlē šo jūru un dzenas uz to dienu un

nakti, lai to reiz sasniegtu . . .Atļauj man tevi mīlēt!...

Vai tu nevarētu manis dēļ tapt maza, pazemoties un

tad mani mīlēt? Jeb tu arī mani savam mērķim upu-

rētu?

Aleksandra. Kam pastāvīgi jādomā un jācīnās,
tam daudzreiz jāupurē viss, lai nebūtu tik jāsaka: «Viss

ir nieki! ...» Mīlē tu mani! . . . (Abi brītiņu klusē.)

Anniņa (pieceļas un atlaiž tēva roku; mehāniski).

Visiem ir reizi jāmirst! (Iziet, it kā nebūtu Pēteri un

Aleksandru pamanījusi.)

Pēteris. Es būšu tev uzticīgs, es tevi mīlēšu, es

būšu apinis, kurš nespēcīgs ap tevi, milzīgo koku, vijas,
bet zaļošu it koši savā mīlestībā

.
.

.
(Viņš skūpsta Alek-

sandru.) Ak, kaut tava mīlestība mani pārplūstu un aiz-

rautu mani līdz nāves bezdibeņos, iekams es pats no-

mirstu! Es vēlos tik mīlestības rokās mirt! (Svece iz-

dziest; mēness iespīd pa logu.)

Aleksandra. Es baidos tevi mīlēt, lai gan mana

mīlestība sirdī mīt. (Viņi apsēžas uz gultas.)
Pēteris. Kāpēc?

Aleksandra. Tāpēc, ka viņa katru nomāc un

dara bālu. Es mīlu rožaino sārtumu. Un taisni mīlestība

viņu balina
...

Pēteris. Bet mīlestībai iraid saldas jūtas ... Kāpēc
vēl pārdomāt un prātot, kad mīlamies?!
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Aleksandra. Tad skūpsti mani! Kāds dēmonisks

spēks mani attura no liegšanās uz skūpstu.
Pēteris. Tad es skūpstīšu! (Viņš skūpsta Alek-

sandru.)
Aleksandra. Zvēri manam ideālam uzticību

līdz manai un līdz savai paša nāvei!

Pēteris. Es zvēru! Šo zvērastu es apzīmogoju ar

šo skūpstu! (Viņi dus roku rokās viens pie otra krū-

tīm.)
Jozefs (ienāk). Cik kluss! ... Vai gan slimais mā-

jas tēvs iemidzis! Lūk, tur viņš dus! . . . (Viņš pieiet pie

Liepas līķa, bez kā Pēteris un Aleksandra to pamanītu;

aplūko līķi tuvāku.) Viņa sirds vairs nepukst! Šis ir

nāves bālums, kuru es uz viņa sejas lasu. Vai nespēji
man teikt, kur labāki — vai še, vai viņā pasaulē?

Aleksandra (pieceļas). Priekš dzīvajiem ir la-

bāki še, priekš mirušajiem labāki viņā pasaulē.
Jozefs (satrūkstas). Jūs? ... Sakāt — vai jūsu tēvs

ir miris jeb es savā uztraukumā nespēju vāju sirds

pukstienu dzirdēt?

Aleksandra. Mans tēvs... Es nezinu, varbūt

viņš dzīvs. Man šķiet, ka viņš ir miris.

Jozefs (sevī). Cik vienaldzīgi viņa runā! (Alek-

sandrai.) Es steidzos šurpu. Viņš manam tēvambija rak-

stījis un lūdzis viņu tūliņ apmeklēt, viņam esot kas sva-

rīgs manam tēvam jāsaka. Bet arī mans tēvs ir vājš.
Viņš sūtīja mani.

Aleksandra. Tad esat sveikti!... Bet atvaino-

jat, man jāiet; mums ir tēva līķis jāiezārko. (Viņa aiz-

iet.)
Jozefs (nosēžas pretī līķim). Dažs sapņo, dažs ir

nomodā, bet neviens nejūt manu moku.

Pēteris. Neviens? Mokas ir tikai vienas: tās pa-

šas visus māc!

Jozefs. Pazīstama balss! (Paliek pirmējā stāvoklī.)
Tas esat jūs, Ozola kungs?

Pēteris. Man jūsu žēl!

Jozefs. Ko līdz tāds žēlotājs, kurš pats ir jāno-
žēlo!

Pēteris. Kāpēc tad es?

Jozefs. Aleksandra jūs pievil! Es sajūtu, ka viņa
arī jūs nemīlē.
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Pēteris. Nē, viņa mani mīlē!

Jozefs (rūgti smejas). Tiešām? Un jūs varat tam

līdzi just, kuru viņa nicina?

Pēteris. Nedusmojaties uz mani, — es neesmu

tur vainīgs, ka viņa mani mīlē un nevis jūs!
Jozefs. Arī nevainīgais var būt vainīgs, kad citi

caur to krīt. Un es kritu caur jums.
Pēteris. Es neesmu nevainīgs, kurš Aleksandru

mīlē. Arī jūs viņu mīlējāt — varbūt vēl daži citi.

Jozefs. Tas nebūtu nekas, ja jūs viņu tikai mī-

lētu ... Jūs arī viņu pabalstāt, jūs ticat viņas ārprātī-
giem sapņiem. Jūs esat viņas vergs! ...

Ja es būtu

ķīmiju studējis, tad viņa mani tāpat izlietotu kā

līdzekli, lai sasniegtu savu mērķi... Šo mērķi viņa ne-

kad nesasniegs!
Pēteris. Viņa sasniegs! (Viņš uzbudināts pastai-

gājas, nostājas Jozefam priekšā.) Kāpēc tad viņa ne-

sasniegs?
Jozefs. Viņa grib visus mīlēt, bet viņai trūkst tais-

nības.

Pēteris. Nekārdinājāt mani! Es zinu, es jūtu, ka

jūs tik runājat, bet jūsu sirds vēl jūt priekš Aleksan-

dras.

Jozefs. Jā, es viņu mīlu!

Pēteris. Un mani ienīstat?

Jozefs. lenīdēt drīkst katrs, kurš nelaimīgi mīlē.

Bet es gribu šo ienaidu izskaust. Es aiziešu projām, tāju

projām uz pagāniem par gaismas sludinātāju. Es gribu
Aleksandru aizmirst!

Pēteris (spiež Jozefa roku). Esat mans draugs! Es

jūs cienu.

Jozefs (pieceļas). Es negribu ne jūsu draugs, nedz

ienaidnieks būt! Es gribu jūs visus aizmirst! (Viņš pieiet

pie loga un to atver,- Pēteris apsēžas viņa vietā un no-

grimst domās.) Jā, gaisma aust. Rīts pušķojas aiz kal-

niem, lai mūs pārsteigtu ar savu jauno rotu. Man viņa
vairs netīk redzēt. Nakts, mūžīga nakts ir manu jūtu
dzīvoklis! Ar līdzcietīgu sirdi viņa ietin manas bēdas

savā tumsā, lai es pats neredzu, cik viņas lielas...

Gaisma aust, bet manī tumst bez mēra. (Rita blāzma

iespīd caur logu.)
Anniņa (ienāk,- zibeņa ātrumā viņa aizsteidzas pie
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klādama).
Jozefs (Anniņai). Man tevis žēl!

Pēteris (sevī). Ko līdz tāds žēlotājs, kurš ir pats
jānožēlo.

Pēteris, Jozefs un Anniņa paliek tajā pašā stāvoklī; Aleksan-

dra ienāk ar līķa drānām uz rokām; Širmers ar Andri ienes

zārku; saimes ļaudis ienāk lēnām un apstājas ap Liepas līķi; sievie-

tes raud.

Kačiņa (ienāk vispedeja, satver Liepas roku).

Kas remdē mūsu sāpes,
Kas mūsu priekus beidz,

Kas izdzēš mūsu slāpes
Un atpestīt mūs steidz?

Tik nāve vien to zina,

Kas katra sirdi spiež;
Ko citi kājām mina,
To tā pie krūtīm spiež.
Reiz dzīves sapnis beidzas

Un nāves sapnis nāk,

Un, pamosties kas steidzas, —

No jauna sapņot sāk ...

Anniņa (it kā pamozdamās, ātri uzlec un vājprā-

tīgi smejas). Gaisma aust un jūs apspīd, bet es neviena

vairs nepazīstu!
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TREŠAIS CĒLIENS

Notiek gadu vēlāk

PIRMAIS SKATS

Skatuve

Istaba kā pirmā cēliena otrajā skatā. Garā galda vietā rakstāms

galds.

Apstāklis

Rīts; saule iespīd pa logu. Aleksandra sēž pie galda un raksla.

Kazaks (ienāk). Labrīt! (Noliek uz galda vēstules

un avīzes.)

Aleksandra (raksta tālāk). Labrīt, labrīt!

Kazaks. Ardievu! (Iziet.)

Aleksandra (apskata vienu no vēstulēm). Pētera

rokraksts. Cik plāniņa! Laikam svarīgas ziņas. Mīlestī-

bas vēstules mēdz būt daudz biezākas. (Atplēš vēstuli,

lasa.)

«Mīļā Aleksandra!

Sūtu Tevim prieka vēsti. Esmu ļoti labu vietu dabūjis.
Vēlāk visu Tev ar vārdiem pateikšu, jo man vēl vairāk

dienas ir vaļīgas, kur es Tevi gribu apmeklēt. Drīz būšu

pie Tevis!

Anniņu esmu citā slimnīcā pārvedis; ārsti domā, ka

viņu varēšot izdziedināt. Man viņas ļoti žēl! Kad es

viņu apmeklēju, tad tā krīt manim ap kaklu, raud un

lūdzas, lai viņu atpestot no cietuma, par kuru viņa savu

istabiņu tura. Es domāju, mīļā, ka būtu laiks viņu vest

atpakaļ. Viņas uzturēšanās nervu slimnīcā maksā

daudz, bez tam viņa tagad gluži mierīga. Bet par to jau
pārrunāsim. — Saņem daudz bučiņas no sava

Pētera.»



23 — Jānis Poruks 353

(Viņa nogrimst domās.) Vai es negrēkoju par daudz,

māsu vājprātīgo slimnīcā turēdama? Bet viņa jau ir

vājprātīga, — vai es tur esmu vainīga? Tagad viņu at-

pakaļ vest? To tik ne! Tagad, kur mans nodoms galā
jāved? Kad viņa redzētu, kā saiešanas namu nojauc un

tajā vietā rodas dziļas mālu bedres, tad viņa taptu vēl

vājāka. Lai viņa vēl paliek turpat, kamēr še citiem kar-

stums pāriet.
Andris (ienāk). Jaunkundze, tur laukā stāv strād-

nieki, kurus jūs pastellējuši. Viņi grib zināt, kādu

darbu viņiem došot.

Aleksandra. Lai viņi ienāk! (Andris iziet.) Tie

izplētis acis, kad es tiem pateikšu, kāds darbs tos sa-

gaida. Dažs varbūt atteiksies. Tāpēc apstellēju vairāk,

nekā tiešām bija vajadzīgs. (Paskatās pa logu.) A, šie

zēni nav vis pātarnieki! Šie plecīgie vīri tomēr darīs

visu, ko tiem teikšu. (Strādnieki ienāk; dažs noņem ce-

puri, dažs patura galvā.)
Visi. Labrīt!

Aleksandra. Labrīt, labrīt! (Skaita strādniekus.)

Hm, desmit. .. Vai jūs gribat pie katra darba ķerties?
Daži. Mēs strādājam visus darbus.

Viens. Bet kas tas par darbu?

Aleksandra. To tūliņ teikšu. (Rāda caur logu.)
Tas nams tur jānoārda!

Viens. Kā — saiešanas nams?

Cits. Tad laikam būvēs jaunu?
Aleksandra. Nu redzēs, kā ar jauno būs, bet ve-

cais krīt jau uz kaklu.

Viens. Tad jau tik jānojauc būs! (Pagriežas uz ci-

tiem.) Kas tad mums par bēdu! Darbs paliek darbs, kad

tik mums alga!
Aleksandra. Algas jums netrūks!

O t r i s. Nu, tad tik iesim strādāt! (Visi grib aiziet.)
Aleksandra. Pagaidāt! Es došu šņabi, tad labāki

veiksies. (Pieiet pie bufetes.)
Viens (citiem). Cik laba jaunkundze!
Aleksandra (izņem šņaba pudeli no bufetes līdz

ar šķīvi, uz kura atrodas izvārītas aknas). Nu, ielejat
tik paši! (Uzliek uz galda.) Nu, ko kavējaties, kurš ve-

cāks, tas lai iesāk! (Sagriež aknas mazos gabaliņos.)
Viens (ielej glāzītē). Diezin cik nu katram no
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mums gadu! Es viņus neskaitu. Vecums jau nav ik rei-

zes ar rakstu un skaitļiem jāpierāda: to allaž uz pieres
lasām. Man vairāk grumbu pierē nekā jums citiem.

(ledzer.)

Aleksandra (izņem no bufetes atslēgu un pa-

sniedz kādam strādniekam). Še jums saiešanas nama

atslēga. Papriekš iznesat visas lietas un noliekat tās ve-

cajā klētī! Bet uzturāties godīgi! Tas nams, kuru jūs

nojauksat, bija manam mīļam tēvam svēts. Bet viss

paiet un novecojas. Katrai lietai un vietai ir savs gals.
Viens. Nu, biedri, iesim! Tagad esam dūšu ietai-

sījuši.
Visi. lesim, iesim! (Visi aiziet.)

Aleksandra (atzveļas pret atzveltni). Katrai lie-

tai un vietai ir savs gals! Vai arī manarri darba lau-

kam? Tas būtu briesmīgs sapnis. Es upurēju visu —

miegu, veselību un labu slavu
—,

lai tikai reizi sa-

sniegtu savu mērķi, lai redzētu še staltu fabriku lepo-

jamies! No šī brīža visi mani par raganu un ļaunu sie-

vieti turēs, par to jau nemaz nešaubos. Es pazīstu šos

ļautiņus. Viņiem visiem ir laba sirds, bet viņi visi ir

vāji domātāji. Viņi necenšas pasauli un dabu saprast,

viņi dzīvo no vienas dienas otrā, ložņā kā tārpi un ne-

zina, cik ņipri daba kustas, vērpj un auž. Vai cilvēkam

par velti domu spēks? Mums ir gars, kurš saka: cilvēk,

kalpini dabu! Izjauc viņas audumus un izmeklē, iz kā-

dām vielām viņa rada brīnumus! .. .
Kad rupja pasaules

matērija cenšas, iz sevis puķes radot, smalka tapt, tad

kaunies, cilvēks, ja tu ar savu garu negribi dabai pie-
biedroties un strādāt, mūžam pūlēties, mūžam pārlabot

un radīt jaunas formas! Gan traģiski, ka jāliek vecam

sagrūt, lai radītu ko jaunu. Jā, cīnīties, kā daba cīnās!

Tūkstošiem reižu viņa krīt kapā, un tūkstošiem reižu tā

atkal pieceļas iz pārmākslotas, sabojātas dzīves savā

pirmatnes svaigumā un spožumā, kuru rada nemiers,

darbs un mūžīga kustība. Visur darbā čukst ģēniji: pie
darba, pie darba! Strādājat, radāt ko jaunu! ...

Jā, jau-
nība, jau sen tā bija visu augsto garu ideāls! Es pie-
biedrojos jums, jūs, mūžīgie strādnieki, jums, mazās

skudras ar milzīgo gribu! Tev, mūžam nerimstošais

spēks, es upurēju sevi! Es gribu nākt pie gaismas! Lai

arī manos niecīga cilvēka darbos atspīd dabas varenā
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griba: sasniegt nesasniedzamo! .. . Gan zinu, kas mani

sagaida; bet priekš ideāla mirt ir skaistāki nekā bez

viņa dzīvot! (Raugās pa logu.) Jau jumts tiek nojaukts.
Drīz vecā ēka nozudīs iz manām acīm. Drīz apsveikšu
es jaunas, staltas ēkas. (Atdara logu.) Bravo, zēni!

(Vicina ar lakatiņu.) Bravo! Lai neraudam mēs, līķus

aprakdami, ja gribam paši dzīvot!

Pēteris (ienāk). Sveika, mīļā! Ak, kā es ilgojos

pēc šī brīža, kur atkal tevi drīkstu redzēt! (Skūpsta
Aleksandru.)

Alek san d ra. Tu nāc gan negaidīts, bet sveiks!

Nupat tik tavu vēstuli dabūju. Es vēlu tev daudz lai-

mes!

Pēteris. Es priecājos! Man sirds tik ātri pukst, ka

nevaru vairs viņai līdzi skaitīt.

Aleksandra. Tā kustas viss, kam ir kaut kas, ko

teikt vai darīt.

Pēteris. Mana sirds steidzas tam brīdim pretī, kur

varēšu tevi par savu sievu saukt! ... Es daudzreiz tevi

nolādu, bet atkal mīlu, mīlu sirsnīgi un strādāju tev

neapnicis līdz, strādāju priekš tava mērķa!
Aleksandra. Lai saules svētā gaisma tevi apspīd!

Lai viņa tevī rada siltumu un jūtas priekš visa laba,

priekš jaunas, laimīgas dzīves! Es nevaru būt gudra,
kamēr redzu muļķus, es nespēju būt laimīga, kamēr ap

mani dzīvo ļaudis, kuri nezina, kas ir dzīvība un darbs.

Un tomēr esmu tik laimīga, ka man reiz ir mans mērķis

jāsasniedz!
Pēteris. Aleksandra!

Aleksandra. Kas ir, mīļais?
Pēteris (izvelk naudas papīrus no kabatas). Šo

tevim atnesu par dāvanu.

Aleksandra (izskaita). Trīs tūkstoši! Cik maz tas

vēl priekš mērķa sasniegšanas, bet tomēr daudz, kad

apdomāju, ka viss pamazām attīstās.

Pēteris (pieiet pie durvīm, māj). Nesat šur iekšā!

(Aleksandrai.) Tev, mīļā, es atvedu naudas skapi, kurš

drošs pret zagļiem un uguni. (Pāris vīru ienes naudas

skapi un noliek to kaktā.) Tur paglabā tu visu savu

naudu!

Aleksandra (gavilēdama). Tu esi zelta cilvēks!

(Steidzas uz naudas skapi.) Še paglabāšu visu savu
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naudu. (Skūpsta Pēteri.) Nekad tu nebiji tik skaists kā

šodien! (leliek nauduskapī.)
Pēteris. Tu, šķelme, mīlē vairāk naudunekā mani!

Aleksandra. Tev taisnība. Bet tomēr es arī tevi

mīlēju. Nāc pie manas krūts, ja jūties diezgan stiprs šo

uguni panest, kas viņās kvēlo! Ilgošanās, bezgalīga

ilgošanās mani pilda! Tam vārda nav, pēc kā es ilgojos!
Ideāls ir niecīgs vārds, kurš nespēj izteikt, ko es aiz

ļaužu vienmuļības un nomirstošiem aizspriedumiem cēli

redzu paceļamies. Tā iraid nākotne, kuras dzīslās verd

varoņu asinis!

Pēteris. Tu, mana saule! Spīdi man mūžam! (Viņi
roku rokās dus viens pie otra krūtīm; laukā atskan

kliegšana un lamāšanās.)

Aleksandra (it kā pamozdamās). Kas tas par

troksni? (Pieskrej pie loga. Pēteris tai lēni seko.) Lūk,

siena pļāvēji iz kaimiņu pļavām! Ko viņi grib? Tie

draudē maniem strādniekiem, kuri nojauc saiešanas

namu.

Pēteris. Tur var iznākt nopietna kauja.
Aleksandra. Tas nedrīkst notikt! Es steigšos

turp! (Grib aizsteigties.)
Pēteris. Nē, paliec! Tu, viņiem parādīdamās, pa-

darītu viņu asinis vēl karstākas. Gan viņi mierīgi iz-

šķirsies.
Aleksandra. Lūk, viņi visi nāk šurp uz istabu!

Tu izej, es viņus viena sagaidīšu. (Pēteris iziet sānu

istabā; aiz durvīm dzirdams lielisks troksnis; durvis,

kuras ved uz balkonu, tiek atgrūstas,- vairāki vīrieši un

sievietes trokšņodami ienāk.)

Aleksandra (pieņem lepnu izskatu). Ko jūs gri-
bat? Kam taisāt šādu troksni?

Viens. Jūs vēl jautājat! Jūs paši zināt, kāpēc šis

troksnis, jūs viņu cēlāt! . . .Kāpēc šis troksnis? Nu re-

dzat, saiešanas nams tiek nojaukts!
Aleksandra. Nu, kas par to? Varbūt es likšu

jaunu uzcelt. Šis nams bija vecs.

Cits. Jūs nebūvēsat vis jaunu saiešanas namu! Šir-

mers mums krogā stāstīja, ka jūs būvēšot fabriku. Tur

vajagot daudz naudas. Naudu jums gādāšot meldera

dēls, un būves materiālam vajadzīgos ķieģeļus jūs lik-

šot taisīt iz māla, kurš atrodas zem saiešanas nama un
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viņa apkārtnē ... Mēs visu it labi saprotam. Ak, kaut

vēl vecais Liepa dzīvotu! Viņš gan šo bezdievīgo darbu

nepieļautu turpināt.
Aleksandra. Mīļie kaimiņi! Jel paliekat mierīgi!

Tā taču mana māja, kurā jūs tagad atrodaties. Un

gruntsgabals, uz kura saiešanas nams atrodas, arī man

pieder. Ņemat to veco namu, es viņu jums atdodu!

Liekat tam kur nebūt citur stāvēt, bet ne še — uz mana

taukākā zemes gabala! Es jums došu pat jumtam dak-

stiņus, būvējat šo namu citur!

Daži. Nedzirdēti, bezdievīgi! Mēs esam nabagi.
Jums mantas daudz, bet vēl arvien nav diezgan!

Kāda sieva. Lai debess pār tevi sakrīt, tu bez-

dieve! Māsiņu tu ieslodzīji trako namā, bet tu pate esi

tur jāiesloga!
Kāds vīrs. Kuš, tu turi muti!

Aleksandra. Es pavēlu jums šo māju atstāt!

Cita sieva (lēnā balsī). Viņa jau nemaz nav vecā

Liepas meita! Vai tādam godīgam tēvam varētu pie-
dzimt šādi bērni!

Aleksandra. Es lūdzu jūs visus šo māju atstāt.

Ja es jums pāri daru, tad ejat un apsūdzat mani.

Viens. Kamēr lieta nav izšķirta, jūs nedrīkstat likt

saiešanas namu nojaukt. Es pats kā zēns, saldams un

badu ciezdams, vedu šim namam baļķus. Man arī tur

daļa.

Aleksandra. Kaimiņi, esat prātīgi! Es gribu, lai

jums labi ietu!

Cits. Jūs gribat mūs par pagāniem padarīt... To

tik vien ne! Mums vēl ir sava ticība!

Aleksandra. Tad ticat, bet netrokšņojat! Šī māja
ir mana.

V i c n s. Ja jūs tiešām gribat mums labumu darīt, tad

atstājat mums šo namu, neliekat viņu tāļāk nojaukt!
Aleksandra. Nē, es nevaru!

Cits. Jūs varat, bet jūs negribat!

Aleksandra. Ejiet mierīgi uz māju un strādājāt,

pelnāt savu maizi! Jūs sūdzaties, ka nespējot lielkun-

gam nomas samaksāt. Mācāties, atmostaties! Pūlējaties

un izlietojat savu zemi labāki, zemi, kura ar saules

staru palīdzību jums zeltu radīs!
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Viens (it rupji). Ko tu nu, trakā sieviete, no zem-

kopības zini!

Aleksandra. Lai arī esmu traka, tad esmu tomēr

prātīgāka nekā jūs visi kopā.
Viens (sarunājas ar citiem). lesim uz lielkungu!

Viņš ir tiesnesis, tam šī lieta jāizšķir.

Citi. Uz lielkungu, iesim uz lielkungu! (Visi aiziet;
kāda sieviņa vēl paliek.)

Sieviņa. Vecais Liepa gan kapā apgrieztos, ja zi-

nātu, ko meita dara! Tā nu gan nebija viņa vēlēšanās.

(Nopūšas.) Ko tur nu lai dara! (Aiziet.)

Aleksandra. Jā, jā, ejat vien, muļķīgie ļautiņi!
Uz baznīcu, kas garu pacilājoši gaisā paceļas, jūs nevī-

žojat aizbraukt. Jums vajaga šī tumšā, sakritušā nama!

Tiepšas, gatavi tiepšas un tumši fanātiķi!

Pēteris (iznāk). Redzi, mīļā! Še mostas tava ne-

laime; tevi ienīdēs visi kaimiņi, jā, viss šis apgabals!

Aleksandra (drūmi). Kurš manis nemīlē, tas mani

ienīst. (Smaida.) Nekas par to! Kurš cīnās, tam ir reizi

jākrīt. Krīt šodien, rītu — gan dzīvībai tas nav vien-

alga, bet garam, kurš grib sasniegt savu mērķi, ir mī-

ļāki šī mērķa tuvumā mirt nekā tāļu no viņa dzīvot!

Pēteris. Tu, mana saule! Mana Aleksandra! (Viņš

skūpsta viņas pieri.)

OTRAIS SKATS

Skatuve tā pate.

Maija (atver durvis un tura kliņķi rokā, kamēr

ion Adlerfelss ienāk). Lielkungs, lūdzu še uzgaidīt! Es

viņu pasaukšu. (Aiziet.)
Adlerfelss (apsēžas uz zofaja,- apskatās visap-

kārt). Pat še viss savādi izskatās. Tas ilgi atpakaļ, kad

es še biju un no vecā Liepas pirku ķieģeļus. Viss tik

glīti un ērti; tas man tiešām ļoti patīk.
Vilnis (attaisa bailīgi durvis un lūkojas istabā; vi-

ņam aiz muguras Oss). Man, lielskungs, bail, ka viņa

mūs neliek ārā izsviest. Jūsu klātbūtnē viņa to ne-

darītu.
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Adlerfelss (smejas). Nē, nē, tik traka viņa nebūs!

Es visu dzirdēšu. Paliekat vien turpat priekšistabā. Man

papriekšu ar viņu vienu jārunā.
Vilnis. Nu labi, lielskungs ...

Ja viņa jūs, liels-

kungs, neklausīs, tad mūsu pēdējā cerība zūd.

Adlerfelss (neklausās vairs uz_ Vilni, šķirsta
kādu grāmatu. Vilnis aizver durvis). A, Gēte . . . vina
lasa Faustu! Tas ilgi atpakaļ, kad es to lasīju. Toreiz

biju vēl ģimnāzists un iemīlējos līdz ar Faustu Grie-

tiņā
. .. Daudz sakaltušu puķu ziedu starp šīm lapām.

Tā sakalst daža laba skaista dvēsele, kas nogremdējas
šī gudrā darba dziļumos ...

Lūk, lūk, vārdi:

Wer immer strebend sich bemiiht,

Den konnen wir erlosen!.
..

Šie trīskārtēji pastrīķēti. «Kas arvien uz priekšu
cenšas, tam būs atpestītam kļūt!» Hm! Šī mana krust-

meita ir velna sieviete! Ja viņa piederētu augstākai

kārtai, es viņu sāktu vai pat mīlēt.

Aleksandra (ienāk ātri, paklanās). Man liels

gods jūs, krusttēva lielskungs, savā mājā redzēt! (Sevi.)
Es visu saprotu.

Adlerfelss. Apsēsties, mana krustmeita! Man ir

kāds nopietns vārds ar tevi jāparunā.

Aleksandra. Tas man ļoti patīkami, barona

kungs. (Apsēžas.) Nopietnas lietas un vārdus es mīlēju,
īpaši šodien man būtu patīkami ko prātīgu dzirdēt, jo
visu dienu dzirdu tikai muļķības, pie tam bīstamas.

Adlerfelss. Tu jau varbūt jūti, kāpēc es esmu

nācis — hm?

Aleksandra. Pieņemsim, lielskungs, ka es zinātu.

Un ko tad?

Adlerfelss. Tad, tad
...

Tad man tev jāsaka —

jālūdz nedarīt šiem ļautiņiem pārestības. Viņi par tevi

sūdzas. Kāpēc tu lieci patvarīgi — jā, tas ir patva-

rīgi! — nojaukt saiešanas namu!?

Aleksandra. Patvarīgi? ...
Šis vārds ir tiešām

patvarīgi lietots. Atvainojat, barona kungs! ...
Vai

roze neuzzied patvarīgi, jo viņai ir jābūt skaistai! Vai

patvarīgi vētra nelauž kokus, lai taisītu sev brīvu ceļu,
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jo viņai ir jāizlīdzina temperatūras nevienādība pasau-

les ārēs? Vai patvarīgi nespīd saule un neizkausē

sniega un ledus blāķus, lai radītu reiz dzīvību un jaut-
rību kalnos un lejās? Vai patvarīgi neapkampj mūs zie-

donis mīlīgajā maijā?
...

Ja to visu jūs pielīdzināt pat-

varībai, tad saku, ka arī es esmu patvarīga, kad lieku

nojaukt veco māju, kuras garam tīk izspiest cietējam
viņa pēdējās asaras. Barona kungs! Gan nabadziņi sil-

dās pie vāji degoša ugunskura, bet, ja atspīd saule, tad

viņi patvarīgi jāizdzen ir laukā, jo viņi netic, netic,

netic, ka tiem tur varētu silti būt, kur tie reiz saluši. ..

Šis nams, kuru es tagad lieku nojaukt, sildīja daža laba

sirdi; bet tagad sirdis top arvien plašākas, arvien vai-

rāk atmostas viņās tīrā cilvēcība, kura bēg no ziemas.

Viņas prasa daudz, daudz siltuma . . . Šis nams bija jā-

noplēš, lai vēlāki uzceltu citu — staltu, ar augstiem

logiem, gaišu un cilvēka dvēseli pacilājošu . .. Visi šie

ļautiņi tura mani par bezdievi... Tā ir netaisnība. Es

taisni mīlu reliģiju! Bez reliģijas cilvēks nav vairāk kā

kustons mežā! Es mīlu staltus lūgšanas namus, kur

piebiedrojas cēla būves māksla un daiļā mūzika . . . Bet

papriekšu līdzekļus! Papriekšu ir jārada dzīvība, kas

spēj līdz padebešiem celties un debešus ar zemi savie-

not. Mums jādara ir radītājam gods un nevis jāložņā

pa pīšļiem! Tur ložņā tārpi. Vai arī cilvēks priekš tā

vien būtu radīts! Nē, mums ir jāstrādā un jācīnās! Ve-

cam ir jānīkst, lai mostas jaunums! Tik tas, kas jauns,
zin veco cienīt. Ja vecais gars pats sevi grib cienīt, tad

vecam jāpaliek uz vietas.

Adlerfelss (sevī). Ja tas viss būtu tikai grāmatās
rakstīts, tad es teiktu: tas viss ir muļķības! Bet viņa tā

arī tiešām pūlējas un dara. Vai lai es karoju pret viņu?
Es, kura spēki un prāti pamazām jau izzūd! Nē, man

jācienī šis spēks, kurš it kā pavasara vēsma atjauno
manu sirdi.

Aleksandra. Kas gan tad viss būtu, ja nebūtu jā-
cīnās? Kas būtu klintis, ja mēs tās kā spalviņas celtu?

Kas būtu bezgalības tāļums, ja mēs to acumirklī mie-

sām mērotu? Kas būtu censonis bez pretiniekiem? Ne-

kas! Es cienu savus pretiniekus, ja tie nav par daudz

muļķi.
.
. Esat arī jūs mans pretinieks, barona kungs!

Ja cīņā uzvarēšu, tad man būs vairāk goda.
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Adlerfelss. Nē, es tevi pabalstīšu, kur tik vien

spēšu. Es tevi cienu. (Sniedz Aleksandrai roku.)

Aleksandra. Vissirsnīgākā pateicība, barona

kungs!
Adlerfelss. Lūdzu, lūdzu, mīļā krustmeita! (Pie-

iet pie durvīm, tās atver; uz Vilni un Osi.) Nu varat

ienākt! (Vilnis un Oss ienāk.) Es nespēju jums palīdzēt.
Zemes gabals, uz kura saiešanas nams atrodas, ir no

manis vecajam Liepām pārdots. Tas, saprotams, ir ta-

gad viņa meitas Aleksandras īpašums. Ja jums no vecā

Liepas nav melna uz balta, ka viņš šo zemes gabalu

vispārībai atdod, tad es tur nekā nespēju.
Vilnis. Lielskungs! . . . Jūs tak esat tiesas kungs!

Pavēlat, lai saiešanu nenojauc, iekam procese nav no-

beigta, — mēs gribam sūdzēt!

Aleksandra. lekam šis saiešanas nams nebija uz-

celts, hernhūtieši sagāja mana tēva rijas kambarī un

tur dziedāja. Un vecais Liepa tomēr riju nojauca
ar visu kambari, jūs varbūt paši palīdzējāt!

Vilnis. Tā bija cita lieta ...
Adlerfelss. Es redzu, jūs (Vilnim un Osim) abi

esat māņticīgi!
Oss. Žēlīgs lielskungs, mēs esam ticīgi.
Adlerfelss. Es jums nespēju palīdzēt. Ejat!
Vilnis. Mēs sūdzēsim, lielskungs, mēs sūdzēsim!

Oss. Mēs sūdzēsim! (Abi nobučo Adlerfelsa roku un

aiziet.)
Adlerfelss. Es nezinu, kam no jums taisnība.

Aleksandra. To nezin neviens. Bet es ticu sev.

Es domāju, ka man ir taisnība.

Adlerfelss. Varbūt... Jā, nu man jāiet. Vēl gri-

bēju pie tevis apstellēt piecus tūkstošus ķieģeļu.

Aleksandra. Tik daudz būs jau gatavu. Jau rītā

viņus var uz muižu aizvest.

Adlerfelss. Tas labi! Nauda ir pie mana rakstu

vedēja saņemama. Ardievu! Es vēlu daudz laimes! Lai

viss izdodas, ko esi nodomājuse sasniegt! Ardievu!

Aleksandra (paklanās). Es pateicos, barona

kungs! (Adlerfelss iziet pa durvīm, kuras ved uz bal-

konu.)

Aleksandra. Es justos vēl daudz brīvāka un
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stiprāka, ja arī viņš būtu mans pretinieks. (Iziet pa

citām durvīm.)

Freitāgs (ienāk reizē ar Kačiņu). Ak, kaut jel

būtu izrunāts, kas man ar šo sievieti jārunā! (Slauka no

pieres sviedrus.)
X a čiņ a. Nu jau še viss ir pārvērties. Es jau ne-

drīkstu ne vārda teikt. Edu jau žēlastības maizi. Bet

labi jau tas nav, ko viņa dara.

Freitāgs (raugās visapkārt). Naudas skapis!...
No sienām visas bildes noņemtas, kuras vecajam Lie-

pām bija tik svētas. Cincendorfa, Loskieļa vietā karā-

jas šādi tādi bezdievju tēli.

X a č i ņ a. Visas vecās bildes sanesa augšā — jumta
kambarī tūliņ pēc saimnieka nāves un uzkāra to vietā

šīs. Es nezinu, kas tās par bildēm ... Jā, un ko vēl es

gribēju teikt, tētiņa kungs! Pātari arī vairs netiek tu-

rēti. Tāpat paši padziedamies. Kamēr vēl Anniņa

še dzīvoja, tikmēr mēs abas raudājām un dziedājām;
diezin kur nu viņa šodien atrodas? Dažs saka, ka viņa

esot trako namā; bet meitene nu gan bij prātīga. Ak,

kāda viņai zelta sirds! Bārenīšus mīļoja, palīdzēja vecī-

šiem piecelties, pienesa maizes gabaliņu. Tētiņa kungs,
vai esat par Anniņu ko dzirdējuši? Saimniece pate jau
mums nekā nestāsta.

Freitāgs (apsēžas, drūmi). Nē, neesmu neko dzir-

dējis. Kad braukšu uz pilsētu, tad noiešu pie viņas.
X a č i ņ a. Tad labas dienas no manis — no vecās

Kačiņas .. . Ak, kā viņa priecāsies!

Freitāgs. Paldies, paldies ... Bet tagad, Kačiņ, at-

stāj mani še vienu! Es gaidu uz saimnieci. Man ir ar

viņu zem četrām acīm jārunā.
X a č i ņ a. Es iešu, iešu, tētiņa kungs. Ak, lūdzat, lai

tā atgriežas no saviem grēku ceļiem! (Viņa iziet.)
Aleksandra (ienāk; lēni ejot, tā apstājas Frei-

tāga priekšā, lūkojas stīvi viņa sejā). Jūs esat daudz

vecāki tapuši un izskatāties vāji, Freitāga kungs.

Freitāgs (brītiņu klusē). Vai jūs neesat to aizmir-

suši, kas tur augšā un par mums visiem spriež, kas mūs

spēj tiesāt?! Viņš zina, kas mani vāju darīja.
Aleksandra. Mēs darām cits citu vāju, bez kā

tas notiktu aiz ļauna nodoma, ar pārdomāšanu... Es

strādāju, jūs runājat. Varbūt es tiešām kādu daru vāju
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ar saviem darbiem, jūs — ar savām runām! Bet tomēr

es apzinos, ka mans darbs daudz cilvēkus vingrina un

dara izturīgus.
Freitāgs. Neapsmejat arī savu nelaiķa tēvu; viņš

bija goda vīrs!

Aleksandra. Mans tēvs
...

Jā, tie bija citi laiki,
kur viņš sāka dzīvot. Šiem par daudz stipriem dabas

cilvēkiem, ar kuriem tas kopā auga, vajadzēja kaut kā

sapņaina, kaut kā noslēpumaina un garīga, kas viņus

padarītu cienīgākus un inteliģentākus .. . Bet tagad ļau-
dis noslīkst par daudz sapņu dzīvē un nevīžo vairs cī-

nīties un strādāt; tie visu sagaida no pārdabiskiem spē-
kiem, nevis no paša cilvēka. Tas nedrīkst notikt, mums

nav jāaizmirst mūsu cilvēciskais pienākums — dzī-

vot še pasaulē, kur viss tik jauki!

Freitāgs. Es nenācu vis uz jums prātot. Es lūdzu,
atdodat man manas tiesības, kuras jūsu tēvs man deva!

Jūsu tēvs mani cienīja.
Aleksandra. Freitāga kungs! Es zinu, ka es esmu

godīga sieviete, un arī jūs to zināt. Es neesmu bez-

dieve, par kādu ļaudis mani dēvē. Sakāt — kāpēc jūsu
vārdi neatstāj uz mani nekāda dziļa iespaida? Es taču

esmu vecā Liepas meita, tik stingri audzināta! Vai tie-

šām iz labā varētu izcelties ļaunais? Kāpēc man uzbā-

žas šī griba jaunu radīt, censties, strādāt?
... Es nezinu,

to zin tik augstie gari, kuri mani kalpina. Bet es zinu,
ka hernhūtiešu laikmets ir tagad pārdzīvots. Viņu gars

bija reiz cēls, tas padarīja dažu labu dvēseli auglīgu.
Bet tagad šis gars ir pārdzīvots. Tagad paceļas cits viņa
vietā.

Freitāgs. Tiešām? Jūs gribat arī mani kārdināt un

apburt, kā jūs manu dēlu apbūruši.
Aleksandra. Jūs esat priekš tam par vecu un

prātīgu. Par jums pašiem es neļaunojos, ka esat hern-

hūtietis; tā iraid jūsu pasaule, kurā jūs daudz daiļa
baudījuši. Jūs varat un drīkstat būt hernhūtietis. Bet

liekat mierā jaunību, tā pieder man!

Freitāgs (drūmi). Es redzu — ar jums karot ir

veltīgi.
Aleksandra (pieiet pie loga, to atdara un vicina

ar mutautiņu, strādniekus apsveikdama). Nu, zēni, kā

iet?
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Balsis (laukā). Hura! Musu saimniece lai dzīvo

augsti, hurā! (Pēteris parādās pie loga.)

Freitāgs. Kam tad lai es dzīvoju, ja ne jaunībai,
kuru es gribēju uz labiem ceļiem vadīt? Ko tad nozīmē

mana dzīvība? (Viņš sagrauzts saļimst pār galdu.)

Pēteris. Nams ir līdz pamatiem nojaukts! (Pa-
sniedz Aleksandrai rozi.)

Aleksandra. Ak, cik skaista! Es pateicos! (Pie-

sprauž rozi pie krūtīm; uz strādniekiem laukā.) Jūs esat

brangi strādājuši! Es pateicos!

Balsis (laukā). Mūsu saimniece lai dzīvo augsti!
Hurā!

TREŠAIS SKATS

Skatuve

Liepas guļamā istaba (kā otrā cēlienā). Uz galda deg ar papira sirmi

apklāta lampa. Aleksandra un Pēteris ienāk.

Pēteris. Nu dusi saldi! Es ne par visu pasaules
mantu tevis neatstātu. Šī vieta modina manā sirdī vis-

svētākās jūtas, še — kur tu allaž domā un sapņo par

mūsu nākotni... Ak, kaut mēs, cilvēki, reiz mācītos

dzīvot tagadnē; tik viņai pieder mūsu laime!

Aleksandra. Es nevaru būt mierā ar tagadni.
Gan viņa cenšas uz kaut ko lielisku, kas mūs sagaida
nākotnē. Viss kalpo nākotnei, viss meklē pilnību viņā,

kāpēc lai tērējam laiku ar mīlināšanos?

Pēteris. Tu aizdzen mani projām? Labi, es iešu, es

strādāšu priekš tevis un taviem ideāliem. Bet alga lai

ir tava mīlestība, kuru tu man vēl arvien paliec parādā.

Aleksandra. Cik ātri mīlestība atdziest, sevišķi
tā, kura tik kaislība! Viņa ir briesmīgs, nelaimi radošs

elements! Cik ilgi mīlēja Fausts Grietiņu?

Pēteris. Es negribu būt Fausts! Es gribu būt tikai

vienkāršs vīrs, kurš cenšas iemantot sev sievu! ... Bet

nu ar labu nakti! Mēs ilgāku laiku neredzēsimies. Es

strādāšu. Bet neaizmirsti manu algu — mīlestību!
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Aleksandra. Es tevi tur mūžam mīlēšu, kur kopā
strādāsim!

Pē te ris. Ar labu nakti, mīļā! (Skūpsta Aleksandru.)

Aleksandra. Dzīvo sveiks! Ja saiešanas nama

dēļ izceltos prāva, tad apgādā man labu advokātu. Bet

es jau tev rakstīšu.

Pēteris. To visu darīšu. Un pārnesīšu pats tev

vēsti, kad prāvu būsi vinnējusi... Tik daudz man atliks

vaļas laika. Kad raksti man vēstuli, tad labi daudz par
mīlestību! Jā? ... Ak, cik tu skaista, kaut es drīkstētu

pie tevis palikt! Tu, mana dieve! (Viņš nokrīt pie viņas

ceļos.)
Aleksandra. Ej — nedzen jokus! Tu krīti priekš

manis ceļos? Tas par daudz!

Pēteris. Tu esi mana pasaule! Atļauj man pie
tevis palikt!

Aleksandra. Ej un nekaitini mani!

Pēteris (ātri pietrūkstas). Es aizmirsu, ko biju ap-

solījies. Ar labu nakti! (Atri aiziet, paliek vēl durvīs

stāvot, atskatās uz Aleksandru, kura sāk izģērbties, un

tad pazūd.)

Aleksandra. Viņš top par gļēvuli. Man jātic, ka

es viņu senāk mīlēju vairāk nekā tagad ... Jā, mīles-

tība padara pat gudrus muļķīgus. Viņš klausa manim

visu akli, viņš ir mans vergs. Es kaunos, ka būšu šāda

vīra sieva; bet viņš var laboties . .. Bet nu pie miera!

(Viņa izpūš lampu un noiet dusēt.) Miers! — Es tevi

ienīstu! Tu esi man visriebīgākais pasaulē. Mūžīgi, jā,

mūžīgi dzīvot un strādāt, tās iraid manas debesis! Bet

šis miegainais miers mani pārvarē. Viņam ir vara pār
mani. Tāpēc es no viņa bīstos. Bet vai dzīvība var tie-

šām aizmigt? (Viņa iemieg. Tumsā parādās vecā Liepas
tēls; viņam līdzās Anniņa; drīz abus apspīd burvīga
gaisma.)

Tēls (dobjā garu balsī). Aleksandra! (Aleksandra

miegā svaida nemierīgi rokas.) Aleksandra! Vai tu šo

manu bērnu nepazīsti? Vai tu esi jel vienu no manām

vēlēšanām piepildījuse? Tava māsiņa man nedod kapā
miera. Ak, mana paredzēšana! Es tomēr tevim neuzti-

cējos! Kaut es labāki būtu savu mantu nabagu mājā

pārvērtis, lai paša bērni ietu übagot un mācītos dievu
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sandra pamostas; sapņu tēls pazūd.)

Aleksandra. Vai tas bija tikai muļķīgs sapnis?
Mans tēvs — es viņu skaidri redzēju, un Anniņa pie-

glaudās pie viņa sāniem ... Viņš manim draudēja! Par

ko — vai es esmu ko ļaunu darljuse? ...
Tas ceļas no

šīs dienas uztraukuma. Murgi, blēņas! Es gulēšu tāļāk.
X a č i ņ a (sāņu istabā skaita).

Ļaunus sapņus no mums griez,
Pasargā mūs, mīļais dievs,
Lai mūs velns nemusinātu

Darboties pret tavu prātu!

Aleksandra. Velns! Velns? Es esmu ziņkārīga
viņu redzēt. Lai viņš mani kārdina! Es viņu nicinu!

Esmu pate velns, kurš dara savu ļaunu, lai sasniegtu
reiz labu. Es cīnos un jūtos augstāka — kā visi gari,
kuri izmisuši pa pasaules ārēm apkārt blandās. Nu pa-

rādies tu, velns!
...

Jā, tam bail no manis... Ja šo-

nakt esmu no sapņiem par upuri izredzēta, tad parādies
arī tu, mans visdārgākais sapni! Jel parādies! (Viņa

iemieg; skatuves galerijā sakrājas migla, kura drīz iz-

klīst, un burvīgā spožumā parādās stalta fabrikas ēka.)

Aleksandra (miegā). Jel laižat mani vaļā! Es

gribu turp! Jel atraisāt man saites! (Viņa izstiepj rokas

uz fabrikas pusi.) Kas mani attura? Neviens! Es pate
stāvu un neeju šajā jaukā namā! Lūk, sveši viņā ieiet!

Tēva lāsts... Ne viņa lāsts, — es pate sevi nolādēju,
lai citi taptu brīvi, lai citi atdzīvotos ... A, aukstais as-

mens trāpa manu sirdi! Es mirstu! Dzīvojat, dzīvojat
jūs! (Viņa pamostas; sapņu tēlojums izzūd.) Vai es sap-

ņoju, jeb tā ir patiesība? (Raugās uz logu, pa kuru

iespīd rīta blāzma.) Gaisma, vai arī tev ir tāpat jācīnās
kā man? Cīnīsimies, kamēr tumsa būs! Kad viņa zudīs,
tad arī mums būs gals! (Viņa atspiež elkoni pret spil-
venu un galvu pret roku un nogrimst domās.)
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CETURTAIS CĒLIENS

Skatuve

Gluži kā trešā cēliena pirmajā un otrajā skatā.

Apstāklis

Viegla vakara krēsla.

Aleksandra (stāv pie spoguļa). Cik bāla es tagad
izskatos! Kur palikuši mani sārtie vaigi? Kur ir mans

miegs un mana veselība? (Viņa uzkar spoguli pie sienas

un apsēžas pie galda.) Kaut es vismazāk drīkstētu

darbu iesākt! Atļaujas vēl neesmu dabūjuse, un muļ-
ķīgā prāva arī vēl nav nobeigta. Un sapņi, sapņi — tie

mani moka! Gan_ pārvedu es Anniņu, bet mani sapņi
manis neatstāj. Ārsts saka, tā esot nervu kaite. Man

vajagot miera. Miera? Es viņu ienīstu! Es negribu
miera! Es gribu strādāt, mūžam strādāt! (Viņa nogrimst

domās.)

Anniņa (ietek jautri). Lūk, Aleksandra! Kādu

skaistu zeķi es noadīju! (Rāda Aleksandrai zeķi.) Kači-

ņai tā ļoti patīkot.
Aleksandra. Tas skaisti, Anniņ, ka tu mācies

strādāt.

Anniņa. Nu esmu vesela! Kad strādāšu, tad mani

neviens vairs neieslodzīs. Vai ne, mīļā Aleksandra?

Aleksandra. Nē, tu paliksi pie manis.

Anniņa (apķeras Aleksandrai ap kaklu). Tu mani

izpestīji iz mana vientulīgā cietuma, kurā mani ļauni
cilvēki bija ieslodzījuši. Tu nāci un atvēri man durvis,
kuras mani šķīra no citiem. Tāpēc es tevi mīlu! Es ticu
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tikai tevim vien un citam nevienam! ... Tumšās, vien-

tulīgās naktīs es saucu pēc palīga. Es saucu pēc Jozefa,

kuru es tik bezgalīgi mīlēju, saucu pēc vecās Kačinas,

pēc tēva un pēc citiem. Bet neviens nenāca, tik vienīgi
Pēteris, kurš manim teica, ka nedrīkstot manis atsvabi-

nāt. Es viņu ienīstu!
...

Es nesaprotu, kā tu viņu vari

mīlēt. .. Beidzot nāci tu un atdarīji laipni durvis. Tu

atpestīji mani! Ak, kā lai tevim pateicos!
Aleksandra (it kā apkaunota, drūmi). Ak, ne-

runā vairs par to! (Skūpsta māsas pieri.) Piedod man,

māsiņ!
Anniņa (it kā brīnodamās). Ko lai es tev piedodu?

Vai grēku, ka tu liki saiešanu nojaukt? To tevim tik

dievs var piedot! Es esmu no šī saiešanas nama atradi-

nājušās. Es varu bez viņa iztikt. Es esmu laimīga, ka

nu atrodos brīvībā. Man žēl tikai vecās Kačiņas, kura

raud pēc saiešanas nama . . . Bet es redzu — šī runa te-

vim nepatīk . . . Saki, māsiņ, — vai tu nesmiesies, vai

mani neizsmiesi, kad tevim ko jautāšu?
Aleksandra. Saki tik droši! Es nesmiešos vis.

Anniņa. Kur ir Jozefs? (Viņa apsēžas līdzās māsai

un raugās tai acīs.) Vai tā ir taisnība: Kačiņa saka, ka

viņš esot tāļu, tāļu uz pagāniem aizgājis, lai viņiem pa-

sludinātu priecas mācību. Bet Andris atkal saka, ka

viņš tik nelaimīgas mīlestības dēļ to darījis. Saki —

kuru viņš mīlēja?
Aleksandra. Es nezinu. . . Bet viņš reiz pārnāks:

dzimtenei ir liels pievilkšanas spēks.

Anniņa. Tu domā? Ak, tas būtu skaisti! Tas man

ir jāpastāsta Kačiņai. (Aizskrien.)

Aleksandra (pieceļas, apsien lakatu). Vēl jāiet

ceplis apskatīt. Cik briesmīgi! Es jūtu pirmās sāpes sa-

vās krūtīs . .. Nē, nē, man nesāp nekas! Es esmu vesela,

gluži vesela. (Aiziet pa durvīm, kuras ved uz balkonu.)

Vakara krēsla arvien top tumšāka.

Anniņa (ienāk). Diezin kur Kačiņa palikuse? Lai-

kam viņa vāra putru. Gan es viņai vēlāk visu izstāstīšu.

Es atpūtīšos. Gan neesmu šodien nekā pastrādājuse, bet

nokususe domās. Man jādomā, mūžam jādomā par

viņu . . . (Viņa atlaižas uz zoiaja.) Es atkal pasapņošos.
Še manis neviens netraucē

...
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Mūžam tik pa sapņiem klīst

Mīlestībai tīkas,

Tomēr nekad nenovīst

Viņu sāpju nlkas;

Nenovīst kā puķe, zieds,

Nenovīst kā lapa,
Kuru skalo asru liet's

Prom no laimes kapa.

Širmers (ienāk un paliek pie durvīm stāvot, klau-

sās uz Anniņas vārdiem).

Anniņa (turpina).

Atņem mani, augstais spēks,
Izmišanas rokām!

Teic — vai prieka saule lēks

Man pēc manām mokām?

Širmers (liekuļotā balsī).

Atņem mani, augstais spēks,
Izmišanas rokām!

Teic — vai prieka saule lēks

Man pēc manām mokām?

Anniņa (pieceļas pussēdu). Kas tu tāds esi? Ko tu

gribi?
Širmers. Tavs draugs. (Tuvojas Anniņai.) Es jūtu

līdz ar tevi.

Anniņa (aplūko Sirmeru tuvāk). Ak tu tas esi!

(Atkrīt uz zofaja atpakaļ, it kā negribētu ar Sirmeru

runā ielaisties.) Tu arvien piedzēries, tu nevari man

līdzi just.
Širmers. Ak, es jau sen esmu to velna dzērienu

atstājis.
Anniņa. Bet velnam tu esi savu dvēseli pārdevis.

Tu nelūdz dievu.

Š i r m c r s. Es lūdzu, bet viņš manis neklausa.

Anniņa. Tad tava lūgšana nav nekad iz sirds nā-

kuse.

Širmers. Jā . . . mana sirds . . . (Liekulīgi nopūšas.)

Mana sirds laikam vēl arvien no ļauna apsēsta.

Anniņa (baiļu pilna). Tad ej jel projām! Es ne-

gribu ar ļauno pīties.
Širmers. Vai arī tu man neatvēlētu pestīšanu? Es

gribu reiz atpestīts kļūt.
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Anniņa (ziņkārīgi). Tiešām? Un tu vēl spēj ticēt,

lai gan jaunais tavu sirdi paņēmis?
Š i r m c r s. Es ticu, stipri ticu

...

A n n i ņ a. Tu tiksi arī atpestīts.
Širmers. Bet kad? Es gribētu šo saldo acumirkli

tūliņ sasniegt. Man gribētos kā bērnam nevainīgi prie-
cāties un sauli, zvaigznes, debesi ar saldām jūtām sirdī

aplūkot. Bet es esmu apsēsts, apsēsts no ļauna!

Anniņa. Un kā lai es tev palīdzu? Vai gribi, lai

es par tevi dievu lūdzu?

Širmers. Es domāju ...
tas nelīdzētu. Lūgt.. . jā,

katrs var lūgt. Ar lūgšanu vien nevar kļūt pie laimes.

Es domāju — tur cits kas būtu vajadzīgs.
Anniņa. Un kas? Es tev palīdzēšu, ja vien tik

spēšu.
Širmers. Es pateicos. No savas puses gribu tevim

pakalpot, kur tas būtu vajadzīgs, jā — priekš tevis

mirt! Tik palīdzi man sasniegt pestīšanu!

Anniņa (pieceļas). Tiešām? Bet mirt? Nē, mirt

priekš manis — tas nav vajadzīgs. Priekš manis — grē-
cinieces! Bet kas manim būtu jādara, lai tu varētu sa-

sniegt savu mieru? . . . Man tevis žēl; saki! . ..

Širmers. Man vajadzīga tava palīdzība.

Anniņa. Es palīdzēšu, bet kur — un kā?

Širmers. Pie laba darba.

Anniņa. Un kāds šis darbs?

Širmers (brītiņu klusē). Nu redzi! No visiem grē-
kiem mani apspiež visvairāk tas, ka esmu galvenākais
saiešanas nama nojaucējs. Es biju tas, kurš uzgāja pie
saiešanas nama mālu. Es darīju tavu māsu uzmanīgu uz

šo grēcīgo bagātību . . . Saiešana tika nojaukta, bet man

no tā laika vairs miera nav. Velni plosās pa manām

krūtīm.

Anniņa. Cik briesmīgi! Velni! . . .
Širmers. Šī bagātība guļ, lūk, tur skapī. (Rāda uz

naudas skapi.) Šī grēku manta!

Anniņa. Tur skapī? ...
Tu domā: nauda!

Širmers. Nauda! .. . (Čukst.) Šī grēku nauda ir jā-
iznīcina (atkal stiprā balsī), citādi es tikšu uz elli pazu-

dināts . .. Redzi, es noredzēju šādu sapni. Man miegā,

tāpat kā tagad, noziegums sirdi spieda, kad piepeši viss

tapa gaišs... Es atdarīju savas acis. Kāds eņģelis
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stāvēja vēl manā priekšā un teica: «Esi drošs, tu vari

vēl tikt atpestīts!» Man palika tik viegli ap sirdi. «Izdali

to naudu starp nabagiem, to naudu, kas no tā zemes

gabala ir tikuse ieņemta, uz kura agrāki saiešanas nams

stāvēja!» — tā viņš teica un tad pazuda. Es pamodos.
Man acis bija valgas no asarām. Es sāku cerēt un tagad
ticu ... Brīnišķīgs sapnis!

Anniņa. To naudu, kas tur skapī — izdalīt starp

nabagiem? Bet kā to lai izdara? Tā jau ir Aleksandras

nauda, un skapis ir aizslēgts.
Širmers. Jā, lūk, šis viss grūž mani atpakaļ izmi-

šanā
. . . Man tomēr būs laikam elles zaņķī jādeg un

nekad jāsadeg.

Anniņa (ātri pieceļas, matus pakausi atsviezdama).

Nē, tas nedrīkst notikt! Cilvēka dvēsele ir vairāk nekā

visas pasaules manta. Es tev — palīdzēšu. Tik apzvēri

man to, ka tas viss ir patiesība, ko tu man stāstīji!
Širmers. Es zvēru! Lai tārpi mani dzīvu apēd, ja

es meloju!
Anniņa. Es tev ticu. Es gādāšu tev šo naudu. Kur

atslēgas stāv, to es zinu. Pa dienu Aleksandra nēsā vi-

ņas sev līdz. Bet naktī guļot viņa tās paliek zem spil-
vena

...
Es esmu tā vienīgā, kura naktī pie viņas drīkst

ieiet. Es paņemšu atslēgas, atslēgšu skapi un atdošu

tev naudu.

Širmers (čukst). Dari to! Bet ciet klusu — par visu

klusu ciet! Citādi es nenākšu nekad pie miera.

Anniņa. Es klusēšu. Bet tagad ej! Es kaunētos, ka

Aleksandra mūs abus runā pārsteigtu. Vai viņa neiz-

bītos, kad es ar šādu grēcinieku un dzērāju pinos? ...

Bet man ir tevis žēl.

Širmers. Tik gādā man mieru, manai mocītai sir-

dij pestīšanu! Es nākšu, kad še viss būs klusu, jel pa-
dod tad man to naudu pa logu. Es visu laiku būšu uz-

manīgs.
Anniņa. Nu labi, pa logu. Tagad ej!
Širmers. Vai tiešām es tikšu atpestīts! (Grib

aiziet.)

Anniņa. Pagaidi! (Širmers atgriežas atpakaļ.) Vai

nebūtu labāki, ka tu vēl papriekšu ar mācītāju par šo

lietu pārrunātu? Varbūt ka taisni ļaunais tev sūtīja šo

sapni.
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Širmers. Ak, tas var ilgi vilkties, kamēr šo lietu

izmeklē. Un tikmēr manim miera nebūtu. Es varu pa

tam nomirt, neizdzēsis savu grēku parādu. Es zinu, kas

tad mani sagaida.

Anniņa. Nu, tad lai notiek! Ej!
Širmers. Es iešu. (Sevi.) Ha, ha, ha! Gandrīz tā jau

sāka šaubīties par manu sapni. Šī muļķe! Tagad tik uz-

dzīvošu! (Anniņai.) Bet ciet par visu klusu — tā ir gal-
venā lieta: klusu ciest! (Prom.)

Anniņa. Man viss tas vēl ir jāpārdomā... Jā, arī

Kačiņa tic sapņiem. Jau dažu labu sapņi ir veduši pie
skaidrības... Bet viņa ļaunās acis? Vai tās spētu
tik skaidri redzēt?

...
Man vēl ir jāpārdomā ... Ak,

laikam visu sirdis apspiež sāpes.

Ja visi vaid, ja visi cieš,

Kas mūs tad visus glābs?
Ja sāpes visiem sirdi spiež,

Kāpēc nav rakts jau kaps?
Par spīti sāpēm, dzīvot tīk,

Un labprāt ciest grib sirds;

Tam vaidot nekad neapnīk,
Kas ilgus gadus sirdz's:

Ik stundas mīlestība nāk

Un mūs pie savām krūtīm spiež.
Sirds atkal gaismai ticēt sāk

Un labprāt mūžam cieš!

Aleksandra (ienāk, noliek lakatu uz krēsla, aiz-

dedzina sveci; Anniņa liekas būt iemiguse). Viņa dus.

(Aplūko Anniņu.) Es viņu netraucēšu. Ak, kaut man jel
vienreiz viņas saldais miegs tiktu piešķirts! (Viņa ieiet

savā guļamā istabā.)

Anniņa (pieceļas). Vai iet dusēt?
...

Es gribu dievu

lūgt... Tur tēva bilde! Es viņu papriekšu apskatīšu.

Viņš bija tas, kas mani mācīja, kas jādara un kā ir jā-
lūdz. (Viņa noņem tēva bildi no sienas, uzliek to uz

galda, apsēžas un aplūko bildi.) Cik laipni viņš smaida!

Viņš mani it kā sveicina. Jā, jā, es tevi saprotu. Tu

jautā: kā jums iet, mīļie bērni? Es dzirdu tavus vārdus,

mīļais tēvs: «Bērni, ja es iz kapa pieceltos un jūs ap-

meklētu, tad lai ir viss tāpat kā šodien!» Jā, tā tu

teici... Bet kā še šodien izskatās? Viss pārvērties!
Saiešanas nama vairs nav! Še ļaudis nesanāk vairs



373

mīlestībā, tie skrej šurp, lai saraustu sev mantu. Es at-

minos, ko tu teici: «īstā manta lai ir draudzība un mīles-

tība!» Jā, tas nebūs grēks, ja es to naudu, kas tur

skapī, iznīcināju. Širmeram dot?! To tik nē! Šī nauda

varētu viņu vēl dziļāk grēkos novest. Diezin vai viņš to

starp übagiem izdalītu! (It kā uzgavilē.) Es viņu sade-

dzināšu — šo grēka mantu! (Viņa pieskrej pie skapja

un knibina pirkstiem ap tā durvīm.) Kaut katrs grēks
būtu tik droši aizslēgts un atslēgas būtu iesviestas jū-
ras dziļumos, tad pasaulē reiz nāktu miers!

Širmers (atver lēni durvis). Nu, vai...

Anniņa. Gan es pasaukšu tevi, kad būs laiks! Tik

mazu brīdi. ..

Širmers. Šis brīdis ir tik garš kā mūžība! (Iziet.)

Anniņa. Es viņam neuzticos. Tik ļaunas acis ne-

redz eņģeļus. Tie parādās tik šķīstam, laipnam skatam.

Bet tagad pie darba! (Viņa sarauš pagales krāsnī,
iesviež tajā papīrus un aizdedzina.) Es teikšu Alek-

sandrai ar labu nakti un, viņu skūpstot, izņemšu atslē-

gas iz pagalvja. (Viņa ieiet Aleksandras guļamā istabā.)
Andris (ar Antonu atdara durvis, paliek uz sliek-

šņa stāvot). Ko šis Širmers te ložņā! Man šķiet, ka vi-

ņam ir kāds ļauns nodoms prātā.
Antons. Es tāpat domāju. Viņš jau ilgāku laiku

gluži pārvērties. Man viņa ļaunie skati riebīgi.
Andris. Mēs viņu uzlūkosim! (Abi aiziet.)

Anniņa (ienāk; mīmiski gavilēdama). Nu tik pie
darba, iekams Širmers atgriežas! Vislabāki es aizslēgšu
durvis. (Aizslēdz istabas durvis, kuras ved uz saimes

istabu.) Tā, nu apdomīgi, klusi! (Atslēdz skapi, izņem

paciņās sasietus vērtspapīrus.) Tu, nozieguma cēlons, es

tevi iznīcināšu! (Viņa iesviež paciņas krāsnī.) Lūk, kā

deg! Kā cīnās ļaunums ar tīrījošām liesmām! Tik mel-

nas ogles paliek .. . Pēc tām neviens vairs neizstieps
savu roku! (Pie durvīm kāds lēni klauvē.) Tas Širmers.

Es viņu vis iekšā nelaidīšu. (Raugās krāsnī, fanātiski.)
Mans pirmais darbs daudz lielāks nekā tūkstoši citi! Še

vienā acumirklī es iznīcinu tik daudz ļauna!
Aleksandra (ieskrej nakts svārkos, vaļējiem ma-

tiem, ar baiļu pilnu seju). Kur manas atslēgas! Lūk,
skapis vaļā! (Apskata drudžaini skapja iekšpusi.)
Tukšs?! (Anniņai.) Tu, trakā sieviete, ko tu dari?
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Anniņa (atkāpdamās). Es sadedzinu tavu grēka
naudu!

Aleksandra (pieskrien pie durvīm, tās atslēdz).

Šurp, ļaudis, šurp! Šī trakule ir jāiesloga! Tā sadedzina

manu naudu! (Viņa atkrīt bezspēcīgi uz krēsla,- Širmers

ieskrej pirmais, tad citi saimes ļaudis.)
Andris. Kas še notiek — vai zādzība, vai slepka-

vība? ... Kas ir, jaunkundze?
Aleksandra. Mana nauda, mana nauda! Tur viņa

sadeg!
Širmers. Ko — nauda sadeg! (Anniņai.) Tu esi

traka!

Anniņa. Es neesmu vis traka! (Rāda uz Sirmeru.)
Šis ļaunais cilvēks gribēja man šo naudu izvilt. Viņš
teica, ka tam esot eņģelis sapnī parādījies un teicis, lai

dabūjot šo naudu rokā, kura esot jāizdala starp na-

bagiem . ..
Andris. Šis blēdis!

Anniņa. Es viņam neuzticējos. Bet es šo grēka
naudu sadedzināju, kura ir no tā gruntsgabala ieņemta,
kur agrāki saiešanas nams stāvēja.

Antons. Traka muļķība! No viņa zemes gabala vēl

nav nekas ieņemts.

Maija (berzē miegainās acis). Vai es tik nesapņoju?
Grieta. Tu redzi: tā ir patiesība!

Aleksandra (rāda uz Sirmeru). Šo cilvēku jūs
saņemat cieti! Es viņu jau sen būtu atlaiduse, bet bijos
no viņa atriebšanās. Viņš piesolīja man mīlestību ...
Šis nelietis! Ārprātīgais!

Širmers (kuru Andris un Antons satura). Tu pa-

dari visus ārprātīgus! Arī mani tu padarīji par šādu.

Jā, es gribēju šo naudu nozagt un izkrāpt! Par to, ka tu

manu mīlestību apsmēji... Lūk, tāpēc kļuvu par ne-

lieti! Kaut varētu es tevi iznīcināt! Tu nozagi man

mieru! Es gribēju tavu naudu nozagt! (Atgrūž Antonu

un Andri.) Prom! (Viņš izlec pa logu,- ārā pie loga.) Es

aizbēgu, bet nākšu atpakaļ pie tevis, mana mīļākā!

(Ļauni smejas un pazūd.)

Aleksandra (pieceļas, lepni). Es tomēr gribu
strādāt! Es cīnīšos, man mērķis ir jāsasniedz!

Pēteris (iesteidzas; viņš ir tērpies ceļinieka uz-
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traukums tagad, nakts laikā?

Aleksandra (krīt Pēterim ap kaklu). Ak, mūsu

nauda! (Rāda uz krāsni.) Tur viņa sadeg! (Jozefs parā-
dās aiz durvīm.)

Pēteris. Nauda? Kurš tad viņu sadedzināja?
Aleksandra (rāda uz Anniņu). Šī trakule! Viņa

ir atkal vājprātīga!

Anniņa (smejas). Es vājprātīga? Nē, es darīju, kas

man bija jādara!
Pēteris (Aleksandrai). Jel piedod viņai un priecā-

jies: šī nauda nevar sadegt! Šiem vērtspapīriem bija
numuri, kuri vajadzīgā vietā uz tavu vārdu pierakstīti.
Šie vērtspapīri bija apdrošināti. Priecājies: prāva ir

vinnēta un atļauja — še fabriku celt — ir dota!

Aleksandra (gavilēdama). Tu runā patiesību?
Mūsu nauda nav sadeguse?

Pēteris. Nē! Viņa ir dzīva! (Skūpsta Aleksandru.)

Anniņa. Velns nesadeg pat ellē! Viņš paceļas iz

liesmām un kārdina no jauna cilvēkus!

Aleksandra (Pēterim). Nāc! Noliec virsdrēbes!

Man vārdu trūkst; nāc, dusēsim viens pie otra krūts.

Pēteris. Es esmu laimīgs! (Abi ieiet Aleksandras

guļamā istabā.)
Andris. Tad viss vēl labi, kaut tikai sasodītais Šir-

mers mums neizsprucis! (Saimes ļaudis iziet.)

Anniņa. Vai tas ir sapnis? (Jozefs lēni ienāk un tu-

vojas Anniņai, bez kā viņa to pamanītu.) Es ļauno
naudu sadedzināju — bet ko tas līdz? Viss ir klusu,

klusu
...

Es esmu viena, atstāta. Hernhūtieši ir miruši.

Jozefs. Viņi dzīvo! (Anniņa iekliedzas un krīt Jo-

zefam ap kaklu.) Anniņ, es mācījos tevi mīlēt!

Anniņa (šņukst). Ak, kā lai es panesu šo laimi?

Man viss ir kā sapnis!
Jo zc f s (skūpsta Anniņu). Tā ir patiesība!
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PIEKTAIS CĒLIENS

Skatuve

Liepu mājas pagalms kā pirmā cēlienā. Skatuves dibenā redzama

puscelta fabrika; tiklab stalažas ap pēdējo, kā ari viss pagalms iz-

pušķots meijām un iluminēts (notiek vakarā). Kāzu Jaudis drūzmējas

pa pagalmu; Pēteris un Aleksandra, kā jau salaulātie, stāv

uz balkona trepēm; jaunie kāzinieki sastājas riņķī un dzied:

Zaļa zāl', zaja zāl'

Apakš manām kājām .. ,-

Pēteris (līdzko dziesma apklususe). Jautrāki, jaut-
rāki! Šodien divkārtējas kāzas! Dancojat, ka lai zeme

deg! (Mūzika un danči, kuri beidzot apklust; kāzinieki

aiziet aiz liepas, kur uzstādīta uz steķiem alus muca;

tiek jautri dzerts.)

Pēteris. Nāc, iesim, priecāsimies ar viņiem kopā!
Aleksandra. Tie priecājas līdz ar mums! (Abi

tuvojas ļaužu drūzmai.)

Pēteris (satver alus kausu). Es dzeru uz savas lī-

gavas laimi un novēlu viņai ilgu, svētīgu mūžu! . . . Jūs

zināt, kā viņa ir strādājuse un pūlējusēs. Dienām un

naktīm viņa lēja sviedrus savu līdzcilvēku labā. Viņa

gribēja jūsu visu laimi un labklājību un grib vēl šodien.

Viņa jums dod un dos vēl vairāk darba. Viņa jūsu bēr-

niem uzcels skolu un vadīs tos uz gaismu ... Tāpēc
piesitat saviem kausiem pie mana. Lai dzīvo Aleksan-

dra — hurā!

Visi (kausus piesitot). Hurā!

Aleksandra. Es pateicos! Mana laime ir neiz-

mērojama! Sirds man pukst ātrāki un ātrāki, it kā tā
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gribētu tai stundai pretī doties, kur manai laimei jā-
kļūst vēl pilnīgākai. Šī stunda aties, kad še fabrika,
kura jau iesākta būvēt, sāks darboties. Kad dzirdēšu

mašīnu rūkšanu, kad siksnas apkamps drošos ratus, kad

pēdējie viens otru dzīs uz darbu, darbu un atkal darbu!

Šī darbnīca būs jūsu — pieaugušo skola. Tur mācīsaties

saprast dabu un pasauli un savu radītāju godāt. Un

jūsu bērniem es dibināšu skolu, kuru vadīs Freitāga
kungs... Tai cerībā, ka būsat uzticīgi strādnieki un

mani labvēļi, es tukšoju savu kausu! Es dzeru uz jūsu

veselību, hurā!

Visi. Hurā! Hurā! (Vicina cepurēm un lakatiņiem.)
Pēteris (atstāj līdz ar Aleksandru ļaužu drūzmu).

Es esmu bezgalīgi laimīgs! Bet kā lai es tev savu laimi

parādu?

Aleksandra. To parādīsi, ja spēsi citus darīt lai-

mīgus.

Pēteris. Es ticu, ka arī citi mūsu laimi līdzi jūt.
Caur tevi mīlēšu es visu cilvēci, kā tu reiz teici, ka gri-
bot caur mani citus mīlēt.

Aleksandra. Lūk, kā visi priecājas! Bet kur tad

Anniņa ar Jozefu? Nāc, iesim viņus uzmeklēt!
...

Es

savu māsu vairs pat nepazīstu. Gan vaigi vēl arvien vi-

ņai ir bāli, bet viņas seja starot staro priekā!
Pēteris. Un Jozefs tagad Annu mīlē — viņš mī-

lēja reiz tevi?

Aleksandra. Tie laiki pagājuši. Viņš atzina, ka

es neesmu tā, kura spētu viņu laimīgu darīt. Viņš tagad
mīlē Anniņu ... lesim! ... (Abi ieiet dzīvojamā ēkā.

Anniņa ar Jozefu roku rokā nāk no cepļa puses.)
Jozefs. Kad es še pārnācu ar šaubām sirdī — ne-

zin vai tevi atradīšu —, tad viss še izskatījās kā novītis

un nobālis. Un mūsu kāzu dienā viss atkal it kā uzzeļ!
Viss priecājas ar mums!

Anniņa. Arī es varu vienreiz priecāties. Es esmu

dziedināta, gluži vesela, pavisam citāda kā toreiz, kad

še bija pēdējie bērnu svētki. Vai ne, mīļais Jozef?

Jozefs. Tu esi pavisam citāda. Toreiz tu biji ne-

praša, bērns; tu maldījies pa kaisliem sapņiem. Tagad
tu esi mierīgs eņģelis, kas maigi klusē, bet tomēr izteic

manu laimi.

Anniņa. Es cietu daudz, bet ticēju, ka tevi reiz
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sasniegšu. Es jutu, ka mīlestība ir visspēcīgāka, un

savās domās tevim dienām, naktīm pakaļ klīdu. Es biju

ļoti vāja, tagad to sajūtu. Kā caur brīnumu es tapu

atkal vesela. Un tomēr, par spīti šai veselībai, — es

mūžam slimošu ar mīlestību!

Jozefs (skūpsta Anniņu). Mans eņģeli! Arī es iz-

cietu daudz, kad domāju, ka mīlu tavu māsu Alek-

sandru. Bet es atzinu pamazām, kad svešās zemēs ap-

kārt klīdu, ka tas, ko es pie viņas gribēju sasniegt, nav

nekas cits kā tava dvēsele, kura arī Aleksandrā mīt.

Jūs abas gribat visu, kas labs, sasniegt, tik katra doda-

ties uz savu pusi. Tu raugies atpakaļ uz rītiem, kur tava

dzīvības saule reiz lēca, tu paturi savu sapni acīs, kurš

pirmais tevim deva saldas jūtas bērnišķībā un mīlestībā

starp hernhūtiešiem. Tāpēc tavs vaigs tik bāls: tu gribi
mūžam austošu rītu, tu gribi palikt par bērnu! Alek-

sandras skati seko karstai dienvidus saulei. Tāpēc viņas

vaigs ir nodedzis. Bet reiz tā atmodīsies it kā iz sap-

ņiem, kad saule norietēs. «Jā, kur nu ir saule?» viņa

jautās. Un tu spēsi viņai dot atbildi: «Še rītos viņai at-

kal jāuzlec, še rītos viņa mirdz visjaukāki!» Un Alek-

sandra atkal atgriezīsies pie mūžam vecā un tomēr arī

mūžam jaunā rita: pie dievības, pie debess mīlīgajiem

sapņiem — pie bērnu domām . ..

Anniņa. Jel runā tāļāk, — es tevī klausos, es dzeru

kā iz avota!

Jozefs. Mēs nespējam vairāk kā dabas burvīgumā
ceļos krist un pateikties par brīnumiem, kurus redzam.

Mums jābūt vājiem! Šis ir viscilvēciskais pienākums —

būt vājiem! Mums veselība ir tik tāpēc dota, lai s p ē tu

vājību panest — šo dievību, kura radīja mums

skaistuma jēdzienu... Vai akmeņi nav veseli? Vai

koki neaug stipri? Vai ūdeņi cieš sāpes? Viņi ir veseli,

bet nejūt, nejūt nekā no skaista un daiļa.

Anniņa. Viņi nespēj mīlēt!

Jozefs. Un tāpēc lai ir sāpes mums svētas!

Anniņa. Nu viņas remdētas, tagad mums uzsmaida

laime.

Jozefs. Nebēgsim no ciešanām, sadraudzēsimies ar

viņām: aiz viņām slēpjas debess!

Anniņa. Un mūžīga mīlestība! (Abi ieiet istabā.)
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Ozols ar Freitagu iznāk iz ļaužu drūzmas.

Freitāgs. Es mācos viņu cienīt. Viņai ir kaut kas

pievelkošs; viņas krūtīs slēpjas tomēr mīlestība, kauču

tā arī lika nojaukt saiešanas namu. Lai viņa nopūlas ar

jaunajiem. Mēs, vecie, sanāksim vēl reizām kopā. Alek-

sandra atļāva priekš tam savu saimes istabu.

O z o 1 s. Jā, Aleksandrai ir zelta sirds.

v ilnis ar Osi iznāk iz drūzmas un tuvojas pirmajiem.

Vilnis (Freitāgam). Tad mēs tomēr drīkstēsim še

reizām sanākt un kopā padziedāties — še Liepu mājās?
O z o 1 s. Tu dzirdi, tā ir patiesība.
Oss. Lai dievs Liepu saimniecei visu piedod!

Jozefs, Anniņa, Aleksandra un Pēteris nāk.

Ozols. Lūk, tur jau viņa nāk! Cik viņa laimīga —

pie mana dēla rokas! (Kāzinieki apsveic abus pārus ar

gaviļu saucieniem; vecais Freitāgs sarunājas draudzīgi
ar Aleksandru; visi rāda līksmas sejas.)

Širmers (izlien no cepļa pakrēšļa). Ha, tur viņa

stāv, manas dzīves izpostītāja! Cik skaista tu arvien

vēl esi! Un man bija arvien nejaukākam jātop! (Izvelk
dunci iz jostas.) Pāris lēcienu! Labi trāpīts — un viņa

vairs neapburs neviena vīrieša! Bet papriekšu es pats
ieņemšu ģifti. Šie tēviņi, kuri tur stāv, varētu man iz-

raut dunci un mani ilgi vārdzināt. Arī pats es negribu
vairs dzīvot. Šai pasaulei ir zēveļu smaka. Visur tikai

viltība un vara! Tāpēc reiz atriebties! Šis pēdīgais
prieks, šī saldā stunda ir klātu! Vai es par velti kļuvu
diedelnieks un zaglis? Vai tikai joku pēc es izlauzos iz

cietuma un, badu mirdams, bēgu? Es tiesnešiem izbēgu.
Nu notiesāšu pats sevi! (leņem ģiftspulveri.) Šīs zā-

les — viņas der katrai kaitei. Es viņas atradu .. . Nu ir

īstais brīdis, tagad viņa atšķiras no citiem. (Viņš uzbrūk

Aleksandrai un iegrūž dunci viņas krūtīs.) Lai nāve

tevi manim pielaulā! (Aleksandra saļimst Pētera rokās;
širmers nokrīt uz zemi.)

Aleksandra. Slepkava! ...
Es tevi pazīstu!

Pēteris. Vai! ... Nemirsti, Aleksandra! (Apklāj vi-

ņas muti skūpstiem.)
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Širmers (Aleksandrai). Es arī tevi pazīstu! Tu biji

tā, kura mani nelaimīgu darīja; tu izpostīji hernhūtiešu

laimi; tu strādāji pret tēva gribu! ...
Nu mirsti līdz ar

mani, neģēli un slepkavu!
Ozols. Sieniet šo briesmoni, lai viņš mums vairs

neizsprūk!
Širmers (ar nāvi kaudamies). Es neskriešu vairs

projām. Pats esmu saistījis sevi. Man iekšā vārās ģifts!
Še .. . krūtīs .. . deg jau — elle! ... (Nomirst.)

Aleksandra. Es mirstu! ... Sniedzat man rokas!

(Sievietes šņukst.) Neraudat par mani! Es dzīvošu, ja

turpināsat no manis iesākto darbu — tur! (Rāda uz

fabriku.) Būvējat šo namu tāļāk! Tad es mūžam dzī-

vošu, — tā bija mana dzīvība! .. . Ak, es gribu dzīvot!

Kas sažņaudz manas krūtis? Dodat man elpu, rādāt man

gaismu! Es gribu redzēt savu fabriku! ... U, kāds trok-

snis, kādas saldas skaņas! Es dzirdu mašīnas ratus grie-
žamies! Uz priekšu, uz priekšu, neapkūstošais gars;

dzen tāļāk šos ratus! Kāpēc tu apstājies? Kāpēc viss

paliek tik kluss? (Iluminācijas laternas izdziest; pie de-

besim manāma rīta blāzma.) Gaismu, gaismu! Es gribu
redzēt savu — darbu ... Ak — sirds — deg .. .

Ak, at-

darāt man acis! Gais . . .mv! (Viņa noģībst; Anniņa no-

liecas pār Aleksandru.)

Pēteris (it kā sajucis aplūko Sirmera dunci). Vai

šis ir sapnis? Nē, šīs ir asinis! Vai tiešām tu mirsti,

mana dārgā, viss, mana dzīvība un laime? (Satver slā-

bano Aleksandras ķermeni.) Jā, tā ir viņas galva! Šīs

maigās acis, kuras tāļu, tāļu raudzījās, viņas vairs ma-

nim neatdarās! Šī mute, kura svētīja cilvēci, vairs ne-

runā? Šīs rokas apklusušas strādāt! (Skūpsta viņas

rokas.) Es tevi mīlu, un tu man vairs neatbildi! Jel pa-

mosties un saki man, ka es sapņoju! (Satver dunci.)

Kam sapņot tāļāk, reiz taču jāpamostas! (Viņš iegrūž
lēnām dunci sev krūtīs.) Es mirstu līdz ar tevi, mana

Aleksandra!

Aleksandra (apkampj Pēteri). Tu mirsti līdz ar

mani! Es tevi tagad vairāk mīlu! Man — nedeg — vairs

krūtīs. Kas ir — sāpes? Nekas — nekas! (Uz apkārtstā-

vošiem.) Tik turpinājāt! ..
. (Rāda uz fabriku,- mirst.)

Ozols. Es viņu turpināšu! Ak, mans mīļais dēls! Tā

beidzas mana cerība! (Raud.)



Pēteris. Laime, lai-me
...

ne-kad ne-zūd!
...

Es

esmu ... laimīgs ...
ar viņu kopā .. . mirstot... (Mirst.)

Ozols (vaimanā). Mans mīļais dēls!

Jozefs. Cik briesmīgs skats!

Kāda sieva. Vai, kādas briesmas, — es visu pa-

redzēju!

Anniņa (pieceļas ar pārgrieztām acīm, ārprātīgiem
vaibstiem; raugās visapkārt). Prom, prom! Man bailes

no šiem cilvēkiem: viņi visi ir ļaundari! (Grib aizskriet;

Jozefs viņu satver.)

Jozefs. Anniņ! Mēs paliekam vēl dzīvi!

Anniņa (domīgi). Mēs? — Mēs! Kas tu esi? Es

tevis nepazīstu, laid mani vaļā! (Izraujas no Jozefa ro-

kām.) Mans tēvs, mans tēvs, kur tu esi? (leskrien
istabā.)

Jozefs (steidzas viņai pakaļ, saļimst uz trepēm).
Manu ticību! Atdodat manu ticību!

Freitāgs (tuvojas Jozefam). Dēls, neizmisti!

Dienas gaisma aust.
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«PERPETUUM MOBILE»

Fantāzija

Tur uz kalna, pie sirma ozola atspiedies, stāv pagāt-
nes ģēnijs. Redzat, viņam aizslēgtas acis, viņš tomēr

redz visu, kas noticis. Pagātne, piecelies un atspīdi savā

krāšņumā!
. . .

Par velti viņš grib to atdzīvināt! Mirusi

uz mūžību, uz nekad piecelšanos! Un asaru vietā viņam

pār bālo ģīmi savelkas sāpīgi vaibsti...

Pagātne! Kāpēc tu biji, kad tevis vairs nav? Kur ir

vecā Grieķija? Kur ir viņas Elizijai līdzīgās birzes,"pa
kurām Orfejs un Amfijons koklēja? Kur ir romiešu,

ģermāņu slavenie vadoņi? Visi dus jau sen kapā. Par

velti dzīvojuši! Par velti apspīdēja saule toreizējās bir-

zes un laukus! Nieki ir visa dzīvība, kad skaistums bei-

dzas, kad viss, kas labs un jauks, iznīkst. Tā domā

pagātnes ģēnijs, tā viņš tūkstošām reizām domājis.
Šonakt viņš šai vietā pēc ilgiem gadiem ... Latvija!
Latvija! Šo vārdu viņš atkārto, padomā, kur tas par

Latviju dzirdējis! Reti šis ģēnijs šķiras no Grieķijas
kalniem, kur tas apraud debešķīgos laikus, — tāpēc tik

reti šeitan.

«Latvija! Esmu tevi arī pagātnē ievērojis. Tagad
atceros: jā, tu esi tā pati, kur Jāņu nakšu burvīgums
mani aizgrāba, kad līgodziesmas tik vareni atskanēja.»

Un pagātnes ģēnijs pasmaida, priecājas, saticies ar

veco paziņu.

«Latvija! Kāda tu pārvērtusies! Atminu vēl to, kad

pēdējo reizi biju še, cik jauki arī atskanēja hernhūtiešu

rīta dziesmas, kad tie, uz kaimiņu saiešanām baros

iedami, Dievu slavēja. Arī tās dienas man mīlas. Bet
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nu! Nauda, nauda! Kas tas ir — nauda? Manta! Kas tās

ir par divām zeltenēm, kuras jūs, cilvēki, tā savās aiz-

lūgšanās pieminiet? Kas tas ir — sudrabs un zelts? Es

šodien tā visa nesaprotu, jā, varbūt reiz sapratīšu . . .»

Un pagātnes ģēnijs apklāja ģīmi abām rokām un rau-

dāja gauži, gauži...

Pagāja brīdis. Mēness arvien vairāk nobālēja, arvien

biezāka tapa migla, kura pildīja vēsās ielejas. Pagātnes

ģēnijs atkal it kā atmodās. Viņš rādījās nu mierīgs un

likās kaut ko citu domājam. Tur lejā tek upīte, uz

kuras vēl vecas, pussagruvušās dzirnavas redzamas.

Pagātnes ģēnijs viņu ziedu laiku atminējās. Nevis ziedu

laiku, jo viņās neviens nekad nav malis, neviens rats

nav zāģus dzinis, un tomēr tur būs kas sevišķs bijis, jo

pagātnes ģēnija acis brīnišķi, savādi iemirdzējās...
Viņš pasmaidīja, un redzi — viņa priekšā pacēlās kāda

bilde iz pagātnes ...

1

Mīlīgs vasaras rīts. Ganu dziesmas un putnu līksmo-

šana. Citādi zabata burvīgums norās un mežos
... Pa

taku iz kaimiņu mājām uz jaunbūvējamām dzirnavām

iet meitene, skaista kā eņģelis. Viņa nes brokasti tē-

vam, kurš šīs dzirnavas viens pats, bez kaut kāda pa-

līga taisa. Par viņas tēvu daudzi smejas un zobojas.
Viņa turpretī uzskata viņu ar sevišķu svētumu, gandrīz
bailēm. Bet, šīm bailēm par spīti, viņa tēvu mīlē.

Zena, cik viņa skaista! Lūk, cik viņai neizsakāmi mī-

līgi vaibsti ap lūpām! Bāla viņa nav, bet arī ne sārta.

Viņa ir skaista, citādi viņu nevar aprakstīt. Tēvs, kurš

ērmīgās dzirnavas taisa, sauc viņu par Zenu. Kāpēc gan

par Zenu, tāda vārda jau nemaz nav. Nu lūk — ka viņa

ir tik viena, kuru tas mīlē, — un viņš pats tai izdomājis
vārdu, kurš neaptraipīts un ne no viena vēl nav ticis

nests. Zena nejautā nekad, kāpēc viņu tā sauc. Nu

lūk — viņa pāriet pār tiltiņu un nokjūst «ērmīgajās
dzirnavās», kā tās ļaudis sauc.

No iekšas atskan mudri cirtieni. Bet kas tā tāda par

māju? Bez kaut kādas simetrijas logi cits caur citu iz-

kaisīti; ēkas stūri apaļi, nesakrīt ar stāvo «viņķeli». Jā,
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tāpēc arī visi ļaudis tura šo dzirnavu būvētāju par

traku. Neviens nav ar viņu vēl prātīga vārda runājis.
Vecais Millers ir vientulis. Viņa draugs ir darbs. Bet

viņš nestrādā, lai kaut ko pelnītu, nē, viņš strādā, it kā

no neizprotama spēka dzīts. Mantas viņam diezgan.
Māsasvīram, kurš tepat tuvumā māju rentē un pie kura

tas dzīvo, viņš aizdevis naudu. Bet viņš nav uz to lepns,
nauda viņam nieki. Millers ir kolonists. Kādus gadus

atpakaļ viņš atceļojis iz Vācijas uz Latviju līdz ar sievu

un Zenu, kura toreiz bija bērns no kādiem pāra gadiem.
Neviens nezina, kur viņš dzimis. Sieva, kuru tas likās

sirsnīgi mīlējot, viņam drīz pēc atceļošanas nomira. Un

no šā laika Millers palika gluži vientulis, izņemot Zenu,

kuru tas bezgalīgi mīlē. Krustībā viņu nosauca par Ma-

riju. Kaimiņos bija meitene, kuru arī par Mariju sauca,

bet kura bija ļoti nejauka un draiskīga. Milleram šis

vārds nu vairs nepatika. Viņš, kā jau teicu, to nosauca

par Zenu, lai viņam šai ziņā nekad nebūtu piedauzī-
šanās.

Drīz pēc sievas nāves Millers iesāka «ērmīgās dzir-

navas» būvēt, par kurām visi apkārtnē runāja. Vien-

kārt liels brīnums bija, ka vecais Millers katru akmeni

un koku, un visu, kas pie būves bija vajadzīgs, viens

pats, bez jebkāda palīga saveda vai sanesa. Eka pama-

zām pacēlās, kuras forma bija tik uzkrītoša, ka katrs

garāmgājējs apstājās un par to galvu kratīja.
Dzirnavas! Jā, bet tur jau nebija gandrīz nemaz

ūdeņa! Bet Millers neskatījās ne uz mājas formu, nedz

uz ūdens daudzumu. Viņš prātoja uzcelt dzirnavas, ku-

ras pašas sevi dzen gadu simteņus, ja ne mūžīgi. Ne-

viena viņš tur nelaida iekšā, izņemot Zenu, kurai vienī-

gai viņa svētumi palika neapslēpti. Reti kādam pārdro-
šam gana zēnam izdevās līdz diezgan augsti stāvošiem

logiem uzrāpties, iekāpt iekšā un cik necik no vecā

Millera brīnumiem redzēt.

Reiz Millers saslima. Viņam bija māsasvīra mājā

jāguļ cieši uz gultas, lai gan tas vairāk reižu bija lū-

kojis uz savām dzirnavām aiztapt. Atveda dakteri. Tas

mehāniski apraudzīja pulsu, parakstīja zāles un aiz-

brauca. Māsa piegāja pie gultas un jautāja, vai ko vē-

loties, un taisījās ieliet zāles. Millers māsu sabāra, ka

zāles esot nedabiskas, lai liekot, kur gribot. Nedzēra —
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tak izveseļojās. Pirmais gājiens bija uz dzirnavām, kur

tas atkal pamazām sāka strādāt.

Lūk, sitās dzirnavās skaistā Zena tikko iegāja. Mēs

viņai labprāt sekotu, bet tā rūpīgi aiztaisa durvis, labāk

sakot, vārtus. Netiekam iekšā. Gaidīsim, kamēr būs

izdevība ...

Ap šo laiku atbrauca jaunais muižas īpašnieks, kurš

Lejasmuižu no sava mirušā krusttēva bija mantojis.
Kādā dienā viņš brauca Millera «ērmīgām dzirnavām»

garām. Protams, viņš lika zirgus apturēt, brīnojās un

brīnojās. Kučieris viņam sāka par Milleru stāstīt. Jau-

nais lielskungs ilgi noskatījās, pasmējās un lika tāļāk
braukt.

Pagāja vasara, rudenis atnāca. Millers kala un bū-

vēja. Zena atnesa viņam, kā arvien, brokasti, pusdienu
un reizēm arī vakariņas. Jo, kamēr jau dzirnavas bija

apjumtas, Millers strādāja dažreiz pie uguns gaismas.
Jau ilgāku laiku bija viņa izskats drūms. Bet kopš kā-

dām pāra dienām viņu tikko varēja pazīt. lekritušies

tiklab vaigi, kā acis. Tagad viņam bija viena istaba,
kuras iekšpusi pat Zena nebija redzējusi. Viņš bija

pavēlējis Zenai pie durvīm klauvēt, tiklīdz viņa bija
ko atnesusi. Millers arvien tad iznāca priekšistabā, ku-

rai griestu nebija, un turēja Zenas klātbūtnē savu

azaidu.

Kādā pēcpusdienā Zena tēvam atnesa launagu. Viņa
nosēdās tam iepretī un skatījās skumji tēva vaigā.

«Tēt...» viņa iesāka, bet tāļāk netika.

«Ko tu gribēji, Zena?» Millers murmināja.
«Tēt, kas tev kaiš?» viņa čukstēja, un asaru straume

vēlās viņai pār vaigiem.
Millers saķēra Zenas roku un vilka viņu pie savas

krūts. Zena apķērās tēvam ap kaklu un raudāja vēl

arvien.

«Zena, kam tu raudi?» Millers sajucis jautāja. «Vai

tev kāds ko ļaunu darīja?»
«Nē, mīļais tēt, bet ko es iesākšu, kad tu mani at-

stāsi? Tu izskaties tik vājš, tik novārdzis, it kā tev būtu

vislielākās sāpes jāizcieš. Es nevaru saprast, vai tas

varētu būt, ka tu mirtu, bet mājās tā visi runā, ka tu

vairs ilgi dzīvotājs nebūšot.»

«Es, es dzīvošu ilgi, ilgi, ja ne mūžīgi,» Millers kais-
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līgi čukstēja, «tur,» viņš rādīja uz aizslēgto kambari,

«tur mana dzīvība! Ai, cik tās būs jaukas stundas, kad

visi šie rati griezīsies, katrs mašīnu loceklis kustēsies

un radīs kaut ko jaunu, lielisku. Tad vairs neviens par

veco Milleru nesmiesies un Zena būs princese, no vi-

siem apskausta!»

Viņš klusēja. Zena arvienu vēl dusēja pie tēva krūts.

«Nē, tēt, liec mierā šos ratus, es negribu būt prin-
cese. Nāc uz māju, es tev lasīšu kaut ko priekšā un

pakavēšu tev laiku, tavu dzīvi saldinādama, cik vien

tik varēdama.»

«Ai nē, bērns! Mans dzīves saldums ir pūles un do-

māšana. Redzi, cik saule spoža. Vai zini, kāpēc? Varena

griba, lieliska pašapziņa, un redz — viņa spīd savā de-

bešķīgā greznumā. Gribēt, vareni gribēt, un tad varam

visu, visu!»

Sai brīdī atvērās durvis. lenācējs bija jaunais Lejas-
muižas īpašnieks Jozefs fon der Vālens. Zena pārsteigta
iekliedzās un nosarka kā biete. Viņa atlaida rokas vaļā,

diezgan neveikli pacēlās un apstājās aiz tēva muguras,

nezinādama, ko iesākt.

«Kas tas tāds ir, un ko viņš grib?» Millers, Zenai cieši

acīs skatīdamies, jautāja.
«Tēt, — es, es nezinu! . . .» Zena stostījās.

«Es esmu šejienes muižas īpašnieks Jozefs fon der

Vālens un vēlējos jūs un jūsu darbu redzēt.»

«Strādājiet arī paši, tad jums šīs neprātīgās domas iz

galvas izies!» Millers nervozi kliedza. «Es negribu likt

sevi par naudu rādīties, nedz kad kāds ap manām dzir-

navām lien. Kāpēc es neeju uz muižu un nevēlos nedz

jūs, nedz jūsu darbu redzēt? Man nav laika, man jā-
strādā, sūri, grūti jāstrādā, un jūs nākat mani manā

darbā kavēt. Vai tas ir godīgi?»
«Bet, tēt,» Zena lūdzās, «tas taču ir liels »

«Piedodiet, es nezināju, ka jums tas būs tik nepatī-
kami. Es jutos kā dzīts jūs apmeklēt. Es redzu, ka jūs
neesiet ikdienišķīgs cilvēks, bet noslēpumainu spēku
vadīts vīrs, kurš uz sev līdzīgiem ļoti lielu iespaidu

atstāj.»
«Jā, spēki, spēki!» Millers murmināja, uz lielkungu

drīz ar labpatikšanu, drīz tumši raudzīdamies. «Tad arī

jūs šos spēkus esiet sajutuši. Un tāpēc jūs mani apmek-
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lejat, tik tāpēc vien?» Millers, drīz uz lielkungu, drīz

uz Zenu skatīdamies, šaubīgi jautāja.
«Varbūt ir vēl kas cits, kas mani šurp atveda .. . Bet

lai šoreiz paliek neizteikts; katram jau savi noslē-

pumi ...»

Zena un lielskungs reizē saskatījās un reizē atkal

nolaida acis.

Piepeši Millers uzlēca no masīvā bluķīša, uz kura tas

arvienu sēdēja, un gandrīz vājā balsī kliedza:

«Prom, prom! Tu samaitāsi visu manu laimi. Es sa-

protu, ko tu gribi. .. Prom, es tev saku!»

Lielskungs drusku atkāpās, bet izturējās mierīgi. Zena

saķēra lūgdamās tēva roku.

«Laid vaļā, Zena!» Millers bārās. «Es runāju ar šo

ļauno cilvēku.»

«Es aiziešu,» lielskungs teica, «man ar jums ir daudz

līdzcietības.» Viņš paskatījās uz Zenu, paklanījās un,

ātri apgriezdamies, uz nelīdzenā kula gribēja pakrist.
Nokaunējies tas vēlreiz uz Zenu raudzījās un pazuda
aiz durvīm ...

«Zena, mīļais bērns, vai tas var būt, ka tu man būsi

jāzaudē? Šis ir tas ļaunais cilvēks, kurš tevi sapnī aiz-

veda; tas pats, es gluži skaidri atminos. Lūk, šis sapnis
nelika jau dienām man miera ... Zena, mīļā Zena!»

Viņš raudāja kā bērns un skūpstīja viņas balto pieri.
Zena it kā bailēs drebēja.

«Tēt, tu esi slims, nāc uz māju, tie ir murgi!»

«Nē, Zena! Tā ir skaidra patiesība. Es sliktu sapni
noredzēju, lūk, nu viņš sāk piepildīties .. .» Millers ap-

sēdās un nogrima domās. Vējš pūta pa vaļējiem lodzi-

ņiem. Strautiņš, kurš pa apakšu cauri tecēja, atmodi-

nāja Milleru iz viņa domām.

«Pie darba ...» viņš norūca. «Zena, tu ej uz māju ...

jeb es labāk tevi uz turieni pavadīšu.»

«Gan es aiziešu!» Zena atteica un iesēja bļodu, maizi

un karoti lakatiņā*

Viņa atvadījās no tēva, paņēma aizsainīti uz rokas

un izgāja.

Millers apsēdās uz sliekšņa un, durvis pusviru vaļā
turēdams, skatījās Zenai pakaļ, līdz viņa diezgan tuvu

mājai bija pienākusi. Viegla kā stirna viņa tecēja pa
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grāvmalu, gar kāpostu dārzu uz namu, kur krustmāte

saimei jau vakariņas vārīja.
Millers paskatījās uz sauli, kura jau bērziem ap

dzirnavām garu pakrēsli rādīja.
«Cik īsa diena, un cik daudz darba!» Millers aši ru-

nāja un iegāja kambarī. Drīz bija ēvelēšana un ciršana

dzirdama. Pa starpām atkal kluss... Vecais Millers bū-

vēja «perpetuum mobile»
...

2

Tiklab Jozefs fon der Vālens, kā arī Zena — viņi
viens otram bija patikuši, varbūt vēl vairāk. Jo Zenas

acīs atspīdēja nu vēl daudz kas dziļāks, un lielskungs

pavadīja daudz bezmiegainas naktis. Un tomēr viņš ne-

kad netuvojās vairs dzirnavām. Jozefs daudzreiz pār-

domāja: pilsoņu meitene (Millers bija no pilsoņu kār-

tas), — cik tur varēja nopietnības būt. Taču viņš reizēm

visu kārtu starpību aizmirsa, galva noslīdēja uz rokām,

un viņš sapņoja no Zenas. Viņš tomēr šo pilsoņu mei-

teni mīlēja, lai gan to tik vienu reizi bija tuvāk aplū-

kojis ...
Ziema atnāca. Jozefs fon der Vālens aizbrauca uz

Rīgu. Viņam ziemā zemju dzīve bija par daudz gar-

laicīga.
Kādā janvāra rītā Liepu mājās, kurās vecais Millers

ar Zenu sevišķā istabā dzīvoja, iebrauca kāds linu tir-

gotājs iz Rīgas, kurš šai apgabalā bija it labi pazīstams.
Liepu saimniekam, Millera māsasvīram, par brīnumu,

tirgotājs aizmaksāja linus dārgi un lūdza, vai saimnieka

puisis nevarot aiziet uz krogu pēc «šņaba», vajagot —

tā kā abi taisījuši labas «šeftes» — drusku iedzert.

Saimnieks puisi aizsūtīja uz krogu. Tirgotājam uzcepa

gaļu un pasniedza ar skābu kāpostu salātiem brokastīs.

«Kas tur dzīvo?» tirgotājs saimniecei jautāja, uz vecā

Millera apdzīvotās istabas durvīm rādīdams.

«Mans brālis ar meitu,» saimniece pussajukusi at-

bildēja.
Šinī acumirklī iz istabas iznāca vecais Millers. īsā

kažociņā tērpies, filca zābaki kājās, kažoka cepure uz

galvas — viņš tiešām izskatījās ērmīgs, interesants.



392

Mazs no auguma, vājīga stāva, bet nu, ziemai uznākot,

par brīnumu, spirgts un vesels. Millers, neatbildējis tir-

gotāja sveiciena, devās pa durvīm laukā. Uz dzirna-

vām? ... Jā, viņš tur arī ziemā strādāja.
Linu tirgotājs noskatījās viņam apmierināts pakaļ.

Saimniece izgāja ķēķī. Tagad tirgotājs ātri piecēlās un

ar pāra soļiem sasniedza Millera istabas durvis. Viņš

pieklauvēja; durvis drīz atvērās, uz sliekšņa stāvēja
Zena ar adīkli uz rokas. Viņa sabijās un atkāpās ...

«Nebīstaties,» tirgotājs runāja, ieiedams Millera

istabā, «es nāku no Jozefa fon der Vālena ... Viņš liek

jūs sveicināt un dāvina jums šo .. .» Tirgotājs Zenai

pasniedza kādu greznu kastīti.

«Bet kad mans tēvs to dabūs zināt, viņš ...
ak, viņš

lieliski bārsies!»

«ĪSTemiet tik, paslēpiet kaut kur! Dzīvojiet laimīgi,
līdz jums vēl lielāka laime uzsmaida!» Tirgotājs iznāca

aši saimnieka istabā un apsēdās atkal pie brokasta.

Zena aiztaisīja un aizbultēja durvis. Viņa bija ļoti uz-

traukta . . .

Saimnieks ar saimnieci ienāca; drīzi arī puisis ar

šņabi ieradās. Nu sākās vēl branga maltīte, tirgotājs
ēda vēl otrreiz, it kā pa tam viņu bads būtu apmeklējis.
Pēc kādām stundām viņš aizbrauca. Kādēļ viņš īsti bija

šurp braucis, to neviens mājinieks nemanīja ...

Kad Zena bija viena, tad viņa attaisīja kastīti. lekšā

bija jaunas sievietes bilde — ļoti mazā formātā. Laikam

lielkunga paša darbs .. . Mākslas nevarēja noliegt, ari

līdzības ar Zenu, bet sevišķi mazā formāta dēļ viņai

bija grūti nākt uz tām domām, ko īsti mazā portreja

varēja nozīmēt. Beidzot viņa it kā atmodās ... aši tā

deja uz spoguli. Viņa salīdzinājās ar bildīti, cik vecais,

nodriskātais spogulis to atļāva. Zena nosarka. Tiešām,

viņa bija domāta. Melnās uzacis, greznie brūnie mati

vijās sprogās. Gandrīz viss tāpat, tikai acīm trūka ori-

ģinālā, neizprotamā burvīguma, magnētisma ...

Zena apskatīja vēlreiz bildīti. Piepeši viņa sarāvās.

Viņai šķita uzkrītoši, ka lielskungs viņai bij fantāzijā
citādās drēbēs licis tērpties. Pērļu virkne ap kaklu un

melns atlasa uzvalks. Jozefs tak viņu bija vienkāršās,

novalkātās drēbēs redzējis! Bet viņa lieliski priecājās:
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Jozefs mīlēja viņu. Zena apsēdās pie loga un raudzījās

domīgi laukā, kur putenis garlaicīgi sniegu ārdīja.
Priekšistabā noklaudzēja durvis. Zena pazina tēva

sojus. Ātri tā paslēpa kastīti aiz spoguļa un uzlika šo to

virsū.

Millers, grūti pūzdams, ienāca.

«Sasodītais putenis!» viņš nelaimīgi pukojās. «Man

aizputinājis gluži ceļu un dzirnavu durvis. Jāgaida, ka-

mēr pāriet, tad būs ceļš jāatrok... Zena, dod man

drusku ko ēst! Ko es aiz gara laika lai daru? Traka šī

ziema, gluži traka!»

Millers novilka kažociņu. Zena to uzkāra pie sienas

uz āķa un izgāja tēvam launagu meklēt.

Vecais sēdēja adītā kamzolī pie loga. Grumbas ne-

gribēja pavisam no viņa pieres zust...

«Cik ilgi jānodarbojas,» viņš domāja, «kamēr kaut

ko sasniedz ... Skaudīgais laiks arvienu aizstājas ceļā
ar tūkstošiem niekiem un blēņām.» Viņš dziļi nopūtās.
Laiks sāka pamazām skaidroties. Jau redzēja zilu de-

besi. Saule taisījās rietēt.

«Paldies, rītu varēšu atkal strādāt.» Millera vaigs no-

skaidrojās vai reizē ar debesi. Viņš piecēlās un lēni pa

istabu soļoja.
Zena ienāca ar uzkožamoun kausu alus, kuru pēdējo

vecais Millers nesmādēja. Ēdamas reizes viņš ieturēja
kārtīgi. Viņš sāka launagu ēst.

Zena apsēdās iesāņš tēvam.

«Kāpēc tu nesēdi manim pretī, kā arvienu!» Millers

Zenu bāra.

Zena bailīgi uz tēvu paskatījās un mehāniski apsēdās
viņam pretī. Millers izstiepa roku pār galdu un glau-

dīja Zenas matus.

«Neņem par ļaunu, ka es šodien saīdzis. Pastāsti man

kaut ko, tu nekad niekus nerunā!»

«Tēt, ko lai stāstu? Tagad ziema — nekur iziet...

Nezinu ...»

«Nu labi, esi ar klusa ..
.» Millers nomurmināja un

dzēra iz kausa, it kā jūnija karstumā būtu izslāpis. Ar

launagu viņš bija gatavs. Tagad viņš atspiedās smagi

pret milzīgā vecas modes krēsla atzveltni un skatījās
drīz uz Zenu, drīz pāri pār viņas galvu uz sienu, pie
kuras dažādas bildes karājās.
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«Zena,» Millers piepeši sacīja, «mājas puisim svēt-

dien būs kāzas. Es gribu, ka tu pie viņām nepiedalies.
Vai esi ar mieru?»

«Tēt,» Zena čukstēja, «visu es daru labprāt tevis

dēļ.»
Millera acīs iemirdzējās asaras. Viņš sirsnīgi raudzī-

jās uz Zenu.

«Zena, tu esi skaista ...» Viņa nosarka un nodūra

acis. «Tu esi godīga, gudra. Tevim ir diezgan iztikas,

bet vai tu domā, ka tas viss, kas tev vajadzīgs? ...
Ko

tu saki?»

«Tēt, es nezinu, kas vēl būtu ...»

«Redzi, Zena, ir kaut kas, ko par mīlestību sauc. Viņa
stādās allaž debešķīgi mums priekšā. Un tomēr —

dzirdi, ka tas ir tavs tēvs, kas to saka, — tomēr es

ienīstu šo mīlestību; viņa ir nieki, blēņas, sirds apmā-
nīšana. Cikreiz jau nav ticis mīlēts — un tomēr pasaulē
nav laimes, nav, ar vārdu sakot, vēl nekas ar to sa-

sniegts ... Bet kā būtu, kad pilnīgi skaistam cilvēkam

būtu tāds spēks — no visas šīs mīlestības un mīlināša-

nās atteikties un kādam augstākam ideālam dzīvot.

Tici, Zena, mīlestība ir ļauna, cik viņa nav jau nelaimes

radījusi! ...»

«Tēt, tad tu manis nemīlē, tu neesi neviena mīlē-

jis? ...»

«Zena, atzīstos, ka esmu mīlējis, bet ko ar to esmu

sasniedzis! Tu piedzimi, uzaugi, tapi skaista, bet ko tas

viss līdz, tas ir sapnis, tā nav patiesība! Tu noziedēsi,

tapsi veca, ja nāve agri tevis nenolaupīs. Un reiz tev

būs jāguļ kapā. No tevis neviens nekā nezinās. Tu būsi

it kā par apsmieklu dzīvojusi... Cilvēks, kurš paliek
visu mūžu tīrs no mīlestības, no visiem traipekļiem,
dara uz citiem varenu, neizprotamu iespaidu. Zini,

Zena! Paliec mūžam jaunava, šķīsta, tīra! Ai, cik debeš-

ķīga būs tad šī māja! Cik ātri tad mans darbs veiksies!

Man nevajaga neviena cilvēka palīgā, izņemot tevi.

Bet no tās dienas, kur tu iesāc kādu mīlēt, beidzas

mana gaita, mans darbs izput vējā un man jāsirgst un

jāmirst. Zena, vai tu ..
.

ai, labāk nejautāšu ... Kas var

zināt, ko tu atbildi. Labāk likšos sevi apmānīties...»
Millers ilgi klusēja.

Jau metās krēsla. Saime sanāca priekšistabā no
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darba. Millers tā visa nedzirdēja. Arī Zena bija nogri-
musi domās. Vai viņas tēvs viņu nemocīja, vai viņš bija
pie pilna prāta? Šīs domas Zenai pirmoreiz iešāvās

prātā. Viņa atkal bailīgi uz tēvu lūkojās, kurš nesa-

protami murmināja.

«Tēt, vai es drīkstu iedegt?» Zena drebošā balsī

runāja.
«lededz!

. . .» Millers bez jūtām teica un aizvēra acis.

«Visur šķēršļi, visur pretinieki.» Viņš elpoja dziļi un

sāpīgi.

Zena aizdedzināja lampu un nolika to uz galda.

«Zena, es lūdzu, šovakar ej agri pie miera, es gribu
viens būt!»

Zena nokrāmēja galdu, noslaucīja to it rūpīgi. Viņa

ilgi vairs neadīja. Drīz viņa nobučoja tēva roku un

pazuda istabas kaktā aiz skapja, kur viņas guļu vieta

atradās. Pagāja kāda stunda. Zena jau laikam dusēja . ..

Millers piecēlās lēni, piegāja pie skapja un to atvēra.

Skapī atradās modelis priekš «perpetuum mobile». Viņš

pa gabaliņiem sanesa to uz galda un sastādīja, kā pēc
viņa domām bija vajadzīgs. Tagad viņš apsēdās vecā

vietā un raudzījās kaislīgi uz modeli. Drīz viņš to atkal

izjauca, salika vēlreiz, uzvilka pār ratiņiem auklas un

siksniņas un sāka lielāko ratu griezt. Viss modelis diez-

gan neveikli darbojās.

«Kad tu strādāsi viens pats no sevis, aizmigušais
spēks? Kā lai tevi atmodinu?» viņš drūmi runāja un

apskatījās, vai kāds nebija dzirdējis ... Viss bija klusu.

Tikai vecās kalpones ratiņš priekšistabā vēl tirkšēja.

«Vēl nav pienācis tas brīdis!» vecais Millers noslēpu-
maini čukstēja. Beidzot to sāka miegs pārmākt. Viņš

izjauca modeli, salika to atpakaļ skapī, to rūpīgi aiz-

slēgdams. Lampu tas izpūta, bet, par spīti visam mie-

gam, gultā negāja.

Viņš apstājās pie loga. Mēness spīdēja laukā. Putenis

bija gluži apstājies.

Sāpīga un bāla izskatījās vecā Millera seja.

«Vajaga reiz sasniegt,» viņš čukstēja, «citādi viss,

viss ir nieki! Nekad nerimstošam spēkam jābūt. Vai

man tiešām neizdosies viņu atrast?
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Jā, kaut Zena palīdzētu!» Millers klusi gaudoja. «Tad

jau izdotos! Tik viņas jaukais, nevainīgais skats mani

arvien uz darbu mudina un atgādina, ka ir kas augsts

un svēts. Kad šī nevainība zūd, tad ir viss pagalam .. .
Zenas mīlestība mani iegrūdis postā. Es būšu viens, un

viens es nekā nespēju. Bez Zenas man nav prieka strā-

dāt. Un šis lielskungs tomēr viņu laupīs. Kā gaisa pilis
sabruks viss mans lieliskais uzņēmumies. Man neviens

vairs neticēs, — Zenas vairs nebūs, tikai viņa manu

spēju pazīst. Un tad arī es pats sevim vairs nevarēšu

ticēt. Viss, viss būs nieki! ...»

Tā gaudoja vecais, pusārprātīgais Millers, kura mo-

cītā dvēsele nekad nevarēja miera atrast. Vēl ilgi viņš

raudzījās uz apzvaigžņoto debesi. Beidzot tas izģērbās
un devās pie miera. Pie miera? Arī miegā viņu nelai-

mīgi sapņi mocīja.
Bet Zena sapņoja no Jozefa. Viņa pati bija melnā at-

lasa kleitē tērpusies, pērļu virkne ap kaklu, gluži kā

uz bildes. Jozefs viņu apkampa un čukstēja: «Es tevi

mīlēju!» Zena jutās kā debesīs. Tēva viņa nebija sa-

pratuse, bet viņa toties saprata Jozefa mīlestību. Zena

bija bez mēra laimīga ...

3

Atnāca atkal vasara. Jaunas cerības, jauni ziedi. Vi-

sur gaviles un prieks. Tikai vecais Millers no tā nekā

nejuta. Viņš darbojās dienu no dienas savās dzirnavās.

Dažreiz viņš berzēja priecīgi rokas: «Nu reiz būs ga-

tavs!» Bet otrā dienā atkal vakardienas darbu izjauca,

pārlaboja.
Tā tas gāja arvienu tālāk. Zena viņam atkal nesa

ēdienu un dzērienu. Kādā jūnija rītā, kad viņa tēvam

bija brokasti nodevuse, tā steidzās kā arvien uz māju
pie darba, bet, pie tiltiņa nokļuvuse, tā sabijās. Iz lazdu

krūma iznāca Jozefs. Viņš bija medinieku uzvalkā tēr-

pies un izskatījās ļoti daiļš.
«Zena, tu! ... Cik labi, ka tevi sastopu!»
«Jūs, lielskungs! ...» Zena gribēja, it kā no slepena

spēka dzīta, aizsteigties garām, bet lielskungs viņu no-

tvēra.
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«Zena, tu nedrīksti begt, es nevaru bez tevis dzīvot!

Vai tu to saproti, daiļā meitēn?»

«Es nedrīkstu saprast!» viņa bailīgi runāja. «Jūs,

lielskungs .. . tēvs nemaz negrib ... Jā, jā, mīlestība,

viņa ir salda, bet es nedrīkstu mīlēt.» Viņa lūkoja iz-

rauties iz Jozefa rokām.

«Nieki, Zena! Tavs tēvs strādā pret dabu. Viņam nav

tā spēka, kas varētu aizliegt mīlēt... Mīlē, ai, mīlē

mani, Zena! Es darīšu visu, ko tu gribi! ...»

Viņi atradās ielejā. Še neviens viņus neredzēja. Jo-

zefs aptvēra Zenas stāvu un spieda viņu pie krūts. Gan-

drīz raudādams viņš skūpstīja Zenu. Zena tapa drošāka.

Viņa drebēdamaapķērās ap Jozefa kaklu.

«Vai tu gribi ar mani mirt? ...» Viņa raudāja un šū-

pojās pie mīļākā krūts.

«Nē, Zena, dzīvosim! Tu būsi mana, es tavs, mums

nekā netrūks!»

«Bet tēvs, kur viņš paliks, es viņu nevaru atstāt, lai

gan es tevi bezgalīgi mīlēju .. .»

«Tad tu manis nemīlē,» Jozefs pārmeta. Viņš apsēdās
uz akmeņa. Zena nometās viņa priekšā ceļos. Jozefa

skats viņu midzināt iemidzināja mīlestības varā. Viņa

paļāvās Jozefam.

«Labi, es tev piederu! Es citādi nevaru, jo es tevi

neizsakāmi mīlēju ..
.» Zena raudzījās uz Jozefa roku,

kuras pirkstā mirdzēja dārgi gredzeni. Jozefs apņēma

viegli ar roku Zenas žodu un to atkal noskūpstīja. Pie-

peši Zena uzlēca. Viņa paķēra aizsainīti.

«Man jāiet, paliek vēlu!»

«Ej, Zena,» Jozefs lūdzās, «bet kad mēs satiksi-

mies? ... Vai zini ko, šīs tava tēva dzirnavas ... jā,
atnāc uz sestdienas vakaru, kad visi jau pie miera, uz

dzirnavām, te mēs būsim netraucēti. Vai jā?»
«Bet tēvs! Viņš mani stipri uzrauga! Tas nebūs iespē-

jams! ...»
«Lūko, kad tēvs aizmidzis, izkāpt pa logu. Pāris mi-

nūtēs tu būsi še!»

«Lūkošu, ja tik būs iespējams!»
Jozefs Zenu vēlreiz nobučoja, tad viņa teciņus uzte-

cēja kalnā un pazuda. Jozefs palika uz akmeņa sēdot.



398

«Es esmu laimīgs!» viņš domāja. Beidzot viņš uzcēlās,

uzmeta bisi uz pleca un jautri aizgāja. Vecais Millers

bridi vēlāk gāja pukodamies uz māju, kur bija kaut ko

aizmirsis. Viņš nāca par vēlu. Arī Jozefa viņš nedabūja
redzēt, tas jau bija pazudis silā ...

4

Atnāca sestdienas vakars. Millers gāja diezgan vēlu

gulēt. Vairāk reižu tas piecēlās, pastaigājās un atkal

apgūlās. Beidzot tas likās būt cieši aizmidzis. Zena pie-

gāja uz pirkstu galiem pie viņa gultas, apklausījās ...
Viņš tiešām bija cieši aizmidzis. Zena apmeta villaini

ap pleciem, attaisīja rūpīgi logu un izlēca viegli
laukā ... Mēnesnīca bija jau labā gabalā. Migla dusēja

pa ielejām sila malā. Zena uzmanīgi gāja ap dārzu. ..

Drīz tā atradās pie dzirnavām.

«Tu, Zena! Ai, cik tu laba!» Jozefs sauca, iz dzirnavu

pakrēšļa iznākdams.

«Es
.. .

bet ilgi es nedrīkstu palikt, tēvs uzmodīsies,

un es nezinu, kas tad notiks.»

«Viņš gulēs ... šodien sestdiena, par to nebēdājies,
mīļā Zena! Bet tagad nāc man līdz otrā pusē mēnesnīcā.

leiesim dzirnavās! Vai tev atslēga līdz?»

Zena izņēma iz vilnaines stūra prāvu atslēgu. Jozefs

sniedzās pēc tās un pa starpām nobučoja Zenu. Viņi

iegāja dzirnavās.

«Vai tu, Zena, to bildi dabūji, kuru es tev sūtīju?»
Jozefs vaicāja, durvis no iekšpuses aiztaisīdams. Pa

jumta lodziņiem iespīdēja mēnesnīca ...
Šai vietā Jo-

zefs bija ar Zenu pirmo reizi vaigu vaigā redzējušies.
«Zena,» Jozefs runāja, viņu pie rokas vezdams, «še

es pirmo reizi biju laimīgs, jā, ari nelaimīgs, jo nezi-

nāju, vai tieku no tevis mīlēts.»

Zena pieglaudās Jozefam.

«Tavs tēvs būvē pavisam trakas lietas, apskatīsim vēl

dziļāk iekšpusi, ja tev nekas nav pretī!»
«Nē,» Zena smējās, «iesim!» Viņa mīlestības reibumā

nezināja, ko darīja.
Jozefs atvēra otras durvis... Viņa priekšā stāvēja
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lieli un mazi rati. No pat jumta vēl dziļi leja iekšā —

visa šī telpa bija vienai pašai lielai mašīnai nolemta.

«Zena, paliec, te nav grīdas, bet tūliņ dziļš pagrabs;

apakšā tek strautiņš.»

«Bet lūk — pār sijām pārlikti dēļi, lūkosim iet, tur

otrā pusē balkonam līdzīga ietaise un mēnesnīca!» Zena

ziņkārīgi puskaislīga sauca.

Viņi abi gāja pa vienu dēli. Zena pa priekšu itin droši,

it kā sen būtu še pazīstama. Izgājuši diviem lieliem ra-

tiem cauri, viņi apsēdās uz plata, balkona vīzē ietaisīta

loga. Jozefs palika kādu dēli kājām par pameslu. Viens

dēļa gals atradās uz sijas, otrs uz rata velboma. Mēness

apgaismoja mīlētājus līdz ar noslēpumainām telpām ...

«Es jūtos bezgalīgi laimīga, bet tomēr man ir savādi

ap sirdi... Ko gan tēvs dara?» Zena čukstēja.

«Viņš guļ... Viņš ir vecs, mēs esam jauni!» Jozefs

viņu mierināja un vilka Zenu uz sava klēpja. Viņi mī-

linājās un skūpstījās.
«Jālūko, cik te apakšā dziļi...» Jozefs piepeši teica

un sniedzās pēc kāda apaļa koka, kurš netālu no viņa

pret sienu un siju bija piesliets. Viņš satvēra koku un

svieda to apakšējās tumšajās telpās. Līdz ar koku no-

gāzās kāds bluķis. Troksnis aizskanēja tāļu pa kluso

nakti.

Zena sabijās un paslēpās pie Jozefa krūts. Viņi abi

smagi elpoja. Lūpas pie lūpām, sirds pie sirds — tā viņi
abi ilgi, kaislīgi roku rokā dusēja ...

Mēness bija virzījies augstāk un apspīdēja arī pa-

graba telpas. Bet Zena un Jozefs viņu neredzēja ...

Piepeši apakšā nočīkstēja durvis. Brītiņu kluss. . .

Traka, briesmīga smiešanās atskanēja iz apakšas. Tur

lejā, pagraba telpās, mēnesnīcā stāvēja vecais Millers

kailu galvu, sajauktiem matiem...
«Bezkauņa, tu mani pievīlusi, nabaga nelaimīgu

tēvu!» viņš gaudoja un plēsa matus. «Un vēl man par

apsmieklu apgāna manu svētumu, mīlinājās šinīs tel-

pās, kuras esmu ciezdams un pūlēdamies radījis —

vientulībai un brīnišķiem spēkiem! Ah, bezkauņas!

Jums jāmirst! ...»

Jozefs un Zena, aiz bailēm sastinguši, klausījās uz

Millera vaimanām.
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«Mans tēvs! . . .» Zena drebēja.

«Viņš ir ārprātīgs!» Jozefs čukstēja. «Nekustēsimies

un gaidīsim, kas notiks.»

Millers pa tam bija sagrābis kādu zaru iz milzīga
rata ķemmes un to ar visu spēku kustināja. Rats grie-
zās ar lielu sparu. Dēlis noslīdēja. Briesmīgs klie-

dziens
...

Jozefs un Zena bija nokrituši pagraba
velvē

...

Brīdi vēlāk priekšistabā, kāju uz pazīstamā bluķīša

atspiedis, stāvēja vecais Millers un turēja Zenu uz

rokām.

«Es mirstu, Jozef ... tevi vienīgi mīlēju!» Zena aiz-

miga uz mūžību. Millers it kā bez jūtām raudzījās uz

viņas līķi, kurš mēnesnīcā it daimonisks izskatījās ...

Vecais stīvi raudzījās uz viņas asiņaino ģīmi.
«Pagalam! Viss pagalam!» viņš murmināja.

Piepeši mašīnas telpās atskanēja troksnis. Izlikās, it

kā kaut kas smags kristu. Bija dzirdama ratu grie-
šanās

.
..

«Hurrā,» vecais Millers kliedza, «mašīna kustas,

hurrā, esmu visam par spīti uzvarējis!» Kā no nelabā

dzīts, viņš devās iekšējās telpās. Caur Millera iekusti-

nāšanu daudz koku gabali bija kļuvuši nekārtībā un

bija krituši lejā. Rati bija uz brīdi caur to aizkustināti

un sākuši griezties. Bet tikai uz brīdi.

Svētdienā atrada Milleru kā līķi. Viņš gulēja netāļu

no Jozefa fon der Vālena. Kāds koks to bija nositis ...

Kaimiņi sanāca, vaimanāja, nezināja, ko iesākt. Liepu
saimniece apķērās brāļa līķim ap kaklu un raudāja
vairāk stundas.

«Vai es neteicu, mīļais brālīt, ka dzirnavas drīz kopā
gāzīsies! Tu manim neticēji! ...

Ak, kādas bēdas, kāda

nelaime! ...»

Nākošā svētdienā veco Milleru līdz ar Zenu apgla-

bāja. Jozefu fon der Vālenu aizveda uz pilsētu, kur to

famīlijas kapos apraka.
Tā beidzās «ērmīgo dzirnavu» būvēšana un skaistās

Zenas mīlestība.

Lasītājs! Neienīsti vecā Millera, kurš, gan no diezgan
ērmotas idejas dzīts, pūlējās un strādāja. Atvaino, cik

vari, to, kurš, no brīnišķiem spēkiem mocīts, neatrod

nekur miera un laimes. Domājies, ka viss šis ir pasaka,



lai gan tas viss ir patiesība. Tā, lūk, ir pagātne! Viņa
vairs nav dzīva, ar viņu var — rotāties kā ar nokautu

lauvu. Bet neaizmirsti, ka ari tas, kas šodien notiek,

reiz būs pagātnes upuris. Viss aiziet, lai arī būtu pa-

tiess. Cīņas, mīlestība, ciešanas, prieki — viss, viss bēg

projām. Un tomēr viņi visi arī še paliek un rada tālāk

uz veciem gruvešiem jaunu dzīvi. Lūk, tas ir tas «per-

petuum mobile», t. i., mūžīgā kustība, kuru daudzi gri-
bējuši praktiskiem mērķiem izlietot. Šis «perpetuum
mobile» ir un strādā — mūžīgi dvēselē, šai neizsme-

ļamā avotā. Dvēselē ir viss, viss; meklē — un tu atra-

dīsi pat to, kas tev liekas būt neiespējams.
Pagātnes ģēnijs no jaukas mēneša nakts tika aiz-

saukts tāļās atmiņās, kur tādā pašā naktī mira vecais

Millers, Zena un Jozefs
...

Lai viņi dus saldi! Mēs vairāk neiespējam teikt...

26 — Jānis Pornks
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PĒRĻU ZVEJNIEKS

Fantāzija

1

Kad ziedoņa saule atspīd, kad mīlestība tiklab cilvēku

sirdīs, kā arī zilajā debesī ar neizsakāmu prieku līksmo,

tad nav laika jautāt un prātot, kāpēc mēs esam jeb

kāpēc saule ir. Viss, kam dvēsele, gavilē līdz ar to, kas

tik brīnišķi jauki nācis mūs apciemot...
Ziedon, ziedon, cik neizteicams tu esi! Tavs burvī-

gums pārvarē visas siržu sāpes, mēs stāvam tavā

priekšā, nesaprotam, ko tu gribi, ko nozīmē tava atkār-

todamies atnākšana, nezinām, kāpēc tas tā ir, kā prāt-
nieki un dabas pētnieki mums zemes un saules satiksmi

izskaidro, nezinām, kāpēc gads pēc gada aiziet un

tomēr še kas viņam līdzīgs paliek un valda, nezinām tā

visa, bet baudām, baudām saldi visu, kas mūsu jūtām

mīļi pieglaužas. Jūtas saņem un apsveic visus ziedoņa

pavadoņus, it kā tie viņam veci paziņas būtu. Sveši,

nesaprotami un tomēr tik draudzīgi un laipni. Jā, jūtās
ir tik vienīgā dzīve, kura mūs augstāk pār ikdienišķo

paceļ, — viņām pasaulē visdziļākās saknes ...
Gaujas upes līči pušķojas vēl arvien vairāk. Ziedonis

dāvāja tik daudz, ka lakstīgalas un citi putni nevarēja
aiz prieka noturēties, to redzēdami, un skaļi pa alk-

šņiem un liepām gavilēja.
«Par daudz prieka un laimes še pasaulē, — vai tik

ikkatrs prot viņu cienīt?» domāja Vairogu Ansis, kurš

Gaujas malā, zālē atgūlies, ilgi, nomodā būdams, bija

sapņojis.
Viņš sapņoja kā visi, kuri jauni mīlē un kuri tiek

mīlēti.
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Atkal viņi — šie neizprotamie mīlestības sapņi mā-

cās Ansim virsū, tie paši, kuri kādu citu tāļumā bija

atstājuši — pieviltu un asarās. Bet Ansis Vairogs —

viņš nekā nezināja no viltības un pagājības, viņš nezi-

nāja, ka šie sapņi nīkst; viņš zināja gan, ka ziedonis

atkal aizies kā citkārt, bet mīlestība — tā likās viņam
uz mūžību uzticību zvērējuse būt.

Ansis kodīja kādu smilgu, piecēlās sēdus un it kā

atmodās; saule jau bija norietējuse ... Viņš saglauda
savus garos dzeltainos matus, uzlika iz salmiem pītu

platmali galvā, un, ātri piecēlies, tas raudzījās uz rī-

tiem, kur tuvumā bāla baznīca ar zaļu torni, no vakara

sārtuma apspīdēta, augsti kalnā pacēlās. Aiz baznīcas

zilais debess metās arvien tumšāks, kamēr vakaros,

maigi sapņodami, padebeši sārtās krāsās laistījās. Ansis

raudzījās drīz uz ziemeļa pusi. Sila malā stāvēja ērta

divstāvu ēka — pagasta tiesas nams un skola turklāt.

Jauneklis padomāja brītiņu, pagāja gabaliņu uz skolas

pusi, atkal apstājās un nogrima sapņojošiem skatiem

vakaros, sārtas blāzmas baudīšanai padodamies. Jeb vai

viņš varbūt domāja par savu mīļo Zentu? ...

Piepeši Ansis atkal iz saviem sapņiem atmostas ...
Baznīcas tornī zvana. Svētvakars pasludina savu atnāk-

šanu. Ansis zin, ka tā viņa ir, kas tur zvana. Viņš pa-
zīst šo vieglo, melodisko, skaņu stiprumā mainīdamos

zvanīšanu. Zenta zvana! Šis vakars šķiet Ansim viens

no vissvētākiem būt. Ting, tang, ting, tang! Cik daudz

vairāk šīs pāra skaņas teic nekā dažas biezas grāmatas!
Ansim teic viņas visu, viņās atskan daiļās Zentas mī-

lestība. Skaņa pēc skaņas plūst Ansim pār galvu, plūst

tāļu prom, pazuzdamas neizmērojamā mūžīgo attāļumu
klusībā

...

Jau sen bija baznīcas zvans apklusis, sen dienas

gaisma, pat vakara blāzma izdzisuse. Ansis un Zenta

stāvēja baznīcas tornī, elkoņiem uz loga atspiedušies.
Viņi abi raudzījās uz apzvaigžņotu debesi un klusēja.

«lesim uz māju, Zenta, tagad laiks!» Ansis satvēra

Zentas roku, viņu aicinādams.

«Jel pagaidi, līdz mēnesnīca uzlec... Man bailes

caur kapsētu tumsā iet; man tā kā tā bail, ja arī tu pie
manis,» Zenta lūdzās, «arī še tornī man savādi ap
sirdi.»
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«Brīnums,» Ansis teica, «ka tev un daudz citiem

naktī taisni tur bailes māc, kur tie dienā labprāt ka-

vējas. Tu taču veselām stundām mīlē kapsētā vai še

tornī pavadīt un pie tam nebūt nebaidies?»

«Jā, dienā, dienas gaismā tas pavisam citādi
~ .»

Zenta sajukuse atbildēja.
«Tad, vai zini ko, Zenta, viens no diviem — tu mani

spēj vai nu tik dienā vien, jeb arī tik naktīs mīlēt! Ci-

tādi tas nevarētu būt. Nakts vai diena, man tas vien-

alga! Es mīlu sapņot, un ne viens, ne otrs mani tajos
nebūt netraucē, izņemot cilvēkus, kuri manim dažbrīd

nepatīk.»
«Ansi, Ansi, ko tu runā! Es tevi mīlēju dienu un

nakti. Bet viens kas ir patiesība. Dienā es tevi mīlēju

priecādamās, naktīs pamostos iz miega, domāju par
tevi un nezinu, kāpēc tik smaga mana sirds, kā sa-

žņaugta, tīri vai jāraud!»
«Melanholija, melanholija! ... Tu taču tik daudz vā-

ciski proti, Zenta! Arī man šī melanholija nav garām

gājuse. Man šķiet, šī melanholija nāk līdz ar mīlestību

mūsu sirdīs, jeb viņa varbūt ir viena un tā pate? Ne-

zinu, kāpēc lai mīlē, Zenta? Ko tu domā, kā lai mūsu

mīlestība beigtos?»
«Nu, tāpat kā visas citas: mīlēsim, kamēr sirds krū-

tīs
..

. varbūt, varbūt »

«Varbūt precēsimies — tu domā, mīļā Zenta. Jā,

varbūt, varbūt arī ne. Redzi, man patīk sapņot, pārdo-
māt, apbrīnot skaistumu, varenību dabā un cilvēkos.

Bet tā mierīgi nomesties uz dzīvi, kā vīrs un sieva mū-

žīgi žužināt — tas man būtu varbūt nepanesams, tu

taptu manim varbūt garlaicīga, mēs sāktu nīsties un

ķildoties. Zenta, kas tad būtu mūsu mīlestība! Bet tagad,
vai tagad mēs nedzīvojam kā paradīzē? Mēs satieka-

mies, kopā klusējam, kopā sapņojam un atkal izšķira-
mies! Mēs valdām tik tur viens pār otru, kur mīlestība

mūs saista; citādi, kad vīrs par sievu — jeb otrādi —

valda, tad tur dažkārt siržu sevišķības nomākšana. Bet,

Zenta, es tev neprotu to visu labi izskaidrot, tu pate to

spēsi atzīt, kad būsi par šo visu pārdomājuse. Ko mīles-

tība grib, to zin tik viņa viena. Viņa mūs vārdzina,

vārdzina mūžīgi! Mīlestība ir priecādamies sāpes, saldas

sāpes, bet es viņas cienu un turu augsti, sevišķi tāpēc,
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ka viņas uzticīgas līdz kapa malai. Visi citi prieki un

sāpes mainās, aug un nīkst, mīlestība nekad!»

«Nē, arī pie kapa, Ansi, arī tur viņa kopj puķes un

darina vainagus!» Zentas acīs iemirdzējās asaras. Viņi

atkal abi klusēja un raudzījās pa torņa logu. Mēnes-

nīca jau apspīdēja lejā baltos un melnos krustus kap-
sētā.

«Redz, Zenta, tur mēs — ja arī ne še, citā kapsētā —

dusēsim, un neviens nezinās, ka Ansis un Zenta viens

otru mīlējuši. Mūsu siržu vairs nebūs! Citi mīlēs, bet

es ticu, es ticu, Zenta, ka arī mūsu mīlestība nav nieks,
arī viņai vajaga kaut kam būt, kaut ko sevišķu izteikt.

Un tā tad viņai vajaga būt tomēr mūžīgai, jo viss, kas

kaut ko izteic, zūd varbūt sev, bet nezūd nekad Tam,
kas visu radījis. Apzvērēsim mēs abi še kopā mūsu ti-

cību, lūgsim, lai Tas mūs sargā, Kurš mūs pasaulē mīlēt

sūtījis. Nekaunēsimies viens no otra, pielūgsim Visva-

reno abi kopā, lai Viņš pats mūs saderina un svētī

mūsu saites! ...»

Ansis noslīga ceļos, Zenta šņukstēdama pie viņa

krūts dusēja. Abi maigā mīlestībā viens pie otra pie-

spiedās. Ansis nodrebēja... Pirmā skūpstā iz Zentas

lūpām viņš baudīja kaut ko dziļu, neizdibinājamu. Mē-

nesnīca apspīdēja Zentas vaigu, iz kuras aizvērtām

acīm izspiedās pāris asaru pērļu.
«Kaut es šīs pērles spētu uzglabāt!» Ansis čukstēja.
Zenta piepeši uztrūkās. «Tagad iesim ... Tik gaišs ...

Mēnesnīca! ...»

Zenta, pie Anša rokas pieķērusies, kāpa viņam pa

priekšu lēnām pa šaurajām trepēm lejā, kuras mēnes-

nīca pa mazajiem torņa lodziņiem vietvietām apspīdēja.
Abiem bija it savādi ap sirdi. Pie lielajām baznīcas

izejas durvīm Ansis apstājās un raudzījās uz altāri. Arī

mēness tur ziņkārīgi lūkojās.
«Jā, dievišķi mīlēt ir laikam kas cits,» Ansis čuk-

stēja, — Krustā sistā bilde viņa sirds dziļumus aizkus-

tināja. «Jā, dievišķi mīlēt, Zenta, to mēs nespējam ...»

Zenta raudzījās bailīgi apkārt pār baznīcas soliem.

«lesim, man še smagi ap sirdi,» viņa lūdzās. Ansis klau-

sīja. Viņi atstāja baznīcu, kuras durvis Zenta aizslēdza.

Lēni soļi noskanēja uz akmeņiem izliktā Dieva nama

pagalma. Caur kapsētu veda mazs celiņš uz skolu. Pa
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šo viņi klusēdami staigāja. Celiņa malā spīdēja balts

marmora krusts. Ansis noliecās un lasīja: «Die Liebe

hort nimmer auf.» Še dusēja kāds vientulis, iz Vācijas
atnācis vecs kungs, kurš pāris gadu atpakaļ še muižas

pārvaldnieks bijis. Ansis pārdomāja, Zentu pie rokas

vezdams, kurš gan tik daudz iedrošinās kā cilvēks.

«Mīlestība nekad nenīkst!» To pašu arī viņš bija dziļi

sajutis. Arī vientulis muižas pārvaldnieks bija kādu

sirdi mīlējis un tai līdz nāvei uzticīgs palicis. Varbūt

arī ticība, pārdabiska pašapziņa, ka kāds viņu pašu

mīlējis, bet pasaulīgu apstākļu dēļ nav varējis vairāk

viņam tuvoties. Ansis dažādi vēl pārdomāja...
Nakts dzīrās iemidzināja drīz arī Ansi un Zentu. Abi

viņi dzīvoja vienā mājā. Zenta, skolotāja māsa, vienā,

Ansis, pagasta rakstveža dēls, otrā galā. Skolotājs Zel-

tiņš līdz ar tēvu, kurš bija zvaniķis, abi nejuta drau-

dzības pret veco joku mīļotāju rakstvedi Vairogu. Ta-

gad viņi dusēja saldā miegā. Zenta bija jau īstā sapņu

valstī, kad Ansis vēl nomodā sapņoja. Vecais sienas

pulkstenis tikšēja neapnicis. Rīta blāzma jau ausa, kad

Ansis aizmiga.

2

Maija mēneša svētdienas rīts — cik kluss un svētuma

pilns viņš var būt! Ej pa pļavām gar Gaujas malu, kad

saule rīta pusē smaida un vakaros balti, šķidri māko-

nīši pa gaisu peld, ej un pārliecinājies taču vienreiz,

ka ir viens, kuram tīk pasaulei likt sapņot no debesīm.

Zabata burvīgums! Kurš spētu tevi izteikt un aprakstīt?

Liepu, ozolu, ošu un citu koku lapiņas, šad un tad no

zefīra iekustinātas, apstājas, paliek brītiņu klusu, viss

klausās cits uz citu, un viss klusē ... Vecītis ar spīdoši
noskūtu ģīmi, sudraba baltiem matiem iet uz baznīcu,

arī apstājas un klausās. Neizteicamas, augstākas jūtas

aizgrābj viņa sirdi. Šīs jūtas, kuras jaukais svētdienas

rīts viņa dvēselē modina, viņam nav svešas, viņas ir

līdzīgas tām, kuras viņam krūtīs viļņoja, kad tas, Lie-

lās Piektās sprediķi lasīdams, viņas burvīgumu un

spēku garā skatīja. Lieliskas ciešanas un sāpes! .. . Un

pēc viņām nāk šis saldais burvīgums, kurā viss kā ap-
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skaidrots uzzied un zaļo! Arī zeme, ziemu pārcietuse,
sasniedz šo burvīgumu, šo klusumu, kurš debesīm tik

tuvu rada, — sirds jau to vislabāk jūt... Taurenīši

skraida, visvisādi izgreznoti, spēlējas ap puķu kronī-

šiem. Baznīcas tornī zvana! Nevis Zenta, bet viņas tēvs,

vecais Zeltiņš, pats velk zvana auklu. Ir savādas šīs

skaņas, ne kā vakarvakarā! Zenta jau sēd baznīcā,

pirmā solā, no altāra skaitot. Viņa šad un tad pamet

zagšus kādu skatu uz kori vīriešu pusē, bet Ansis vēl

nav nācis ...

Vecais Vairogs sēd uz pagasta nama akmeņa trepēm.
Viņa priekšā mazs, bet kupls puķu dārzs. Sieva viņam

vājīga, reliģioza — ļoti dievabijīga. Viņa nav vēl ne-

vienas puķes dēstījuse. Tas viss ir vecā Vairoga paša

nopelns. Un nu viņš pats arī izpriecājas, viņa laipnais,

patuklais ģīmis smaida. Viņš mīlē šitā nosēsties, aiz-

smēķēt cigāru un padomāt. Dziesmas tam mīļas, sevišķi

tādēļ tas apmeklē uzcītīgi baznīcu. Ērģeļu prelūdijas tas

zin no galvas, tāpēc arvien nosēžas līdzās ērģelniekam,
Zentas brāļam Jāņam Zeltiņam, ar kuru tas citādi ne

visai draudzīgi dzīvo. Bet Zeltiņa spēlēšanu tas apbrīno.
Svētdienu pēcpusdienās, kad otrā nama galā, pie Zel-

tiņiem, dziedāšana, tad vecais Vairogs, jebšu arī drusku

vēlu, tomēr nāk un dzied vietām basi līdz. īstas bases

nu gan viņam trūkst, bet viņš tomēr sevi tura par diez-

gan labu dziedātāju un allaž pamāca jaunos, cik stipri

jādzied, cik ilgi tā un tā «note» jāiztur.
«Hm, vecais Zeltiņš jau bimbina!» Vairogs izvelk iz

kabatas pulksteņu un, rūpīgi ar mutes drāniņu to no-

slaucījis, iebāž atpakaļ kabatā. «Laiks uz baznīcu iet.»

Viņš pieceļas smagi, saglauž rokām matus, kura īpa-
šība tiklab vecam, kā arī jaunajam Vairogam.

«Nezin vai Ansis būs piecēlies, drošības pēc jāiet
jāapskatās.»

Resnais rakstvedis ievelkas laiski istabā ...

«Ansi, cālīt, tas drusku par daudz! Pulkstens pusē
deviņi, un tu vēl migā! Saki, bračiņ, — ko tu īsti pa
naktīm dari? Vai nebūsi tik iemācījies dzert! Rādi šurp
naudas maku!» Vecais Vairogs izņem iz Anša bikšu

kabatas adītu maciņu, izskaita naudu . . .
«Visa, — kase tev kārtībā! Bet saki, kāpēc tu taisni

jaukos vasaras rītus noguli... ziemā tu vai pirmais esi
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augšā, vazājies pa māju apkārt un taisi troksni!» Ve-

cais nosēžas uz dēla gultas malas, atvelk deķi, kuru

Ansis pār galvu pārsedzis. Ansis izpleš acis, gandrīz

pasmaida, atkal tās aizdara, nožāvājas.
«Vai jau vēlu?»

«Ai, ai, kā tā mīlestība cilvēkus moka! Zenta jau sen

baznīcā, Ansis migā. Vecais Zeltiņš gan nekad tev sa-

vas meitas nedos!»

«Tēv, tu taču jau nebūsi groku dzēris? Kur tu tik

jautrs! Bet, zini, arī dzērumā tu nedrīksti par mani zo-

boties.»

«Es tiešām esmu noreibis, Ansi! Laukā puķes tik

stipri smaržo! Reti skaists rīts! Groku dzersim pēc pus-

dienas. Mūsu mājā būs viesi. Lejas krodzinieks ar

sievu, dēlu un meitu, muižas kungs ar kundzi.»

«Un vairāk nekā!»

«Tu domā Zeltiņus! Nu, tu jau ar Zentu katru dienu

satiecies. Ja tu vēlies, es Zeltiņam, ērģeles minot,

iečukstēšu saldus vārdus ausī. Vecais Zeltiņš ir svēts

vīrs, bet, es domāju, silta groka viņš tomēr garām ne-

laistu. Bufetčiks baznīcas krogā man stāstīja, ka šis

vecis tur reiz pat melno balzamu pircis. Tas taču par

traku, tik svēts vīrs un dzer melno balzamu!»

«Bet melnais balzams ir krietnas vēdera zāles.»

«Jā, viss, ko baudām, ir vēdera zāles, bet var arī pār-

zāļoties. Sevišķi tāds kā vecais Zeltiņš, kurš tik Gaujas
ūdeni dzer. Bet nu diezgan! Celies, Ansi, celies! lesim

uz baznīcu! ...»

Vecais Vairogs piecēlās, piegāja pie loga un, skatī-

damies uz lielceļu, pa kuru vēl baznīcēni brauca un

gāja, tas dūca kādam korāļam basi. Ansis pa tam ātri

nomazgājās un apģērbās.

3

Baznīcēni nāca jau ārā. Kristabnieki un kāzinieki

bija tuvu pie baznīcas durvīm nostājušies un līksmiem

ģīmjiem gaidīja, līdz «Nāc, ak debess tētīt» bija no-

dziedāts. Iznesa kādu noģībušu vecu māmiņu. Laiks

bija karsts tapis. Saule dedzināja. Sētas stabi likās trī-

cot, jo viss gaiss zibēdams trīsēja.
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Ansis nostājās baznīcas durvīm pretī, pret kapsētas
kambara sienu atspiedies. Viņš raudzījās, vai Zenta

drīz iznāks, visu vakarējo baznīcas tornī atminēdamies.

Tiešām — dienā savāda mīlestība, savādas jūtas, kur

tik daudz ļaužu kustas, trokšņo, kad saule spīd un putni
dzied. Savāda mīlestība dienu kā nakti.

«Vai tā ir tik viena un tā pate?» Ansis pie sevis do-

māja. Viņš būtu par to tāļāk domājis, bet, lūk, tur

Zenta uz baznīcas durvīm parādījās. Viņa raudzījās uz

augšu, uz sauli... kā maldīdamās, tā nezināja, uz kuru

pusi tai iet. Ansis gāja tai pretī.
«Labdien, Zenta!»

«Labdien!»

Viņi nogāja pie malas. Ansis apsēdās uz kāda sen sa-

krituša, apsūnojuša kapa, uz kura vairs pat krusta ne-

bija. Zenta pasniedza viņam zeltītu dziesmu grāmatu,
atlocīja padusē paslēptu lakatiņu un apsēja to ap

galvu.

«Zenta, vai tu nenonāksi šodien pie mums? Manam

tēvam būs viesi.»

«Patiesību sakot, Ansi, man būtu patīkamāki ar tevi

vien satikties. Viesībās es esmu kā dulna, jautrības
nepavisam. Bez tam pie mums būs dziedāšana. Tomēr,

ja mans tēvs ies, es iešu līdz.»

«Nāc, Zenta, tik ziņkārības pēc vien tu vari nākt.

Vienmēr sapņos būt arī nav labi. Vajaga drusku jaut-
rības!»

«Kādi būs tur tie citi viesi?»

«Lejas krodzinieks ar savu famīliju, muižas kungs
ar kundzi, vairāk laikam nebūs.»

«Lejas krodzinieks! Arī viņa dēls Artūrs, tas palaid-
nieks, kurš man izgājušā vasarā zaļumu svētkos uz-

mācās, — es viņu baznīcā redzēju ...
Tā būtu nepatī-

kama satikšanās.»

«Nekas par to, Zenta. Artūrs ir tagad ģimnāzists ar

pilsētas smalkām manierēm, viņš būs mācījies pieklā-
jīgi uzvesties. Mēs draudzes skolā bijām draugi. Tēvs

viņam dod tik par daudz naudas, un tas viņu samaitā,

citādi viņam no dabas itin laba sirds.»

«Bet manim viņš riebjas, nezinu īsti, kāpēc.»

«Tāpēc, ka esi iz Zeltiņu famīlijas. Zeltiņi ir visi
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nopietni, un nopietniem ir grūti pa prātam iztapt. Vai

ne tā?»

Ansis sniedza Zentai dziesmu grāmatu. Abi aizgāja

pa to pašu vakarējo kapsētas celiņu uz skolas pusi.
Vecais Vairogs, kurš ar dažiem večiem pie kapsētas
sētas sarunājās, negribot abiem jaunajiem noskatījās

iepakaļš.
«Nekas, glīts pārītis!» viņš domāja. «Bet ko tas līdz,

abiem nav tā pamata, uz kura varētu sākt paši savu

dzīvi vest. Bet vēl jau ar par jauniem ...»
Kāds glīts, pēc pilsētas vīzes ģērbies jauneklis, gan-

drīz vēl zēns, līda pa kapsētas priedēm Ansim un Zen-

tai iepakaļš.
«Šis tikumīgais jauneklis tomēr domās ķeras ap Zen-

tas taļļu un nes viņu pār upīti pāri, kuru pat bērns var

pārlēkt. Tur ir kas tumšs! Ansīt, Ansīt! Tu esi par

muļķi mīlēties! Es tevi spēšu tomēr locīt, kaut arī tu tik

daudz prāto un domā
...

Šī Zenta, viņas vārdus no izgā-

jušās vasaras es nekad neaizmirsīšu. Zenta, sargies!»

Viņš savilka riebīgu ģīmi, bet drīz vien tas atkal ap-

skaidrojās. Tas, kurš tā domāja un, papirosu aizdedzi-

nājis, atkal uz baznīcas pusi atgriezās, bija Artūrs Bir-

ķis, Lejas krodzinieka dēls.

4

«Lai dzīvo mājas māte!» sauca no groka iesilis Lejas
krodzinieks un saskandināja ar veco Zeltiņu un muižas

kungu Tālheimu glāzes, kurš pēdējais arī uzsauca Vai-

roga sievai augstas laimes, tikai vārda «mātes» vietā

lietoja «kundzi». Galda galā vecmodes lēnkrēslā sēdēja
saviebusies, grumbainu pieri un vaigiem, adītu vilnainu

lakatu ap pleciem Vairoga kundze. Uz pirmā acu uz-

metiena varēja zināt, ka viņa ir vājīga un no priekiem

šķīrusēs. Tikai viņas brīnišķīgi mirdzošās acīs bija kaut

kas sevišķs, pievilcīgs. Tās bija tās pašas acis, kuras,

jaunā Vairogā, Ansī, atjaunotas, ar vīrišķību vienotas,

pētoši dzīvē un dabā raudzījās. Anna, Vairoga kundze,

pateicās, vienu acumirkli it kā smaidīdama, un nogrima
atkal atpakaļ savā vientulīgā sapņošanā. Tikai šad un

tad viņa uzmeta pa skatam uz to pusi, kur Ansis, pa
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pusei pie viesiem, pa pusei pa logu laukā raudzīdamies,

pie dabas dalību ņēma.
«Vai tās tiešām īstas pērles?» Tālheima kundze Lejas

krodzinieku jautāja, kura meita Berta lepojās ar greznu

kakla rotu.

«Es domāju gan!» Lejas krodzinieks lielījās. «Lieta ir

šāda. Es biju nobraucis Rīgā. Apmeklēju savu svaini,
kurš zeltkalējs. Gribēju kaut ko savai mīļai Bertai dā-

vāt, kas būtu no zelta vai vēl dārgāks. Svainis man pie-

dāvāja šo rotu, paģērēja tik pusi no rotas īstās vērtības,

otru pusi viņš dāvāja savai krustmeitai. Mans svainis

teica, ka viena pate no šām pērlēm maksājot piecpa-
dsmit rubļus...»

«Traka izšķērdība!» vecais Zeltiņš pie sevis norūca,
kurš salīcis lēnkrēslā sēdēja un acīm patīkami blisināja,
kad par naudu runāja.

Birķu Berta, kurai glītuma un cēla stāva nevarēja no-

liegt, taisīja savādi uzpūtušos ģīmi un raudzījās nici-

noši uz Zentu, kura, domās nogrimuse, lakata stūri plu-

cināja. Vecais Vairogs — vestē, sniega baltā kreklā,
kura piedurknes bija ļoti uzpampušas, nosvīdis gādāja
līdz ar dienestmeitu par uzkožamiem un dzērieniem.

«Tās taču nevar būt īstas pērles?» Tālheima kundze

vīram ausī čukstēja, kad Vairogs Birķiem otrā galda
galā glāzēs vārījošu ūdeni ielēja.

«Ko es no pērlēm zinu!» Tālheims atrūca un smērēja
sev biezu kārtu sviesta uz baltmaizes gabala.

«Agrāk arī še upē esot tikušas pērles atrastas!» Vai-

rogs, ūdens kannu nolikdams, piezīmēja. «Mans tēvs

daudzreiz par to stāstīja. Tu, Zeltiņtēv, arī varbūt atmi-

nēsies?»

«Zināms, zināms! Pats esmu šīs pērles redzējis. Či-

gāni man viņas gribēja pārdot, bet es nepirku, var tikt

piekrāpts. Var būt, ka nemaz nebija pērles.»
Ansis atgrieza galvu no loga nost un klausījās uzma-

nīgi . ..

«Nu, gluži no tukša ari šī runa nav cēluses. Mans

tēvs nekad nemeloja. Viņš pazinis meža sargu, kurš

naktīs šepat mūsu līčos pērles zvejojis, tās vedis ziemu

uz pilsētu un par dārgu naudu pārdevis. Katru gadu
viņas neesot vis izdevušās. Šis meža sargs tapis ba-

gāts ...»
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Anša acis spulgot spulgoja, kad tas teiku par pērlēm

dzirdēja. Vai tiešām tas varēja būt patiesība, šepat tu-

vumā upē pērles aug? . ..
Viesi piecēlās no galda, izklīda pa diviem trim, daži

izgāja ārā, jauko vakaru aplūkot. Zenta aizsteidzās uz

otru galu. Brālis bija lūdzis, lai tā uz brīdi dziedātu

kādu dziesmu, kurā viņai grūts sologabals bija jāiz-

pilda. Ansis piegāja pie loga un pirkstiem pa rūtīm

bungoja.
«Un tu ģimnāzijā neiestāsies?» kāds aizķēra Anša

plecu. Viņš atskatījās. Artūrs Birķis stāvēja viņa

priekšā.
«Nē, man trūkst līdzekļu. Tu zini, ka mana māte bija

vāja. Viņa gan negrib, lai viņas dēļ ko izdotu. Bet ko

lai dara! Ārsti nenāk par velti. Izgājušā vasarā viņa,

jūrmalā būdama, ir daudz naudas izdevuse. Lai gan maz

labuma. Bet mammiņas dēļ es atmetu domas iestāties

ģimnāzijā. Esmu pie tēva par palīgu. Strādāju un esmu

laimīgs!»

«Laimīgs! Varbūt laimīgs! Bet šis nieks drīz izput,
kad cilvēks nekā nav mācījies. Tev jāiet uz pilsētu,
sitīsies cauri kā spēdams, tu neesi vienīgais latvietis,

kuram ar bezgalīgām grūtībām nolemts mērķi sasniegt.
Uz Rīgu, brāl! Ģimnāzijā māca citādu laimi pazīt un

cienīt...»

Artūra acis mirdzēja šķelmīgi. Viņš redzēja, ka viņa

vārdi Ansī lielu iespaidu bija atstājuši . . .
Vēlā vakarā, kad viesi bija aizbraukuši un vecais

Vairogs ar kundzi bija pie miera aizgājuši, Ansis stā-

vēja uz trepēm un raudzījās uz Gaujas pusi. ..
«Pērles zvejot! ... Varbūt caur to būtu iespējams

kādu augstāku skolu apmeklēt...» Arī šo nakti viņš
vēlu aizmiga.

5

«Kādas briesmas gan Ceilonas pērļu zvejniekiem nav

jāizcieš!» Ansis, Gaujas malā kājas noaudams, domāja
un smīnēja. «Še man nedraud nekāda nelaime, izņemot

to, ka varbūt nemaz pērļu neatradīšu ...»

Viņš tomēr būtu labprāt visas īsto pērļu zvejnieku
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briesmas sev vēlējies, ja tik zinātu, ka uzņēmumies

nav ģeķīgs. Gaujā pērles zvejot — tas viņam izlikās

pavisam smieklīgi! Bet jālūko, kas var zināt, var būt,

ka tiešām pērles atradīsies!

Ansis bradāja veselu pēcpusdienu pa Gaujas seklā-

kām vietām. Uz krasta malas bija jau krietna čupa

gliemežu vāku. Stunda pēc stundas bija aizgājuse, bet

viņš nebija vēl nevienas pērles atradis.

Saule norietēja. Viņam upē palika vēsi. Ansis izkāpa
uz krasta, izbēra beidzamos gliemežus iz kulītes, kura

tam ap kaklu karājās, pāršķēla apsūnojušos vākus, bet

velti tas bija zvejojis. Bēdīgi viņš apsēdās uz krasta

malas un raudzījās uz tumšo silu, kurš savā mūžīgā

tumšzaļā trūvē, pasaules aizmiršanā nogrimis, klusēja.
Tāļāku, pa kreisai rokai, sila malā, atradās kapsēta. Arī

turp Ansis raudzījās. Pirmoreiz viņš sajuta stipru ilgo-
šanos pēc garu valsts, kura vairs necenšas un nemaldās,

bet, savu mērķi sasnieguse, cilvēkam nepazīstamā bau-

dīšanā dzīvo. Pievilties var tik tur, kur jācenšas...

Mirsti, un tu esi to sasniedzis, ko veclaiku varoņi un

gudrajie ar saviem darbiem vai gudrībām! Ansi, vai tu

vairāk ko sasniegsi? Un, ja tu gribi tik uz patīkamu
dzīvi un miesīgiem baudījumiem raudzīties, tad ko vēl

vairāk vēlies: maizes tev netrūkst, un mīlestība, mīles-

tība, kuru prātnieki un dzejnieki kā augstāko pasaulē
teic, — mīlestība ir tava! Tu dzīvo viņā un viņa tevī. . .
Ansis nogrima šādās domās, kad piepeši liels suns pie-
skrēja, drusku aizrējās un apostīja izkaisītos gliemežus.

«Labvakar!» kāda rupja, bet turklāt laipna balss An-

sim aiz muguras sauca. Viņš pagrieza galvu: mežkungs
un muižas pārvaldnieks turklāt — Tālheima kungs stā-

vēja viņam līdzās.

«Ko jūs ar šiem gribiet darīt! Tie taču nav vēži!»

Tālheims smējās.
Ansis nosarka kā biete un, ātri piecēlies, nesapro-

tami stostījās:
«Tie nav vēži, tie ir gliemeži.. .» Viņš drīz nobālēja

un drīz atkal nosarka. Muižas kungs sāka pilnā kaklā

smieties.

«Tātad jūs pērles zvejojiet! Hm! Siltās zemēs tas ir

ienesīgs veikals, bet še, jaunskungs, jūs par velti ar

zveju nodarbojaties. Liekat šās bērnišķīgās domas pie
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malas! Zinu, kas jūs šo spieda darīt... Bet nenoskum-

stat. Varbūt es varēšu jums palīdzēt!»
Ansis, kurš pavisam bija nokaunējies, paskatījās ātri

uz Tālheima kungu. Viņa acīs kvēloja prieks. Vai Tāl-

heima kungs tiešām viņam gribēja palīdzēt ģimnāzijā
iestāties?

«Bet vai jūs nebūsiet ģimnāzijai par vecu? Ja nemal-

dos, jums jau deviņpadsmitais gads?» mežkungs uz-

sāka. Viņi abi gāja uz pagasta nama pusi.
«Nē, astoņpadsmitais...» Ansis pārlaboja apstājies,

bikšu galus atlocīdams.

«Nu labi! Astoņpadsmitais — arī diezgan liels ve-

cums. Bet var būt, ka ietu. Redzi, Ansi! Es esmu nodo-

mājis tev palīdzēt. Zinu, cik tavam tēvam grūti iet.

Viņš man vairāk reižu ir stāstījis, cik tu censīgs.
Bet arīes pats to sen nomanīju. Man tiešām žēl, ka tu no-

vārgsti nezināšanā, maldies pa sapņiem, kuri tevi var

pie tumša bezdibeņa novest, tu, uzrunāšu nākamībā

tevi ar «tu», tu esi vēl nepraša, tāpēc nedrīksti par lie-

tām sapņot, kuras tik zinībām atveras vai arī mākslas

gaismā apskaidrojas. Tādēļ uz pilsētu! ... Esmu ar savu

sievu par to runājis; gribam izrīkot bazāru un kon-

certu. Ja Dievs palīdzēs, pabalstītāju netrūks. Atlikums

varētu droši tik liels būt, ka tu spētu ģimnāzijā iestā-

ties un tur veselu gadu dzīvi apdrošināt. Vēlāk gan

tiksi cauri! Ko tu domā? ...»

Mežkungs raudzījās sānis uz Ansi un smīnēja. Anša

acīs izspiedās asaras. Viņš nerunāja ne vārda. Bet Tāl-

heims saprata viņa skatu, kurš teica vairāk nekā vārdi.

«Redzi,» mežkungs runāja, «tas gluži dabiski, ka es

pirmām labākam zēnam, ar kuru tik tuvu iepazinies,

palīdzu, — pašam man bērnu nav, bet gribas taču lai-

mīgam būt. Nav gan vairs pie ļaudīm ieraša sirsnīgi
un asarām izrunāties. Bet es tā mīlēju, draudzīgi...»
Viņš uzsita Ansim uz pleca. Abi brītiņu klusēja. De-

bess bija apmākusēs. Smags gaiss, smagas sirdis
...

Un

tomēr tik viegli Ansis elpoja! Viņš raudzījās pār tīrumu

uz baznīcu. Zenta viņam ienāca prātā. Viņu tas šodien

bija pavisam aizmirsis. Nu tik viņš atgādājās, un sāpes
no jauna viņa sirdi sažņaudza. Zentu atstāt!

...
Uz pil-

sētu aiziet, ģimnāzijā iestāties, ar citu pasauli iepazī-
ties, tas ir, Zentu atstāt... Ko gan viņa teiks? Vai viņa
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neapķersies ap kaklu, nelūgs: paliec, paliec, tur tu iesi

bojā, svešumā, kur tevim nebūs nevienas dvēseles,

kas tevi mīlētu! ...

Ansis vēl tālāk par to domātu, bet viņš tā pār kādu

akmeni klupa, ka nākošā acumirklī četriski grāvja malā

atmodās.

«Tas nāk, kad sapņo! ... Pilsētā, ja Dievs liks tevim

turp aizkļūt, lūdzams, uz ielas nesāc sapņot, tevi sa-

brauks, bez žēlastības sabrauks.» Un mežkungs smējās
ne visai garši, kā katrs, kurš par to smejas, ar ko tam

līdzcietība.

«Bet, mežkungs,» Ansis, Tālheima medības tašu sa-

tverdams, lūdzās, «esat tik labi un nerunājiet ne ar

vienu par to, ko esiet redzējuši!»
«Par tavu pērļu zvejošanu! Nē, man tur nav nekāda

prieka. Zināju jau agrāk, no viņas svētdienas vakara,

kur mēs pie taviem vecākiem viesojāmies, ka tu pērles

zvejosi. .. Ha, ha! Es pazīstu cilvēkus. Visi, kuri dienu

sapņo, lūko tur laimes, kur tās mītni teikas apraksta.

Redzēju, kā tu no loga atgriezies, kā tavas acis sāka

spulgot, kad mēs par to runājām, ka vecos laikos

Gaujā bijušas pērles. Zināju, ka tu uz Gauju iesi un

pērles zvejosi, bet es nevienam neesmu teicis: ej uz

Gauju, paskaties, kā Ansis Vairogs pērles zvejo! Tādi

nieki man nav ne prātā nākuši... Bet tagad laiks, kad

tev jautram jātop. Ja tu gribi mācīties un pasaulē
ko sasniegt, tad esi par visām lietām jautrs. Sapņi un

sevī nogrimšana padara cilvēku ar laiku vienaldzīgu

pret visu, šo sapņu saldums pāriet rūgtumā. No tā lai

Dievs katru pasarga. Pazinu vienu tādu cilvēku. Tas

bija man studiju biedrs Tarandas meža akadēmijā. Viņš

bija apdāvināts cilvēks, reti apdāvināts, poēzijas pilns,
dziļš kā jūra, bet viņš beidzās caur pašslepkavību, viņš

teica, ka nevarot dzīvot.. . Tāpēc, Ansi, nesapņo! Topi
jautrs, saejies vairāk ar cilvēkiem! Bet par visām lie-

tām,» še Tālheims šķelmīgi, bet laipni čukstēja, «liec

mīlestību pie malas! Bēdz no sieviešiem! Viņu mute

ir salda, saka Zālamans
...

kā viņš tur tālāk saka, to

esmu aizmirsis, bet lieta ir tā, ka Zālamans dod padomu
no sieviešiem sargāties. Meklē draugus! Ja viņus ne-

atrodi dzīvē gluži tik ideālus kā dzejā, tad tomēr pa-
saulē ir draugi, kuru sirdis ir pērles. Zvejo šīs pērles!
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Krāj viņas vienu pie otras, un tu reiz sapratīsi, cik

liels un brīnišķīgs ir cilvēks, cik neizsmeļams esi tu

pats, cik dziļi un neizsmeļami ir tavi līdzcilvēki! Bet

nemīlē nekad kaislīgi, nemīlē sieviešus, jo tur tev

trūkst varonības un vīrišķības. Sievieti drīkst tik īsts

un pilnīgs vīrietis mīlēt. Citādi šī mīlestība top visādā

vīzē traģiska ...»

Ansis neticēja savām ausīm. Vai tas bija tas pats

mežkungs Tālheims, kuru viņš līdz šim tikai par za-

ķiem, vilkiem, medībām un zemkopību bija dzirdējis

runājam? Bet tas viņš bija! Un nu viņi abi atradās

vakara krēslā pagasta nama pagalmā.

«Atvainojiet, mežkungs, man jāapvelk citas — sau-

sas drēbes, ejiet vien, lūdzu, istabā. Mans tēvs būs

laikam tiesas istabā; redziet, tur jau logā uguns spīd!»

«Labi, labi, uz redzēšanos!» Mežkungs iegāja pagasta
namā. Ansis aizsteidzās pusteciņus uz klēti, lai apvilktu

sausas drēbes.

Zeltiņiem šovakar bija viesis: Artūrs. Jaunais Zeltiņš

viņu bija lūdzis ar to kopā krievu rakstniekus lasīt un

izskaidrot. Tā kā jaunākā laikā visās latvju tautsko-

lās bija krievu valoda stipri jāmāca un jaunais Zeltiņš

kā skolotājs šinī arodā diezgan vājš jutās, tad Artūrs

viņam likās it kā no debess sūtīts. Pēdējais bija lielījies,
ka tas krievu lielākos rakstniekus pa pusei vai no

galvas protot. Cita lūgumu Artūrs slinkuma pēc būtu

atraidījis, bet Zenta!. . . Zenta bija jaunā Zeltiņa māsa.

Šodien viņi abi, kamēr Ansis pērles zvejoja, bija Puš-

kinu lasījuši. Tagad tie atpūtās. Jaunais Zeltiņš, sli-

mīgs un bāls, aizvēra nopūzdamies biezo krievu vārd-

nīcu, kuru tie, Artūra krievu valodas prašanai par

spīti, bija daudzreiz lietojuši. Artūrs staigāja nemierīgs

pa istabu, nosēdās pie klavierēm, uzsita pa disharmo-

nijai, neapmierināts atkal piecēlās un pastaigājās.
Istabā valdīja jau pilnīga tumsa. Vēl nebija visai vēlu,
bet debess bija apmācies, taisījās uz līšanu.

Zenta ienāca aizdedzinātu lampu rokā. Sapņainie
vaibsti likās būt zuduši no viņas sejas. To vietā valdīja
kaut kas nenoteicams, gandrīz ziņkārība, pusbailība tē-

lojās viņas vaigos. Viņa nolika lampu uz apaļa, šķidri
tamborētu baltu autu apsegta galda, aiz kura uz atzvel-

tnes jaunais Zeltiņš sēdēja. Artūrs aizpogāja svārkus
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un grābstīja drīz ap zīda šlipsi, drīz glaudīja glazē
cimdus, it kā uz iešanu taisīdamies.

«Lūdzu, paliekat, tūliņ būs vakariņas,» Zenta Artūru

uzrunāja tik laipni, ka tas visai brīnījās. Viņš gan lab-

prāt būtu gājis uz māju; dziļais grāvis, pār kuru tam

bija jāiet, bija pazīstams kā nelabo garu un spoku
mītne. Bet Zenta, Zenta viņu uzlūdza uz vakariņām...

Viņš jutās it kā viduslaiku bruņinieks, kuram mīlētās

jaunavas dēļ jāuzņemas karot ar visādiem pūķiem un

neliešiem. Artūrs nosvieda cimdus uz klavierēm un

nosēdās Zeltiņam pretī. Lampa, kura bija ar sarkanu,

izpušķotu papīra jumtiņu aizsegta, apgaismoja Zentas

vaigu un darīja viņu sārtu, skaistu . . .

Brītiņu visi trīs klusēja. Zenta reizēm raudzījās zag-
šus uz Artūru. Laikam viņa gribēja pārliecināties, cik

viņas brāļam taisnības, kurš tai šorīt bija teicis, ka

Artūrs esot gudrs zēns, kurš grieķu un latīņu valodas

protot. Artūrs kodīja lūpas un raudzījās drīz uz Zentu,
drīz uz viņas brāli. Beidzot tas saņēma dūšu, izvilka

salocītu papīra lapu iz krūšu kabatas un stostījās:
«Vai drīkstētu ... Zentas jaunkundze ...

kādu dzeju
no manis priekšā lasīt?»

«Jūs esat dzejnieks?» Zenta brīnodamās jautāja,
abiem elkoņiem uz galda atspiezdamās, un raudzījās
ziņkārīgi uz Artūru. «Lūdzu, lūdzu, es labprāt gribētu
dzirdēt!»

Jaunais Zeltiņš, klusēdams un viegli paklanīdamies,
tai piekrita.

Artūrs nokāsējās, pameta acis uz papīra lapu, tad,

griestos raudzīdamies, iesāka:

Viņai.
Tu esi tā kā puķīte,
Kas dārzā jauki zied;

Kad tavu vaigu uzskatu,
Man šķiet, ka eņģļi dzied ...

Un ta taļak Arturs nolasīja sabojātu Heines jauko
dzejoli: «Dv bist wie eine Blume.»

«Vai šis dzejolis nav jau kur nebūt bijis nodrukāts,
man šķiet, ka es to esmu jau kaut kur lasījis?» jaunais
Zeltiņš vaicāja.

«Jā, jā! N. laikrakstā,» Artūrs nosarkdams meloja.
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Viņš nu vēl daudz citus dzejoļus, istabas vidū no-

stājies, pēc aktieru vīzes rokām mētādamies, dekla-

mēja. Zenta apbrīnoja viņa mākslu un poēziju. Šai

brīdī ienesa tēju un uzkožamos.

Pēc vakariņām Artūrs atvadījās no Zeltiņiem. Kad

Zenta viņam roku sniedza, Artūrs viņai kaut ko saujā

iespieda. Zenta nosarka un paslēpa salocītu papīra ga-

baliņu azotē...

Pagalmā Artūrs satikās ar Ansi, kurš, mežkungu pa-

vadījis, mājā pārnāca. Abi uzreiz sajuta, ka ir līdz-

cenši — ienaidnieki.

«Labvakar!» Ansis tomēr laipni teica, gribēdams Ar-

tūram kaut ko par ģimnāziju jautāt.
«Labvakar!» Artūrs pikti atrūca un aizsteidzās pa

tumsu Ansim garām. Bēdīgi Ansis raudzījās uz Zeltiņu

logiem. Šai brīdī, kur Zentas brālis spēlēja kādu dzies-

miņu, Zenta aiz tā muguras atlocīja saburzītu papīra

gabaliņu...

«Es tevi mīlēju.

Artūrs.»

Zenta nobālēja. Viņa gribēja papīru saplēst un

iesviest krāsnī, bet kāda sevišķa vara viņu atturēja no

tā. Papīru viņa noglabāja savā kastītē. Pie brāļa sā-

niem nostājusies, tā lūkoja dziedāt, bet balss aizsmaka.

Zenta nobēga istabas kaktā un gauži raudāja. Artūrs

viņai tomēr bija paticis, bet viņa taču bija jau Ansim

uzticīgu mīlestību zvērējuse. Viņa noslaucīja asaras.

Atkal tā pate bilde stādījās viņai priekšā: Artūrs kā

mācītājs uz kanceles, viņa kā mācītāja kundze — sē-

dēja tuvu pie altāra. Viņiem nekā netrūka. Ansis kā

blandonis, novārdzis, sajukušiem matiem stāvēja pie
baznīcas durvīm... Jā, Artūrs bija teicis, ka četru

vai piecu gadu laikā būšot mācītājs.
Vecais Zeltiņš ienāca iz savas istabas, noturēja va-

kara lūgšanu. Zenta palika šovakar ilgi nomodā. Viņa

jutās pirmoreiz nelaimīga, nelaimīga mīlestībā
... -

Ansis atgūlies sapņoja no savas nākotnes, no ģimnā-

zijas, mākslas utt.

«Bēdz no mīlestības!» — mežkunga vārdi atskanēja
viņa ausīs. «Tik īsts vīrišķis drīkst mīlēt!»

No laimes bēgt? Ansis tā nevarēja saprast. Ai, cik
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karsti tas Zentu mīlēja! Viņš bija gribējis pie viņas

noiet un visu, visu izstāstīt, bet nu viņš jau atradās

gultā un atkal sapņoja...
Durvis atvērās. Vecais Vairogs ienāca un apsēdās

pa vecam uz dēla gultas malas. Abi ilgu laiku klusēja.
Ne viens, ne otrs nezināja, kā īsti iesākt. Bet katram

bija kas sevišķs uz sirds, par ko labprāt gribētu izru-

nāties.

Vecais Vairogs, atspiedis elkoņus uz ceļiem, turēja

galvu rokās un raudzījās stīvi uz grīdu.

«Mežkungs runāja,» Vairogs uzsāka, «ka tu gribot
uz pilsētu — ģimnāzijā iestāties.» Viņa balss skanēja

gandrīz žēli. «Vai tas tiešām tavs nodoms?»

«Jā
..

.» Anša balss drebēja. Viņš acīm meklēja kādu

priekšmetu, kuru tas varētu mierīgi aplūkot. Bet viss

istabā likās viņam pārmetot, ka tas šo māju gribot at-

stāt.

«Nu labi, Ansi, ej! Strādā uzcītīgi. Mežkungs grib
tev palīdzēt. Ej, bet neaizmirsti mūs ar māti! Dievs

zin cik ilgi es šai vietā palikšu. Varbūt nāve, varbūt

dzīves apstākļi mani no šās vietas šķirs. Ja tu nebūsi

mums vecumā pabalsts, kas tad par mums gādās?
Mīļais dēls, neaizmirsti mūs! Kad vecie tepat, zem

acīm, tad bērni vēl kaunas, bet, tiklīdz tie atšķīrušies
tāļumā, cik daudzreiz tie vecākus neaizmirst. Arī tādi

bērni, kuriem laba un mīksta sirds. Māte gan laikam

vairs ilgi dzīvotāja nebūs. Es palikšu gluži viens, at-

stāts. Tad iedomā mani, dēls, un raksti, ja pašam nebūtu

iespējams nākt un manim palīdzēt...»
Vecam Vairogam lija asaras pār vaigiem. Ansis

šņukstēja, satvēris tēva roku. Abi tā brīdi klusēja.
«Bet varbūt arī viss būs labi un jauki, varbūt tik

zelta laikus piedzīvošu ...

Ej, Ansi, mācies, strādā uzcītīgi! Tev pieder pasaule!
Biju pats reiz jauns un, pēc baudījumiem dzīdamies,

nevarēju veciem līdzi just un viņus saprast... Tagad
es saprotu vecumu; saprotu, cik iznīcīgi ir prieki, to-

mēr vēl joprojām esmu priecīgs un nebaltās dienās

nezaudēju dūšas. Ansi, tev trūkst humora, kurš tevi

spētu bēdu brīžos no izsamišanas glābt. Lūk, tāpēc
vien es skumīgs; gan es pats iztikšu kā varēdams ...
Ar labu nakti! ...»
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Vecais Vairogs iegāja savā istabā. Ansis slaucīja
asaras no vaigiem. Sirds viņam, stipri aizkustināta,

pukstēja. Tagad viņš vēl aizmigt nevarēja. Viņš ap-

ģērbās, izpūta lampu un izgāja ārā. Iz tumšiem mā-

koņu blāķiem nokrita pa lāsei. Ansis apsēdās uz sliek-

šņa. Zibeņi apgaismoja pagalmu; bez pērkoņa viņi

laistījās un vijās cits caur citu, kā tas vasarā notiek.

Te Zeltiņu galā uz pagalma nočirkstēja smiltis, ap-

klusa, atkal čirkstēja, beidzot logu slēģi noklaudzēja ...
Ansis pašķirstīja apīņu stīgas, kuras ap pagasta nama

durvīm bagātīgi lapotas vijās, un — tā bija Zenta,

kura logu slēģus aiztaisīja, tā kā tiklab vecais, kā

jaunais Zeltiņš no zibeņiem ļoti baidījās.
«Zenta, Zentai .. .» Ansis pusaizsmacis sauca. «Pa-

gaidi, man ar tevi jārunā!»
Zenta patlaban gribēja aizsteigties, kad izdzirda

Anša balsi. Ansis nolēca no akmeņu kāptuvēm un tu-

vojās Zentai. Viņi sasveicinājās un mēmi viens uz

otra raudzījās. Zibenis atkal nošķīda. Ansis redzēja,
cik Zenta bija apjukuse ...

«Ko tu teiksi?» viņa klusi jautāja. «Runā drīz, drīz

lietus gāzīs kā ar spaiņiem!»
«Man tas vienalga! Es šovakar nespēju dabai līdzi

just kā viņu sestdien; kad līst, daudz, ja spēju rau-

dāt, bet manas asaras pazustu, gluži pazustu ūdens

straumēs! Ak, Zenta, manim daudz kas uz sirds, es

baidos tev to visu teikt —tu nevarētu tā panest.. .»

«Teic vien!» Zenta droši teica. «Es nebīstos!»

«Manim — ak, Zenta, tā mana paša griba —, manim

drīz būs jāatstāj šī vieta; es iestāšos ģimnāzijā! ...»
«Un tu to baidies manim teikt! Kāpēc tad lai es no-

skumstu, ja tu ģimnāzijā iestātos? Tas taču ir jauki —

izglītoties, pie vietas tikt un netraucēti, laimīgi dzī-

vot !»

«Laimīgi?» Ansis pārsteigts atkārtoja. «Vai tad mēs

līdz šim esam nelaimīgi jutušies? Jeb vai tev šī mūsu

mīlestība ir tapuse par smieklīgu, par niekiem?»
—

«Tu, Ansi, esi par daudz sapņotājs. Es nezinu, kā lai

es tev to saku, ko es domāju ... Ko tu domā, ar ko lai

visa šī mūsu sapņainā mīlestība beigtos? Es negribu
būt varone, negribu jau mirt! Un tomēr es jūtu, ka

tā ir nāve, kura mums šo sapņaino mīlestību sūtīja, lai
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mūs aizmānītu iz prātīgu cilvēku vidus vientulībā, pie
sevis. Kad tu manā priekšā stāvi, tad man liekas, it kā

tu mani gribētu aizmānīt, aizvilt uz tumšu, atstātu ze-

mes stūri, kur gari mājo! Tas pats smagums un neiz-

protama, noslēpumaina ilgošanās, kuru pilna mēnes-

nīca manī allaž modinājuse, tas pats spiež arī manu

krūti, kad tu manim acīs raugies. Jā, ir divas mīlestī-

bas — viena dienās, otra naktīs; pirmā priecīga, nevai-

nīgi tērzēdama, otrā — skumja, ilgošanās pilna, klusa

un daimoniska; pirmo apspīd saule, otro mēnesis. Re-

dzi, Ansi! Tev trūkst mīlestības dienas gaismā. Tu

mīlē tik sapnī un nevis patiesībā. Tāpēc neņem ļaunā,
piedod, ka manim tik cieta sirds, es gribu nākotnē no

tevis bēgt. Tagad, kur tevī redzu dzīšanos pēc kaut kā

augstāka pamodušos, es jūtu patiesību — tu mani vē-

lāk atstāsi, atstāsi tāpat kā šos jaukos Gaujas līčus.

Tev nekad nav un nebūs diezgan; nekad tu nevarēsi

īsti mīlēt. Tu sapņo! .. .
Viss šis man tik vēl šodien

nāca skaidrībā, kad es tevi ar kādu citu salīdzināju,
kuru es iesākumā pat vai ienīdēju.»

«Ar Artūru? ...» Ansis čukstēja un atspiedās pret
sienu. Viņš bija gluži satriekts ...

«Jā, ar Artūru. Viņš ir cilvēks, kuram savs zināms

mērķis. To sasniegt un dzīvot! Tu esi bez mērķa, tu esi

sapņotājs! Brīnišķi! Šovakar nomanīju visu... Man

jāatsakās no tevis, citādi tu mani novedīsi uz postu un

izsamišanu ...»

«Un tad manim — es esmu tas, kuram jāizsamist.
Bet tev ir taisnība, es esmu tāds, esmu sapņotājs, vār-

gulis, bez miera! Jūtu, ka manis neviens uzticīgi ne-

mīlēs. Tomēr gribu tevi vēl joprojām mīlēt, labā

Zenta! Negribu tev uzbāzties! Ak, cik tu laba biji,
Zenta, mīļā Zenta! ...»

Ansis satvēra viņas roku un to vai simtu reižu skūp-
stīja ...

Debeši pamazām izšķīrās. Viens nogrima rīta, otrs

vakara pusē. Mēnesnīca atspīdēja — atkal nedroši, it

kā kaunēdamās aizslēpās aiz mākoņa, drīz vien no

jauna atspīdēdama.

«Ļauj man vēl šonakt tevi mīlēt! Tad aizmirsti mani

un mīlē citu! Tu varbūt runā patiesību, ka es tevi
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nespētu laimīgu darīt... Lietus nebūs. Nāc, apsēdīsi-
mies uz kāptuvēm! Sapņosim vēl pēdīgo reizi kopā! . ..»

Ansis veda Zentu pie rokas, abi apsēdās uz kāptu-

vēm, bet nemanīja, ka šinī brīdī kāds lēni iegāja istabā.

Tas bija vecais Vairogs ...

«Zināms, tev taisnība!» Ansis uzsāka. «Ar ko gan

lai mūsu mīlestība beigtos? Vai precēšanās ir šķīstas,

tīras mīlestības iznākums? Nē, nāve, zināms, nāve, ci-

tādi nav domājams! Mēs, cilvēki, esam neapmierinā-

jami; mums nav nekad diezgan. Ja mīlestība mūs uz

acumirkli aplaimo, tad mēs vēlējamies mūžīgi mīlēt...
Un kas mums liedz mūžīgi mīlēt? Neviens cits kā mēs

paši! Paši nezinām, ko gribam. Manim ir par daudz

laimes bijis, un tomēr esmu vairāk nelaimīgs kā lai-

mīgs. Nav diezgan! Un šo nepateicību es turu par vis-

lielāko noziegumu ...»

Zenta pietrūkās. Ansis satvēra viņas roku. Zenta iz-

rāvās, nolēca no kāptuvēm un dzirdami elpoja ...
«Ko tu īsti no manis gribi?» Zenta dvesa. «Vienreiz

var šo visu dzirdēt; bet, kad šāda prātošana un dzīvī-

bas apnikšana vairāk reižu atkārtojas, tad tas par

daudz! Vai tu ar varu gribi mani vāju darīt? Esmu jau
tik daudz cietuse! Līdzcietība ar tevi ir mani jau tā

vāju padarījuse. Es tomēr gribu dzīvot! ...» Viņa at-

svieda iekarsuse kuplo matu bizi aiz pakauša un vēsi-

nāja ar roku sev pieri. Ansis gluži bāls bija atspiedis

galvu pret durvju stenderi un raudzījās augšup. Mē-

nesnīca apspīdēja viņa sāpīgo seju .. . Zenta redzēja
šos sāpju vaibstus, viņai šķita Ansis it kā apskaidrots;

viņa sakustējās, it kā tā nākošā acumirklī gribētu krist

pie Anša krūts un lūgties piedošanu. Bet šai mirklī

viņa ieraudzīja, ka pie loga, kurš līdzās durvīm at-

radās, istabā stāvēja vecais Vairogs. Viņa sastinga
un sākumā nezināja, ko darīt. Beidzot tā tuvojās kāptu-
vēm, uzspēra vienu kāju uz akmeņa pakāpiena un, uz

priekšu saliekusēs, čukstēja: «Starp mums ir viss

beigts ... tavs tēvs klausās pa logu ...»

Viņa paskatījās vēlreiz uz Ansi, kurš nekustēdamies

kā tēls augšup raudzījās, un lēniem soļiem aizgāja uz

savupusi...

Vecais Vairogs aizvēra logu. Pāris acumirkļu vēlāk

tas iznāca uz sliekšņa un apsēdās dēlam līdzās.
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«Mežkungam taisnība, ka tev trūkst vīrišķības...
Jau sen zināju, ka tu Zentu mīlē. Es negribu tavos

sirds noslēpumos iejaukties. Tu esi cilvēks par sevi.

Man nav ne mazākās tiesības tev šo vai to pavēlēt.
Tomēr tevi lūdzu, lūdzu tāpēc, ka tevi mīlēju, — mīlē,
kad kāda sieviete tavus sirds pamatus ir aizkustinājušo,
tomēr neielaidies ar to nekad tuvākā satiksmē, nekad

tik tuvu kā ar Zentu
...

Šī nav tava pēdējā mīlestība;

ja Dievs tevim liks dzīvot, tad tu vēl mīlēsi, varbūt vēl

karstāk. Nav taisnība, ka pirmā mīlestība ir īstā; pirmā
mīlestība ir nieki! Kad tu pasaulē būsi ko piedzīvojis
un izbaudījis, tad, ja būsi vīrs tapis, pratīsi sev īsto

dzīves biedreni izvēlēties; ja paliksi bērns, tad mīlēsi

tāpat nelaimīgi kā tagad. Tāpēc, kamēr neesi vīrs, ne-

nogremdējies mīlestībā, citādi viņa tev taps par pazu-

šanu! . .. Tagad iesim pie miera! Izturies mierīgi, it kā

nekas nebūtu noticis, — mamma atkal vaid, viņa ir

gluži vāja ...»

Ansis piecēlās. Ne vārda nerunādams, viņš sekoja
tēvam

...
It kā bez jūtām viņš raudzījās uz sienu, kad

tas jau bija apgūlies. Mēness apspīdēja uz sienas karā-

jošos portretu ... Heinrihs Heine! Sāpīgais — tomēr

smiedamies sāpīgais — mīlestības dzejnieks! Tā bija
viņa bilde. Un Ansim bija tā ap sirdi, ka šinī brīdī

viņam būtu jāsāk smieties, lai taptu vīrišķis, — smie-

ties kā ārprātīgam, pilnā kaklā, visām asarām un bēdām

par spīti... Bet vājās mātes vaidi atskanēja iz sāņu
istabas. Ansis aizvēra acis, salika rokas un skaitīja
lūgšanu. Viņš nespēja tapt vīrišķis, viņam bija jāpaliek
kā bērnam .

..

6

Nedēļa pēc nedēļas pagāja. Ansis gandrīz nemaz ne-

izgāja iz mājas. Neviens arī pēc viņa nejautāja. Viņš

sagatavojās uzcītīgi uz iestāšanos ģimnāzijā. Prīmā

iestāties — tā bija Anša cieta apņemšanās. Mežkungs
bija taču tik vienu gadu solījies palīdzēt. Un Ansis

nebūt nesaprata, ka kāds cits viņam vēlāk gribētu
palīdzīgs būt.

Atnāca augusta mēnesis. Ceturtā viņam bija jātiek
Rīgā. Mežkungs bija jau apgādājis zirgu un šķūtnieku
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līdz dzelzceļa stacijai. Vakarā priekš aizbraukšanas

Ansis apmeklēja mežkungu viņa mājā. Pate kundze,

pļāpīga un drusku koķeta, viņu novārdoja, iedāvāja
tam pusduci smalku mutes autiņu, pāris zeķu utt. Mež-

kungs pēc vakariņām iesauca Ansi savā rakstāmā

istabā, apsēdās pie galda, izņēma iz atvilktnes kādu

pakiņu, kuru atvīkstījis tas sāka naudas papīrus skai-

tīt. Tur bija zilie piecnieki, sarkanie desmitnieki, bal-

tie divdesmitpiecnieki un arī pāris simtnieku.

Divus no šiem papīriem mežkungs nolika uz galda,
taisni Ansim priekšā.

«Skaiti, cik tur ir!» mežkungs, brilli ar mutes autiņu

slaucīdams, teica. «Tā ir tava! Dzīvo prātīgi! Ja kādas

sevišķas izdošanas, tad raksti, es tevim rokas neatraušu.

Bazārs un koncerts gan tik vēlā rudenī tiks izrīkots;

tad atvilkšu šo summu; kas pāri paliks, to tevim aiz-

sūtīšu
.
. . Nu, cik tur ir? .

.
.»

«Simts divdesmit pieci rubļi!» Ansis aiz prieka dre-

bošā balsī čukstēja un gribēja bučot mežkunga roku,

kurš to neatļāva.
«Nu še vēl desmit rubļi klāt kā ķešas nauda; vēlos,

ka tu noietu kādreiz teātrī! Tā kā tu vēl neesi ar dra-

maturģiju iepazinies, tad lūdz kādu no virsskolotājiem,
lai tev kādu vakaru sevišķi ieteic. Pateikšanās, lūdzu,

priekš manis nekādas! Dzīvo prātīgi un neiemīlējies!
Tā būs tā labākā pateicība.»

Ansis tomēr noskūpstīja mežkunga roku. Abi nu iz-

nāca ēdamā istabā, kur kundze tos smaidīdama sagai-
dīja. Ansis arvienu aptaustīja krūšu kabatu, kur tas

lielo naudu bija noglabājis.
«Rītu vēl redzēsimies!» mežkungs, Ansim uz pleca

uzsizdams, teica, kad tas jau gribēja atvadīties. «Es aiz-

iešu vakarā uz skolu. Tu taču gribēji vēlu vakarā aiz-

braukt — lai cilvēki neredzētu, kā tu pats teici. Nu, ar

labu nakti!»

Ansis pabučoja kundzei roku un, no laimes nākotnē

sapņodams, aizmirsa visu to vārdus, kuriem mežkundze

lūdza sveicinājienus aiznest. Ansis devās uz māju. Viņš

juta, cik svētīgi ir nodarboties un strādāt nākotnei.

Mīlestību tas likās būt aizmirsis. Otrā dienā Ansis stai-

gāja pēdējo reizi kā mājinieks pa tēva pagalmu. Viņš

atcerējās, ka esot jānoiet arī pie Zeltiņiem un jāatsaka
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ardievu. Bet viņš neuzdrīkstējās Zentai rādīties. No

viņas nakts, kur tā viņam bija atteikuse, viņš ar Zentu

nebija ne vārda mainījis. Turpretim Artūrs bija vairāk

reižu Zeltiņus apmeklējis un katru reizi, priecīgi svil-

podams, aizgājis. Ansis īsti to nevarēja saprast, kāpēc
Zenta viņu atstāja .Viņa taču tam bija mūžīgu uzticību

zvērējuse. Bet viņš nebija uz Zentu ļauns, viņš lūkoja
šos apstākļos iedzīvoties — apstākļos bez mīlestības.

Viņš strādāja, mācījās ..
.
«Zenta man jāaizmirst!» viņš

domāja. «Lai gan es viņu vēl joprojām mīlēju. Bet

ardievu man tomēr viņai jāsaka!»
Ansis šai pēdējā vakarā būtu labprāt ar Zentu vie-

natnē saticies. Bet velti! Zenta no viņa bēga. Viņam
neatlikās nekas cits kā, vecajam un jaunajam Zelti-

ņam klātesot, mīļai Zentai roku spiest, varbūt beidzamo

reizi. .. Viņš saņēma dūšu un vēlā pēcpusdienā pie-
klauvēja pie Zeltiņu durvīm.

«lekšā!» jaunais Zeltiņš sauca, kurš ap kādu krie-

visku rakstu darbu strādāja.
Ansis iegāja vienkāršā, bet glītā istabā, kuru mēs

līdz ar Artūru esam apmeklējuši. Saule laidās uz priežu

galiem un iespīdēja bāli pa logu. Tuvu pie loga sēdēja
Zsnta. Viņa nepacēla nepavisam acu, kad Ansis ienāca,

tikai viegli nodrebēja, it kā ziemu pie viegla saltuma

nodreb.

«Jūs šovakar gribat aizbraukt?» jaunais Zeltiņš, vā-

jīgi smaidīdams, pēc vienaldzīgas apsveicināšanās Ansi

vaicāja. «Nu, tagad labs laiks, būs laba braukšana;
citu vakaru būsiet jau Rīgā ..

.» Viņš atkal nogrima
domās savā rakstienā, ar spalvu šad un tad vienā un

otrā vietā piedurdams. Ansis apmulsis raudzījās uz

Zentu. Likās, ka viņa ko šūtu, bet patiesībā tā adatu

dūra nevietā, vispēdīgi pirkstā, kuru tā sāka sūkstīt,

un nokaunējusies reižu reizām sāņus uz Ansi šķielēja.
«Kas jums būs par šķūtnieku?» jaunais Zeltiņš, galvu

pacēlis, vaicāja.
«Vecais Briss ...»

«Tā, nu tad ir labi! Viņš manim kaut ko iz Pļaviņām

varētu atvest; jāparunā ar tēvu.» Jaunais Zeltiņš iz-

gāja blakus istabā, kur vecais kaut ko vīlēja un reizām

ar āmuriņu dauzīja.
Ansis šo acumirkli izlietoja. Atri viņš izplēsa lapu iz
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savas kabatas grāmatiņas, kaut ko uzrakstīja un, lo-

gam tuvodamies, to iemeta Zentai klēpī. Tad tas ap-

sēdās pie klavierēm un sāka nošu grāmatās šķirstīt.
Zenta šuva it karsti tālāk, papīra lapiņu zem šuvekļa

paslēpuse. Jaunais Zeltiņš atkal ienāca; arī vecais pa-

rādījās uz sliekšņa vecmodes svārkiem mugurā. Viņš

noņēma brilles no deguna, uzpūta uz tām vēsmu, rū-

pīgi noslaucījis, uzpravīja vecā vietā un ziņkārīgi ap-

lūkoja Ansi.

«Nu, tad jau laikam gribi študierēt?» viņš Ansi jau-

tāja, tā ka Zenta aiz smiekliem nevarēja noturēties.

«Hm, tur vajaga daudz naudas! Nu labi, ja tur vēl kas

iznāk; bet tā kā meldera dēls — tik iznēsāja raibo ce-

purīti, par dakteri vis netika ... tagad diezin kur dzīvo;

un pats vecais peras uz tīra sausuma, lai Dievs gan

nedod! ...»

Ansim palika savādi ap sirdi. Viņam gribējās aiziet.

«Lūdzu, sakiet vecam Brisam, lai viņš priekš aiz-

braukšanas pie manis pienāk.»
Ansis klusēdams palocīja galvu un atvadījās. Zentas

roka drebēja, kad tā to Ansim sniedza. Bet ne vārdiņš
nenāca pār viņas lūpām, Ansis izturējās mierīgi, gan-

drīz vienaldzīgi un izgāja, vēlreiz ilgošanās pilnu skatu

Zentai uzmezdams.

Zenta atkrita slābi uz krēsla un paslepšus lasīja zī-

mīti: «Mījā Zenta! Gribu tevi aizmirst, ja tu to vēlies.

Bet esi tik žēlīga, apmeklē manu vājo māti! Ansis...»
Zenta atspieda elkoni pret logu un raudzījās uz norie-

tošo sauli. Likās, it kā kad viņas lūpas raustītos. «Es

tomēr viņu mīlēju!» viņa čukstēja, roku pret pieri

spiezdama.

«Ka tu būtu redzējis, kāds Zabars vakar krogā izska-

tījās. Pilnīgi kā kumēdiņš! Diezin kur viņam vēl tā

nauda nāk? Pilns kā zābaks, stīva mēle, bet tomēr i

dziedāja!» — tā vecais Briss pagasta nama pagalmā,

ceļa ratus siedams, kazaku uzrunāja.
«Kur nauda nāk? Nu vai tad 2abara meitas vīram

naudas trūkst! To jau nu visi sūc: meita sev priekš ro-

tām, sievasmāsa tāpat. Arī vecie ķer kur varēdami,»
kazaks atbildēja, virvi pār ķīpu savilkdams.
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«Nu, nu, Laipnieks nav gluži tik dumjš, kā izskatās,

muļķa vis par vietnieku pulka locekli neievēlētu, drī-

zāki tad par tiesas vīru.»

Tādi vecais Briss, Anša šķūtnieks, sarunājās ar pa-

gasta kazaku Vilni, kuram bija palama «Streits», tāpēc

ka tas arvien krogā, kad plūkšanās iznāca, kliedza:

«VVieder Streit, wieder Streit!» Viņi būtu vēl tāļāk

runājuši, ja piepeši mežkungs nepienāktu. Briss un

Vilnis godbijīgi to sveicināja. Mežkungs aplūkoja ra-

tus, vai Ansim būšot laba sēdēšana. Briss pa to starpu
otrā pusē ratiem taisīja bargu seju, mežkunga suni bie-

dinādams, kurš apostīja «vāģu smēru» podiņu. Stiprā
balsī mežkunga suni izbārt — tā vecais Briss neuz-

drošinājās. Mežkungs turpretī visu to manīja un pie
sevis nosmējās. Viņš paskatījās uz rīta un vakara pusi.

«Laiks būs labs,» viņš noteica un iegāja pie Vairo-

giem istabā. Saule jau bija norietējusi. Vakara pusē

dusēja brīnišķi izrotāti padebeši, kuros sarkanēji dega.
Rītos bija mēness, miegainu seju rādīdams, pacēlies.

Viņš izskatījās ne visai skaists, kapara sārtumā.

«Lūk, tāds bija vakar vakarā Žabara ģīmis!» Briss

smējās un Vilnim mēnesi rādīja, uz vezuma stāvēdams.

Zirgs satrūkās, kad Briss izstiepa roku un sāka smie-

ties. Rati sāka kustēties, un Briss tikko nenokrita.

«Redz še, smejies nu par citiem! Pats jau neesi ne-

maz labāks!
...

Es domāju — nu ir viss kārtībā!»

kazaks svinīgi teica un, vezumu vēlreiz aplūkodams,
salika rokas uz muguras. «Bet vai tik pātaga ir?»

«Kur nu bez pātagas! Sitais zirgs ir vai nu slinks,

vai miegains! Var arī būt, ka viņš ir slims; pirmīt ne-

maz negāja. Jāpalūko zobi... Nu, laikam tik slinkuma

vaina. Gan es tur zāles zināšu ...»

Abi veči ietaisīja sev pīpes un aizsmēķējuši apsēdās
uz tām pašām mums jau pazīstamām kāptuvēm.

«Man gluži tāds kā brīnums,» Briss gandrīz reizē

spļāva un runāja, apskatīdamies, vai kāds tik neklau-

sās, «kāpēc tas mežkungs skrīvera Ansi tā iecienījis.

Kad nu vēl pašam meita būtu, tad nu varētu domāt:

būs meitas vīrs. Bet mežkungam neviena bērna vairs

nav .. . Brīnums
... ja tad viņš Ansi par dēlu pieņems.

Nu jā, bet skrīvējam tas pats ir vienīgais ...»



428

«Ko tu lauzi savu veco galvu! Labāk pārdomā pats

par saviem dēliem!» kazaks Brisu pamācīja.
«Ko nu par maniem dēliem!

...
Viens, jaunākais, ir

nupat atlaidis grāmatu. Viņi esot lēģeros, aiz Varša-

vas — nezin cik to verstu! Viņš esot uzdienējis par

vecāko «undrapicieri». Tad tik redzēsi, kāds ir kara

kungs, kad mans Pēteris nāks mājās! ...»

Šai brīdī zirgs sāka ēst un lēni uz priekšu iet. . .
«Tprrr! Velns!» Briss kliedza un tecēja uz ratiem.

«Tā vien nu bļausties, iebiedēsi zirgu vēl rudzos; tad

tik būs tejāters!» kazaks smējās, pīpi uz kāptuvēm iz-

dauzīdams.

«Nu tad brauc laimīgs!» kazaks, Brisam roku snieg-

dams, teica, kad pēdējais, zirgu pie kļavas piesējis, ar

pātagu rokā atgriezās.
«Ardievu, ardievu! Dzīvo sveiks! Braukšana jau man

nebūs vis slikta.»

Kazaks aizgāja uz savu pusi. Briss apsēdās atkal uz

kāptuvēm un uzgaidīja, kamēr «jaunskungs» nāks ārā.

Bet jaunskungs vēl nenāca. Kazaka sieva, kura pie

Vairogiem izpildīja dienestmeitas vietu, iznesa krietnu

krūzi kafijas līdz ar svaigas baltmaizes gabalu un no-

lika tos Brisam līdzās.

«Dzer! . ..
Skrīvers saka, lai tu vēl gaidot!» Un ka-

zaka sieva, kuras dzeltainā, rupjiem vaibstiem pār-

pildītā seja atstāja ne tikvien verdzenes, bet arī vārdzi-

nātājas iespaidu, pazuda priekšnamā.
«Labāk ko siltu iedzert nekā saltu runāt!» Briss mur-

mināja, kārīgi baltmaizes gabalā kozdams un silto,
smaržaino kafiju iestrēbdams.

Mēness pa tam bija pacēlies pār lapotni un smaidīt

smaidīja. Kapara sārtuma vietā tas sudrabaini mir-

dzēja. Iz tuvējām mājām atskanēja vijoļu skaņas. Rei-

zēm puiši un meitas dziedāja līdz. Circenis stāstīja pru-

sakiem ķēķī tik stiprā balsī pasakas, ka pat Briss, līdz

vijole un dziedāšana apklusa, to dzirdēja. Bet viņš no

tā nekā nesaprata. Suņi šur tur aizrējās un atkal ap-
klusa. Kāds brauca pa lielceļu, kā likās, ar smagu ve-

zumu, jo rati gaudošā balsī čīkstēja, gandrīz stenēja.
Beidzot ari šis troksnis apklusa. Viss bija klusu, viss

klausījās šai klusumā, kurš pēc trokšņainas, nemiera

pilnas dienas nāk un tevi mīļi, debešķīgi sveicina.



429

Miers, cik salds tu esi! Tu esi beidzot uzvarētājs. Visas

disharmonijas un trokšņi atslēdzas tevī, tu jaukais, no-

slēpumainais akords! Trokšņu ir daudz, bet miers ir

tik viens! Tas pats klusais, maigais sapņotājs, kurš

spiež nelaimīgos un bāreņus pie savas sirds, tos sap-

ņos pa paradīzes laukiem vadādams. Kas esi tu, runā

jel un stāsti — no kurienes tu nāc?... Viņš spiež roku

uz tavu muti, aizdara tev acis, un tev jāklusē. Klusē —

un tu nedari nevienam ļauna! Klusē kā vakars, kā

sudrabaina mēneša nakts, un tu būsi svēts, no ļaunās

pasaules atšķirts! Esi tik sev pašam, tas ir, klusē, savā

paša dvēselē nogremdējoties! Tavā dvēselē ir viss tas

pats, ko tu pie citiem meklē. Kāpēc tu uzbāzies citiem?

Topi kā nakts, aizslēgta, nesaprotama citiem, topi
kluss!

...

Tā Ansis domāja, pie loga vakara klusumā nogrimis.
«Nu ir laiks taisīties!» vecais Vairogs, reizē ar mui-

žas kungu no galda pieceldamies, sauca. «Lietas jau ir

vezumā. Ansi, apvelc nu tik vēl mēteli un neaizmirsti

lietussargu!»
«Es domāju, nelīs...» mežkungs piezīmēja, mājas

kundzei par vakariņām pateikdamies, kura pa vecam,

lēnkrēslā saļimusi, sāpīgi smaidīja.
«Nu, ja arī nelīst,» Vairogs atteica, «tad tomēr dro-

šības pēc var paņemt.» Ansis apvilka mēteli, apskatī-
jās vēlreiz pa istabu; viņš gribēja kaut ko runāt, bet

laikam nespēja. Viņš bučoja vājo mammiņu, kura ne-

raudāja, bet izlikās, it kā nupat tai būtu jālūst un jā-
krīt

. . . Bet viņa tecēja kā ievainota stirniņa Ansim

pakaļ, kad tas taisījās ratos iekāpt. Mežkungs un Anša

tēvs gribēja to vēl līdz krogam pavadīt.
Māte pietecēja vēl pie ratiem, apkampa abām rokām

Anša roku un čukstēja:
«Neaizmirsti mīļā Dieviņa! ... Kad es mirstu, tad

brauc uz bērēm, un nodziedat tad man to peršiņu iz

Pēterburgas grāmatiņas (Brāļu draudzes dziesmas):
«Mans gars jau daudzreiz domāja uz debess Tēva

namu!» Es nākošās ziemas vairs nepārcietīšu.»
Ansis šņukstēja un noskūpstīja vēlreiz mātes pieri.

Viņa ietecēja atkal nedroši atpakaļ istabā . . .
Šai brīdī pieskrēja Zenta.

«Ardievu, Ansi! Dzīvo laimīgs, neaizmirsti mūs!»
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Zentas balss skanēja tik mīksti, tik nedroši, it kā

patlaban asaras gribētu viņas vārdus aizskalot. Viņa
sniedza Ansim roku, kurš juta salocītu papīra gaba-

liņu. Ansis to noglabāja kabatā.

«Dzīvo arī tu laimīga un iedomā mani!» viņš teica.

Zenta vēcināja ar mutes drāniņu, kad Ansis lēnām

aizbrauca.

«Nū, nū! Miln!» Briss, grožus raustīdams, zirgu

lamāja. Mežkungs un Vairogs gāja kājām.
Pie kroga Ansis nepalika ilgi. Viņam bija itin smagi

ap sirdi...

Iznāca arī Artūrs ar savu tēvu — pudelēm rokā ...

Bet Ansis atraidīja alu un sīvo.

«Gan tu Rīgā iemācīsies dzert! Skāde, ka tev tas

veksels tik mazs!» Artūrs pie sevis murmināja, atpakaļ

krogā iedams. «Alzo, nākošās dienās satiksimies Rīgā!
Uz redzēšanos!» viņš Ansim pakaļ sauca. Zirgs, lai

gan nebija skrējējs, taču vairs nestāvēja. Ansis atva-

dījās sirsnīgi no tēva un mežkunga. Drīz vien braucēji

pazuda aiz muižas birzēm. Ansis izvilka papīra lapiņu
iz kabatas un mēnesnīcā tikko salasīja:

«Topi laimīgs! Tavu mammiņu es apmeklēšu katru

dienu. Vēlreiz — topi laimīgs! Zenta.»

So lapiņu Ansis noglabāja krūšu kabatā, tai pašā,
kur nauda atradās. Viņš atgūlās augšpēdu uz ķīpas un

raudzījās uz apzvaigžņoto debesi...

«Tēvs, mežkungs un Zenta grib, lai topu vīrišķis;

vienīgi māte — lai palieku kā bērns.. . Palikšu kā

bērns! Kā tāds esmu par daudz laimīgs bijis. Vai tāpēc
es nevarētu būt laimīgs, ja arī pie citiem cilvēkiem

nepielīstu? Laimīgs tomēr — šajā brīnišķīgā pasaulē,
zem apzvaigžņotās debess! ...» Viņš raudzījās ilgi

augšup. Briss dūca kādu melodiju, drīz tenoru, drīz

basi uzķerdams. Beidzot tas apklusa, redzēdams, ka

Ansis bija iesnaudies. Viņš izvilka pīpi un tabakas

maku un īsa laika dēļ aizsmēķēja. Migla sakrājās pa

pļavām gar Gaujas krastiem. Mēnesī izzuda jauka,

mīlīga smaidīšana. Melanholiski, it kā garlaikodamies
tas raudzījās uz leju, uz pasauli. Tiešām, arī vecajam
Brisam pasaule izlikās šai brīdī garlaicīga. Viņš pacēla
acis, — rītos ausa jau gaisma ...
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Kādā Rīgas priekšpilsētas divstāvu nama jumta ista-

biņā sēdēja, vakara krēslai metoties, Ansis Vairogs

pie loga un raudzījās uz vientulīgo pagalmu. Viņš ne-

bija nekad tik bēdīgs bijis kā šovakar. Eksāmenā uz

prīmu tas bija cauri kritis: direktors viņam šodien bija

pasludinājis, ka esot ticis uzņemts tercijā. Lai gan daži

no ģimnāzistiem bija teikuši, ka tā esot lielu lielā

laime, ka viņš tercijā uzņemts, tomēr Ansis neprata
šīs laimes cienīt.

«Kā lai nu es Tālheima kungam rakstu, ka esmu tik

tercijā ieticis? ...» Viņš izmisis spieda pieri pret loga
rūtīm. «Kas manim vairāk gadus gribētu palīdzēt? Bez

tam esmu tik vecs, ka kaunos tercijā sēdēt. Bet pa-

likšu! Nekas par to, ka Artūrs man priekšā, varbūt

viņu panākšu!»
Tā kā ģimnāzijā viņam vēl nekas nebija uzdots mā-

cīties, Ansis gribēja vēl šovakar pa Rīgas ielām pa-

staigāties vai uz Vērmaņa parku aiziet, kur mūzika

spēlēja. Viņš aizgāja uz parku. Bet Jaudis še drūzmējās
tik lieliski, ka Ansis nebūt nejutās omulīgs. Viņš pa

Aleksandra bulvāri aizgāja uz Vācu teātra pusi. Pa

teātra pagalmu steidzās kungi un dāmas šai mūzu tem-

plī mākslai upurus nest. Arī pa droškai piebrauca. An-

sis ziņkārīgi uz lielajām teātra durvīm lūkojās. Kāpēc
lai arī viņš tur neietu? Mežkungs viņam bija taču

atļāvis. Viņš iegāja apjautāties, kādu gabalu šovakar

spēlēšot. Teātra sulainis rādīja uz afišas lapu pie sie-

nas. Ansis piegāja un lasīja: «Tannhāuser oder der

Sāngerkrieg auf Wartburg von Richard VVagner». Vāg-

ners, Vāgners... Tāda vārda viņš vēl nebija dzirdējis.
Bet publika sāka lieliski pulcēties. Viņa, likās, aizrāva

Ansi līdz. Ansis piegāja pie kases un nopirka sev bi-

ļeti otrā parketā, domādams: «Tik daudz ļaužu tak gluži
uz niekiem nenāk, tāpēc visādā ziņā jāiet...»

Kad Ansis beidzot, krēslā sēdēdams, lieliski apgais-
motās teātra telpas apbrīnoja, tad tam palika it silti

ap sirdi. Viņš aizmirsa savu nelaimi ģimnāzijā. Mūziķi
viens pēc otra ieradās orķestra telpās. Beidzot parādījās

pats kapelmeistars, nosēdās uz sava augstā sēdekļa.
Ansim par brīnumu lampas izdzisa, tikai priekšā,



432

orķestra telpās, dega bieziem papes jumtiņiem aizseg-
tas sveces. Dāmas un kungi visapkārt vēl nebija savās

sarunās gluži apklusuši, atlasa un zīda drēbes šur tur

čaukstēja, bet Ansis, tam visam par spīti, dzirdēja
pirmo, diezgan kluso «Tanheizera» uvertīras motīvu.

Arvien jaunas skaņas pieplūda vecām klāt, arvien stip-
rāk un stiprāk atskanēja neizprotamais mūzikas spēks.
Beidzot viss sāka it kā viļņot: bazūnes, trompetes, vijo-
les utt. iekustināja neizmērojamo dvēseles jūru. Tā-

das mūzikas Ansis nebija dzirdējis. Pēc uvertīras viņš

uzmanīgi sekoja skatam pēc skata. Sevišķi viņu aiz-

grāba trešais akts, kur Elizabete, no Volframa atvadī-

jusies, kāpj uz Vartburgu. Anša acīs izspiedās asaras,

varbūt viņam vienam visā publikā. Viņš atgādājās
Zentu... Uz skatuves parādījās Tanheizers, noplīsis,
kā novārdzis, nolādēts svētceļnieks. Ansis nodrebēja.
Vai tiešām tā ar katru notiek, kurš patiesību saka?

Viņš juta tik lieliski līdz ar Tanheizeru. Elizabete, tik

tīra un debešķīga jaunava, kāpēc gan viņa mīlē šo

no visiem citiem padzīto, nolādēto Tanheizeru?.. .
Tanheizers jautā Volframu, vai nezinot, kur Venus

kalns, agrāk viņš to esot viegli atradis? Volframs viņu
nožēlo un grib no tam atturēt. Tanheizers stāsta, ka

pāvests Romā viņu nolādējis un teicis, savu sauso

spieķi rādīdams: «Tāpat kā šis spieķis manā rokā ne-

var zaļot, tāpat tavi grēki nevar piedoti tapt.. .» Vol-

frams līdzcietības pilns uzklausās un satver Tanheizera

roku, kad tas Venus vilinošo balsi sev tuvumā izdzird.

«Sveiks esi, neuzticīgais,
Tev pasaul' ērkšķus ceļā kais'! ...»

Venus, jauki parādīdamās, dzied, Tanheizeru pie sevis

saukdama. Tanheizers izraujas un grib krist pie Venus

krūts. Šinī acumirklī Volframs izsaucas: «Domā uz Eli-

zabeti!»

«Elizabete!» Tanheizers atkārto un apstājas, savas

šķīstās mīļākās atminēdamies. Venus vaimanādama no-

grimst ... Iz Vartburgas atskan bēru dziesma: Elizabete

ir mirusi, viņas līķi nes Volframam un Tanheizeram

garām uz kapsētu. Tanheizers nokrīt pie Elizabetes

zārka ceļos un lūdz: «Svētā Elizabet, lūdz priekš ma-
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nis! ...» Un acumirklī arī viņš top mironis: raizes un

bēdas šai satikšanai ir viņa nāves stundu sen sagatavo-
jušas. Un šinī brīdī citi — laimīgāki svētceļnieki, iz

Romas atgriezušies, nes gavilēdami pāvesta spieķi,
kurš sācis zaļot! ... Tanheizers, par spīti visiem cil-

vēku lāstiem, ir atpestīts, atpestīts caur patiesību, ku-

ras aizstāvētājs viņš centās būt. Lieliskais fināls no-

skan, aiz Vartburgas debess atspīd rīta blāzmā. No

sirds noveļas it kā liela klints: atpestīts, atpestīts vi-

siem par brīnumu! ...
Ansis sēdēja vēl kā mēms, kad publikā jau lieliski

aplaudēja. Kur viņš atradās? Viņš pa visu izrādes

laiku bija savu apkārtni aizmirsis. Nu tas atkal it kā

atmodās.

Ansis gluži satriekts atstāja teātra namu.

«Vai tiešām katrs patiesības aizstāvētājs traģiski
beidzas?» viņš pie sevis, uz māju iedams, pārdomāja.
«Vai mani tas pats nesagaidīs, ja dzīšos pēc patiesības
un izteikšu, ko domāju? Un tomēr ir skaistāki to visu

izteikt, kas uz sirds, nekā apslēpt. Noziedznieks, kurš

savu vainu atzīst, ir to pašu caur šo atzīšanos pa daļai

izdeldējis. Arī Tanheizers galu galā atzīstas par vai-

nīgu, lai gan tas sākumā savus pasaules uzskatus par

vienīgi patiesiem turējis. Viņš ideālai mīlestībai nebija

ticējis, un tomēr nu galu galā, kad Elizabete ir mirusi

un viņa miesīgai mīlestības baudīšanai nav vairs pie-
ietama, Tanheizers tomēr viņu mīlē! Elizabete ir mi-

rusi. Vai tad miroņus spējam reālistiski mīlēt? Tanhei-

zers jūt, ka ir kaut kas vēl bez miesīgas mīlestības

baudīšanas, ir cita mīlestība, kura nu maigi viņa sirdī

dus un viņu pašu aicina šim saldajam, debešķīgajam

miegam padoties. Mīlestība bez kaislības — cik viņa
ir daudz augstāka nekā kaislīga, prātiem vadīta mīles-

tība! Kaislīga mīlestība ir vētra, viņa pārskrien, lauz-

dama dažu labu, cēlu koku; nāk saldais klusums, cik

viņš ir atspirdzinošs — tik klusībā mīt skaistums! . ..
Tanheizeram jāatzīst, ka saldās jūtas, mīlestība uz Eli-

zabeti ir tā pati ideālā mīlestība, kuru Volframs Vart-

burgas dziesmu karā bija apdziedējis. Jā, pie tā arvien

jāturas, kas vispēdīgi nāk ... Jā, ir daudz patiesību!
Viena karo ar otru. Katrā cilvēkā ir sava patiesība,
un dažs labprāt izlej savas asinis, savu patiesību
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aizstāvēdams. Vartburgas dziesmu karā Tanheizers bija
Venus dievietei himnu dziedājis, citus apsmādējis un

nonicinājis kā nezinātājus un muļķus! Bet vai viņš

caur to bija vispasaulīgo, absolūto — mūžīgo patiesību

rādījis? Volframs kā kluss vīrs ir Elizabeti skaistāki

mīlējis! Viņš mīlēja šo dievišķīgo sievieti, bet vai šī

mīlestība aizliedza arī Tanheizeram mīlēt?
...

Ja saule

būtu sieviete, kura mums neaizsniedzama spīd, un mēs

visi viņu mīlētu, vai tur rastos greizsirdība? ...
īstai,

ideālai, šķīstai mīlestībai trūkst greizsirdības. Šī mīles-

tība ir gaisma, visas esošās, sevi atzīstošās pasaules

pašmērķis! Kāda tur var būt Volframa greizsirdība,
kur viņš redz, ka arī viņa draugs to pašu gaismu mīlē,

kuru viņš pats? Volframs paliek tāds pats no drāmas

sākuma līdz galam, iz mirstošā Tanheizera top Volfra-

mam līdzīgs cilvēks. Vai patiesība ļautos uzvarēties?...
Nē! Ansis atzina — ir gan bijis liels gars, kas cīnījies

maldīdamies, kuram beidzot jāatzīst klusās, sapņainās
mīlestības vara.

Jā, noslīkst visi šīs pasaules lieliskie trokšņi un kais-

līgie uztraukumi noslēpumainā klusībā, kura bezgalīgo
universumu sevī slēdz. Klusēšana ir beidzamā, kura

mums, cilvēkiem, mūžīgi paliek. Klusē, un tu nevienam

nedari ļauna, liekas, ka tu visam piekristu, par visu

pateiktos! ...»

Savā istabiņā nonācis, Ansis tūliņ izģērbās un devās

pie miera. Nekad viņš nebija tik saldi dusējis kā šo-

nakt.

«Vai gan visi netaps atpestīti?» Šis jautājums bija
Anša pēdējās domas šai vakarā. «Vai tad sausais spie-

ķis nesāka zaļot, par spīti visām Tanheizera paša mal-

dināšanām un grēkiem un pāvesta lāstiem!
~. Atpes-

tīts, tu tapsi atpestīts! ...»

Un Ansis dusēja it maigi.

8

Nedēļa pēc nedēļas pagāja. Ansis izstrādāja ģimnā-

zijas uzdevumus apzinīgi. Skolotāji ar viņu bija ļoti
mierā; pats direktors viņam bija devis cerības, ka tas

uz Ziemas svētkiem varot tikt sekundā pārcelts. Ansis,
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zināms, par to priecājās un darbojās ne par daudz,

tomēr kārtīgi stundas apmeklēja. Direktors viņam bija

izgādājis privātstundas. Ar tām Ansis nopelnīja dažu

labu grasi, tā ka tas reizi nedēļā, sestdienas vakaros,

varēja teātrī noiet. Šais vakaros tika retu reizi operas

vai mūzikas drāmas uzvestas; arvien nopietnas, klasis-

kas drāmas. Skolā tas vingrinājās domāšanā, tur tas

iemantoja zināšanas, teātrī tas izglītoja garīgo garšu —

dvēseli. Iz sapņainā Anša sāka pamazām attīstīties cits:

uzmanīgs klausītājs, kurš pamazām dabu sāka aizmirst

un nodevās tīras cilvēcības studijām. Mūžīgā ratu rībē-

šana, steigšanās pa ielām — tas viss Ansi likās jautājot:
«Vai tu neesi muļķis? Ko tu zini no pasaules, no vare-

najiem cilvēku darbiem un panākumiem?» Sākumā

viņu bija mocījušas žēlabas dēļ dzimtenes; dzimtenes

sēras viņu bija dažreiz vēl turējušas sapņu valgos, bet

pilsētas lieliskums bija saraustījis šos valgus; še pilsētā
cilvēku cenšanās, kuru tas lasīja gājēju acīs, dzirdēja
traucošā ratu rībēšanā, juta mākslā, kuru tik pilsēta
spēj tādā mērā pasniegt, — še viss tas izklīdināja viņa

sapņus. Tikai dažreiz, kad tas savā istabiņā aiz galda

sēdēja un, uzdevumus izstrādājis, pret atzveltni atspie-
dies, it kā atpūtās, tas neviļus sevi jautāja: «Kāpēc
viss šis troksnis, ja visam reiz jāapklust, un šis neiz-

mērojami dziļais klusums, kas pēc šiem trokšņiem nāk,

par viņiem it kā gudrais par muļķiem smaida? ...»

Reizēm Ansis atminējās Zentas.

«Ko gan viņa tagad dara? Vai viņa ari par mani

kādreiz domā? Cik viņa bija laba, vai es gan esmu cie-

nīgs viņu mīlēt! Es, kas es gan esmu — nieks, un es

viņu gribēju mīlēt! ...»

Ar Artūru viņš satikās gandrīz katru dienu ģimnā-
zijā, bet pavirši. Artūrs, kā jau augstākas klases mā-

ceklis, uzlūkoja Ansi it kā no kalna gala. Bet reiz tas

bija gluži laipns, spieda it sirsnīgi Anša roku, apjau-
tājās, kā viņam klājoties utt. Visa saruna beidzās ar to,
ka Artūrs Ansi lūdza, vai tas viņam nevarot kādus

rubļusaizdot...
Ansis bija ar mieru un lūdza Artūru, lai apmeklējot

viņu mājā, jo šim naudas neesot līdz. Artūrs pateicās
un apsolījās pēc pāra stundām pie Anša ierasties.

Šai pašā dienā Ansis, mājā pārnācis, atrada divas
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vēstules uz galda: viena bija, kā pēc rokraksta tūliņ

pazina, no tēva, otra no Tālheima.

«Kāpēc gan tēvs raksta?» Ansis brīnījās, jo vecais

Vairogs bija savādnieks, kurš, lai gan bija rakstvedis,

tomēr vēstuļu labprāt nerakstīja. Visas ziņas tas Ansim

tik ar ceļa vīriem bija sūtījis.
It kā ko paredzēdams, tas nedroši atplēsa tēva vēs-

tuli.

«Mīļais Ansīt!

Ja Tev iespējams, brauc tūliņ uz māju: mammiņa

vēlas Tevi vēlreiz redzēt.

Tavs tēvs.

27. septembrī 188
...

NB. Vecais Briss būs trešdienas vakarā, t. i., 28. sep-

tembrī, Pļaviņu stacijā Tev ar zirgu priekšā.»
Ansis noslīga kā puspaģībis uz dīvāna.

«Māte mirst, mana mīļā māte mirst!» viņš šņukstēja.

Pieklauvēja pie durvīm, un nākošā acumirklī Artūrs

ienāca istabā. Ansis lūkoja savaldīties un paslepšus no-

slaucīja asaras.

«Atvaino,» Artūrs uzsāka, «es nācu tūliņ, jo man

maz laika ... vilciens noiet pēc pāra stundām. Ja tev

iespējams, tad, lūdzu, izpalīdzi, pēc kādas nedēļas es

tev atdošu.»

Ansis piecēlās, atslēdza kumodi, izņēma iz tās ka-

batas grāmatiņu.
«Ar cik rubļiem tev būtu līdzēts?» Ansis, smagi no-

pūzdamies, Artūru vaicāja.
«Lūdzu, desmit!»

Ansis iedeva Artūram desmit rubļus un apsēdās at-

kal aiz galda uz dīvāna.

«Bet kāpēc tu tāds noskumis?»

«Mana māte vāja, gluži pie miršanas.»

«Nu, varbūt es varētu viņai aiznest no tevis lab-

dienas? Es braukšu šodien uz dzimteni!» Artūrs, ne-

mierīgi pastaigādamies, teica.

«Artūr, cik tu zemu no manis domā! Mana māte

vāja, uz miršanu, un tu domā, ka es še varu mierīgi
sēdēt un par to vienaldzīgi pārdomāt! Es arī braukšu,
taisni tūliņ!»
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«Bet vai tev ir atvaļinājums, bez tā tu neiedrošinies

aizbraukt, tev citādi varētu lielas nepatikšanas uznākt!

Vai tu nezini, cik «ģiftīgs» šis pintiķis ir?»

«Bet kad es direktoram stāstīšu, kas mani spieda to

darīt, kad teikšu, ka mana māte bija vāja!»
«Tas viss neko nelīdzētu, direktors tam neticēs, viņš

domā, ka katrs skolnieks melo ... Bet man viņš šodien

atvaļinājumu deva — jā, bet tas bija izņēmums.»

«Bet, Artūr, saki, kādēļ tu īsti uz dzimteni brauksi?

Vai mājās kāds gods jeb kas sevišķi atgadījies?»
«Nezinu īsti, kādēļ. Māsa man raksta, lai braucot,

arī tēvs esot vēlējies .. .» Ansis nomanīja, ka Artūrs

braukšanas iemeslu gribēja slēpt, bet tāļāk viņš vairs

nejautāja.
«Vai tad mēs nevarētu kopā aizbraukt, — manim uz

Pļaviņām tiks zirgs pretim sūtīts?» Ansis Artūru jau-

tāja.
«Nē, pateicos, arī manim būs rītu no rīta līnijdroška

priekšā sūtīta. Bet ceļā man daži jāapmeklē, — tu taču

gribēsi ātrāki steigties ... Bet tagad ardievu, dzīvo ve-

sels, paldies par izpalīdzējumu! .
..»

Artūrs aizsteidzās. Ansis pa tam atplēsa otru vēstuli

un lasīja:

«Jaunais draugs!

Turu par vajadzīgu Tevim pavēstīt, ka nākošā svēt-

dienā tiks izrīkots bazārs ar koncertu un deju; ienā-

kums Tev par labu.

Ar sveicināšanu

Tālheims.»

Tagad Ansis saprata, kādēļ Artūrs bija nodomājis uz

dzimteni braukt: diet, priecāties bazāra vakarā; zināms,
arī Zentas tur netrūks... Ansis apņēmās tūliņ ceļā
doties bez kāda direktora atvaļinājuma.

«Direktors ir taču prātīgs cilvēks, viņš zina, kas ir

pienākums; še ir divi pienākumi, viens liek man palikt
še, otrs sauc uz dzimteni. Arī direktors zina, kurš no

šiem svētāks.»

Tā Ansis domāja, ceļa aizsainīti siedams.

Artūrs pa šo laiku lekšrīgas tirgotavās iepirka sev
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balii spīdošu pletvešu, zīda kravati utt. Viņš bija no-

domājis Zentu gluži apburt...
Ansis norakstīja saimniecei, kura bija izgājusi, vēs-

tuli, izstāstīdams piepešās aizceļošanas iemeslu. Tanhei-

zera operas teksta grāmatiņu tas iebāza kabatā un,

durvis aizslēdzis, devās uz Dvinskas vokzāli. Sirds vi-

ņam bija gluži nemierīga.
«Varbūt viņa jau mirusi! ...» viņš bēdājās. Tikai tad,

kad jau lokomotīve svilpa un tvaika rati sāka smagi
kustēties, viņš juta, ka paliek vieglāki. Viņš domāja
arī par Artūru: ar šo vilcienu tas laikam nebrauca,

jo Ansis to vokzāles telpās nebija manījis.

9

Bija sestdienas vakars, apmācies, drūmīgs, kādi tik

septembra mēneša beigās mēdz būt. Šur tur mežmalās

dega pa uguntiņai, jo dažam labam saimniekam tu-

peņi vēl nebija izlasīti. Strādnieki paši gan jau bija

mājās pārnākuši, svētīja svētvakaru, bet uguntiņas spī-

dēja dažreiz visu cauru nakti.

Ansis brauca līdz ar veco Brisu dzimtenei arvien tu-

vāk. Sirds viņam bailīgi pukstēja. Katru acumirkli tas

sev jautāja: «Ko gan mammiņa dara?» Vecais Briss par

Vairoga kundzes veselību bija diezgan neskaidri iztei-

cies, negribēdams Ansi biedināt, bet pēdējais gluži
labi nomanīja, kāds mātes veselības jeb, labāk sakot,

vājības stāvoklis. «Vēl trīs verstis,» vecais Briss, gro-

žus raustīdams, teica, «bet tas pagāna zirgs jau nemaz

nekust.»

Ansis jau redzēja pagasta nama apspīdētos logus . ..
Slimnieces istabā gultas galvgalā uz maza galdiņa

dega svece, kura vāji apkārtni apgaismoja. Zem siltām

vilnas segām dusēja Vairoga kundze. Bet likās, ka viņa
saltu, jo šad un tad viņas seja liecināja, ka drudzis ar

savām ledainām rokām viņu apkampj.
«Vai Ansīts ir jau še?» viņa jau varbūt simto reizi

vīru jautāja, kurš līdzās gultai sēdēja un klusi lūg-
šanas lasīja.

«Nē, sieviņ, vēl nav klāt. Bet viņš katru acumirkli

var ierasties, jo, ja kas sevišķs nav atgadījies, tad vi-
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ņam šovakar jāpārbrauc ... zirgs nu gan tāds niecīgs,

bet, ja viņi vakar vakarā izbrauca, tad visādā ziņā

tiem šovakar jābūt mājās.»

Vairoga sievas acis it kā iemirdzējās; vecais aizvēra

lūgšanu grāmatu un raudzījās sievai sejā. Cik tā bija

izkaltusi, bāla, bet it kā apskaidrota. Viņā vairs ne-

varēja lasīt nedz kaislību, nedz skaudības vai greizsir-
dības, egoisma prieku, nicināšanas — pār šo seju lais-

tījās tikai sāpes, dedzīgas sāpes. Vai viņas ir tās pašas

sāpes, kuras spēcīgs un veselīgs cilvēks jūt, vai viņas

deg tikpat stipri kā asiņu pilna cilvēka griezuma brūce?

Nē, šīs sāpes ir citādas! Mirēja sāpes ir jau nākamās

debess līksmības apziņa; šīs sāpes ir neizsakāmas bau-

das, vēstīdamas atgriešanos uz turieni atpakaļ, no ku-

rienes esam nākuši. Sāpes, ka esam pasaulē vīlušies,

un prieki, ka atkal vecā tēvijā, mierā, mūžīgā mierā

atgriežamies. Kas vien būs redzējis kādu mirstam, tam,

ja viņam cik necik krūtīs cilvēka sirds, diezgan skolas

un mācības visai dzīvei. Kurš nāvi sapratīs, tas sapra-
tīs arī dzīvot, tas neuzbruks savam tuvākam, tas atzīs,
ka viņš jau tāds pats ir kā kurš cits: cilvēks, būtne,

kurai jāatzīst pasaules nīcība un ar svētu prieku jāat-

griežas atpakaļ dievības mītnē, nirvānā — nebūtības

dzelmē
.. .

Zināms, veselīgs, asiņu pilns' cilvēks — tas

nesaprot tiklab dzīvības, kā nāves. Viņam trūkst pār-
likšanas, pārdomāšanas, viņš nedara pats — t. i., viņa
dvēsele — nekā, visu dara miesa, pārplūdināta ar lielo

asiņu vairumu. Viņš apsmej bālos sirdzējus, apsmej
tos, kuriem augstāka atzīšana un pašapziņa. Smej, sār-

tais varoni, izsmejies un iztrakojies, tu neesi pirmais,
kas šādos priekos grib mūžīgi dzīvot! Un tomēr reiz

staigāsi tu to pašu ceļu, pa kuru šī bālā slimniece

staigā, ceļu uz mūžīgo mieru, no kura tu caur gribu
uz brītiņu biji atšķīries . . .

Tā domāja vecais Vairogs, kurš aplūkoja izdēdējušo
sievas seju, kura reiz bija skaista.

Te vārti nočīkstēja, pagalmā iebrauca rati.

«Vai dzirdēji?» Vairoga kundze čukstēja. «Tas ir An-

sis!»

Vairogs nepaguva pieiet pie loga un apskatīties, kad

jau durvis atvērās un Ansis klusi ienāca.
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«Labvakar, tēt,» viņš čukstēja, tēvu nobučodams,

«vai es tik mammiņas neiztraucēju?»
«Ak, kā viņa tevis gaidīja! Apsildies, dēliņ, pa-

priekšu, pirms tu pie viņas gultas ej, viņa ir gluži

vāja,» vecais Vairogs klusi teica.

Ansis uzkāra virssvārkus uz vadža un gribēja tēvam

ko jautāt, kad māte vājā, bet dzirdamā, saprotamā balsī

sauca:

«Ansīt, nāc, es pazīstu tevi no soļiem! ...»
Ansis piegāja pie mātes gultas un sabijās, māti šādu

redzēdams. Viņš lasīja nāvi viņas sejā.
«Ansīt, neizbīsties, — es zinu, ka izskatos vairāk

pēc miroņa nekā pēc dzīvotāja. Laikam gan ar to pašu
būs jāmirst...»

Ansis apsēdās un skūpstīja ilgi mātes roku. Viņš ne-

varēja neviena vārda izrunāt.

«Visas tavas vēstules,» māte turpināja, «es zinu no

galvas; par to vācu svētceļnieku, kurš ticis no pāvesta

nolādēts, bet tomēr beidzot atpestīts, — šī vēstule ir

zem ķisena, tās es nespēju vārdu pa vārdam paturēt,

papiņš arvien man to priekšā lasīja ...»

Ansis gribēja māti lūgt, lai nerunā, bet asaras, kuras

vai ar straumēm gribēja velties, aizturēja viņam va-

lodu. Māte un* dēls klusēja. Tēvs bija izgājis zirgu
ar šķūtnieku saņemt.

«Neraudi,» māte teica, «jā, neraudi, tā mēs arvien

viens otru mierinājām, kad bēdas, bet ko lai dara, asaru

nevar aizturēt.»

«Mammiņ, vai tevi ir kādi pa vājības laiku apmek-
lējuši?» Ansis jautāja.

«Daži: mežkungs katru dienu, arī viņa kundze ir kā-

das piecas sešas reizes mani apmeklējusi, bet es viņai

lūdzu, lai viņa nekavē savu mājas darbu.»

«Un Zeltiņi? .. .» Ansis jautāja.
«Zenta ir divi jeb trīs reizes še bijusi, tagad viņas

neesot šeitan, viņa dzīvojot pie Birķiem krogā kā

Birķu jaunkundzes draudzene; es priecājos ļoti par to,

jo sākumā šīs abas meitenes viena otru diezgan labi

neieredzēja ...»

Ansis sajuta sevī rūgtumu pret Zentu: arī viņa pē-
dējo lūgumu — apmeklēt bieži viņa slimo māti — tā

nebija pildījusi. Bet šis rūgtums tam tūliņ izzuda, mātes
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apskaidroto seju aplūkojot. Tēvs atkal ienāca un aici-

nāja Ansi uz vakariņām sāņu istabā. Ansis vilcināda-

mies klausīja un izgāja.
«Ansis ir pavisam pārvērties!» māte čukstēja, kad

vecais Vairogs viņai zāles ielēja.
«Nu, gatavs pilsētnieks!» Vairogs gribēja jokot, bet

sieva, kura bija pussēdu piecēlusies, atkrita atpakaļ

ķisenos, no drudža kratīta.

Ansis lūkoja ēst, bet ēdienam trūka šoreiz pavisam
garšas, lai gan vecais Briss, nupat ienācis, par smar-

žaino cepeti pavisam citādi sprieda. Viņa seja staroja
aiz prieka, kad Ansis no galda piecēlās, cepeti gandrīz
nemaz neaizticis, un Brisu aicināja viņa vietā nosēsties.

Kamēr Briss mielojās, Ansis sēdēja pie mātes gul-
tas. Vecais Vairogs bija iegājis kancelejā, lai pabeigtu
kādu iesāktu darbu.

«Dēliņ, lasi manim kaut ko priekšā,» māte lūdzās.

Ansis uzmeklēja grāmatu plauktā dziesmu grāmatu,
kuru māte tam bija uz iesvētīšanas dienu dāvājuse.

Viņš gribēja tās tā sauktās «peršas uzsist». Dziesmu

grāmata — zeltītu griezumu, krustu uz priekšas, kau-

siņu uz gala vāka — mirdzēt mirdzēja. Sakaltušās puķu
lapiņas, kuras starp lapām vietvietām atradās, visas

bija no Zentas dāvātas. Viegli drebošās rokās Ansis

turēja dziesmu grāmatu un sāka nupat uzsisto peršu
lasīt:

Cīnījies ar visu spēku,
Kad tu esi dabūjis
Žēlastību, atmest grēku,
Grūtu nastu nolicis ...

Viņš lasīja tālāk, un māte ar savādi mirdzošām acīm

uz Ansi raudzījās, viņai likās, ka viņa balss sakustu

ar pazīstamās dziesmas motīviem kopā. Un, kad Ansis

nokļuva pie vārdiem:

Lai gan pērli iemantojis,
Drošībā nepalaidies;
Ka jau esi uzvarējis
Visu ļaunu — nešķieties ...

—

še Ansis neviļot apstājas. Kas gan še bija ar vārdu

«pērle» domāts? Ansis atminējās, ka arī viņš vasarā
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bija peries zvejojis, bet it neka no šī dārguma nebija
atradis . .. Māte vājā balsī atkārtoja:

«Lai gan pērli iemantojis» utt

«Pirmā pērle,» māte turpināja, «kuru cilvēks sev var

iemantot, ir viņš pats. Kad cilvēks pats tik ilgi savā

sirdī racis, kamēr tas šo dārgumu atrod, tad tam rodas

spēja — acis it kā no jauna apskaidrojas — arī citas

pērles atrast. Ansīt, šo dziesmu zinu no galvas, tālāk

tā skan:

Turi savu kroni cieti,

Stāv' pret Jaunu modrīgi;
Kas atkāpjas, neder lieti,

Pastāvēt būs vīrišķi.

Tikai vīrišķībai ir iespējams pret kārdināšanu karot.

Mīlē klusībā un nesaki nekad: «Es tevi mīlēju,» —

īsta mīlestība ir arī bez vārdiem jūtama ...»

Ansis izlasīja dziesmu līdz galam, tad viņš, aizvēris

dziesmu grāmatu, māti jautāja:

«Mammiņ, vai tu tici, ka pasaulē ir īsta, līdz nāvei

uzticīga mīlestība?»

«Jā, ir gan, bet viņa tik uz acumirkli parādās, aizvez-

dama abus mīlētājus sev līdz uz citu — augstāku pa-

sauli. Kur īsta mīlestība, tur ir miesas nāve vai šķirša-

nās no visa, kas cilvēku saista pie ļaunuma. Ideālai

mīlestībai nav saprecēšanās saprotama, šī pēdējā ir

miesīgu baudījumu perēklis, kur jaunas pasaules bēdas

un grēki tiek izperēti. īsta mīlestība ir kā miegs, kurš

aizmidzina cilvēku uz nekad atmošanos. īsta mīlestība

ir atsvešināšanās, attālināšanās no pasaules un savieno-

šanās ar dievību. Kas dzīvē dažkārt par mīlestību tiek

saukta, tā ir harmonija, saskaņa; katrs paliek par sevi,

lai gan saucas par vienu miesu. Šai laicīgā mīlestībā

spēlē dzimums lomu, še bez miesīgas vienošanās viņa

nav nekas ... īsta mīlestība atrodas divu būtņu garīgā
savienošanā, sakušanā. Viņa ir rada dievībai, tā nepa-

zīst kaislību iekārošanu. Bērnu dēļ mīlēt, rupjai dabai

kalpot — no tā ideāla mīlestība nekā nezin. Viņai ir

tik viens salds, debešķīgs acumirklis pazīstams, un šim

jāpārvēršas par mūžību! Bez maiņām mīlēt: tāpat šo-
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dien kā vakar, tikpat karsti, tikpat dedzīgi arvien jo-

projām — tas nestāv miesas varā. Bet mirsti, nomirsti

pasaulei — lūk, saldais, maigais mīlestības acumirklis

paliek par mūžību, it kā pārakmeņots kalnu kristāls,

arī aiz tā varbūt slēpjas kāda ideja, kādas mīlestības

jūtas, kuras pārakmeņojas, gribēdamas maiņām izbēgt

un pastāvēt mūžīgi.»
Māte apklusa; viņa gribēja tāļāk runāt, bet viņai

zuda spēki; viņa uz acumirkli aizdarīja acis.

«Ai, manim paliek tik viegli,» tā piepeši izsaucās,

«jūtos it kā vesela! Ko es runāju, pati nezinu! Vai es

murgoju?» Viņa pacēlās pussēdu gultā. Ansis apsēdās

uz gultas malas un turēja māti uz rokām.

«Ansīt, piedod manim, ka es esmu tevi dzemdējusi
kā niecīgu zemes tārpu, kā nīkstošu būtni, piedod, ka

es tev esmu līdz devusi daļu no manas mīkstās, visam

līdzjūtīgās sirds; es zinu, kādas mokas šāda sirds cilvē-

kam rada, zinu, cik daudz tev būs dzīvē jācieš, — un

tev ir sirds tik mīksta kā vasks, kur dažam tā ir kā iz

akmeņa, tāds kļūst laimīgs, viņš ir enerģisks, sasniedz

daudz, tu nekā, jo tu kūsti, kur lielāks karstums. Bet es

ticu, ka ir īsta laime, tāpat kā īsta mīlestība, tā mīt tik

paša sirdī; viņu vajaga tik atmodināt. Kam laimes nav

paša sirdī, tas viņas nekad neatradīs. Es jūtos laimīga
viena pate, mirdama sev, tāpat kā sev dzīvoju; mēs,

lai gan rada, tomēr nespējam viens otra laimi pilnīgi

iīdzjust. Visam piedot, visu atzīt kā piederīgu pie visa,

kas ir, visiem — draugiem kā ienaidniekiem uzsmaidīt,

tā ir laime, kuru arī tu sasniegsi. Es jūtu šo laimi

un nu labi zinu, ka drīz, drīz aiziešu! Kāpēc es še biju,

kāpēc šīs pasaulīgās maiņas, nezinu; gluži par māņiem

es viņas tomēr neturu; varbūt debess tiešām tik uz

pasaules kā cieta pamata var pastāvēt... Viens otram

izstāstīt jau nekā nevar, tāpēc jūti pats, dzīvo pats:
arī tev reiz nāks laime, kur tev gribēsies mirt, uz mū-

žību šķirties no visa, kas pieder pasaulei, un tik tad tu

visu sapratīsi, kur tava mēle paliks stīva, acis aizdarī-

sies un dvēsele, gavilēdama, ka nu reiz brīva, atskanēs

it kā brīnišķi jauka skaņa mūžīgā universumā
... pa-

saules izplatījumā.»
Ansis turēja māti apkampis, tā viņi dusēja viens pie

otra krūts. Svecīte bija izdegusi un patlaban izdzisa,
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kad veca Vairoga soļi saņu istaba atskanēja; mate at-

slīga gultā.

«Ej nu pie miera,» viņa Ansi lūdza, «man ir tik

viegli, es gribu dusēt. ..»

Ansis noskūpstīja māti un iegāja savā istabiņā. Tēvs

krāmējās pa atvērto skapi un Ansim kaut ko jautāja.
Bet Ansis nekā nedzirdēja. Viņš atlaidās neizģērbies uz

gultas. Tēvs drīz pēc tam izgāja slimnieces istabā.

Augstā podiņu krāsns izplatīja maigu siltumu istabā

un Ansi brīnum ātri iemidzināja. Viņš sapņoja: viegli,

viegli tam palika ap sirdi, likās, viņš pats bija tapis

viegls; kā spalviņa tas pacēlās gaisā un lidinājās.

Apakšā uz zemes saule norietēdama apspīdēja zaļos
silus. Viņš pacēlās arvien augstāk, cauri padebešiem,

garām zvaigznēm, kuras it laipni mirdzēja; leju sedza

padebeši, viņš arvien tuvāk nāca debesīm. Drīz viņš
atradās augstu, mirdzošu vārtu priekšā; še spiedās caur

ārēm simtkārtīgs saules spožums. Anša acis apžilba.
Un, lūk, vārti atdarījās, iz tāļuma plūda skaisti ģērbu-
šies ļaužu bari. Viņam garām tie iegāja, dziesmām

atskanot, pa vārtiem brīnišķīgajā gaišumā. Dažus no

šiem Ansis pazina: tur gāja starp citiem Artūrs ar

Zentu, mīlīgi smaidīdami, apskaidrotām sejām, tur gāja
viņa tēvs, vecais Vairogs, tur mežkungs un vēl citi,
bet neviens uz Anša sveicinājumu neatbildēja, it kā

neviens no viņiem to vairs nepazītu. Ansis par to brī-

nojās, brīnojās arī, ka tas māti šai pulkā nebija redzē-

jis . .. Var būt, ka viņa bija nemanot iegājusi. Kad mil-

zīgais pulks bija pa vārtiem iegājis, tad arī Ansis

gribēja lēnām pakaļ iet, bet lūk — vārti aizdari jās,
Ansis palika viens pats ārā. Bēdīgi viņš raudzījās ap-
kārt; piepeši — vai tas varēja tā būt? — viņš satrūkās:

tur nāca viņa mammiņa un krita šņukstēdama dēlam

ap kaklu
...

Piepeši kāds Ansi raustīja pie svārkiem.

«Māte mirst!» Vecais Vairogs drebošā balsī dēlu mo-

dināja, Ansis zibeņa ātrumā pietrūkās, un tikpat ātri

viņš atradās pie mirējas gultas. Viņš raudzījās mātes

acīs, kuras stīvi griestos raudzījās un kuras tēvs aiz-

spieda. Neviens vārdiņš nenāca vairs pār viņas lūpām.
Nomiris, še viens nomiris! Ansim likās, it kā visa pa-
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saule kopā kristu; nē, bet pasaule vēl pastāvēja, tikai

Anša mīļā mammiņa bija mirusi. Viņas dēls stāvēja pie

gultas un raudzījās stīvi viņas sejā. Neviena asara ne-

izspiedās viņa acīs, kaut gan sirds tam gribēja pušu

plīst. Tikai vecais Vairogs, pie gultas ceļos kritis, klusi

raudāja . ..

10

Salienas muižas vecais barons, kurš kādus gadus at-

pakaļ bija miris, atstāja muižu parādos. Muižas manti-

nieks, viņa krustdēls, lika visu pārdot, kas vecā barona

saimniecībai piederēja, kā mēbeles, braucamos un jāja-
mos zirgus, kalešas, droškas utt. Arī lieliski ierīkotai

tūka fabrikai tas lika apstāties, pārdodams mašīnas un

aizlaizdams darba vedējus un strādniekus. Jaunais ba-

rons pats dzīvoja Rīgā, kur tas ieņēma augstāku

ierēdņa vietu. Caur to, ka nu atkrita agrāki tik lieliski

vestā barona saimniecība, vairāki desmiti liekēžu un,

beidzot, tik zaudējumus atmetošā tūka fabrika, muiža

sāka pamazām uzplaukt, un agrākās trokšņainās, ar

savu lieliskumu acis apmānošās, bet patiesībā uz ne-

drošiem pamatiem atrodošās dzīves vietā radās tagad
cita: apdomīgi rosa, mierīga, bet mūžam kustošā zem-

kopja-rūpnieka dzīve. Pateicoties Tālheima pūliņiem
un saprašanai, tiklab skaistuma, kā arī praktiskā ziņā
Saliena atspirga. Pilsētnieku bālo seju vietā tagad

smaidīja tik pašu laucinieku veselīgie. Viņi strādāja

mierīgi, un tiem nebūt nenāca prātā līdz ar Faustu

izsaukties: «Visvairāk nolādu es pacietību!» Agrāki,
kur suta mašīna dedzīgā ātrumā pavedienu pie pave-

diena auda, it kā tā visu pasauli gribētu apģērbt, še

trūka pacietības, zināms, ar to arī laimes. Tagad manīja
vēsmas no šīs debešķīgās viešņas, kura no trokšņiem
un nemiera bēg, nomezdamās pie miera mīļotājiem uz

dzīvi.

Atstātās fabrikas telpās rūsēja dažas vēl nepārdotas
mašīnas un daži citi tagadējai muižas saimniecībai ne-

vajadzīgi daikti. Peles un žurkas te izdancojās, it kā

gribēdamas šinīs telpās atmodināt veco jautrību. Pa-

liek gluži savādi ap sirdi, kad mēs šādās telpās atroda-
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mies. Liekas, it kā visos kaktos gari smietos par še

neizdevušos uzņēmumos. Jā, laikam visur, kur necīnās

organiskais — dzīvību radošais, bet tik tumšais, nemī-

līgais mehāniskais spēks, tur visur rodas šādi izdegu-
šiem vulkānu — ugunsvēmēju kalnu krāteriem līdzīgi
skati. Sākumā viss tas ir tik lielisks, kur mehāniski

viens rats otru dzen, kur nauda saplūst un manta aiz-

plūst. Bet viss tas ar laiku izzūd, tik tas, kas mūžībai

paliek, ir mums jāapbrīno. Tas ir organiskais iz kādas

atmodušās dvēseles ap viņu lēnām augošais spēks.
Viss, kas dabā varens un pastāvīgs, aug pamazām, ir

sākumā «bērns». Aizvien vairāk un vairāk rodas vi-

ņam gavilējošo spēku, aizvien vairāk un vairāk paš-

apziņas. Šie organiskie — dzīvības spēki strādā, dzīti

no kāda augstāka gara, viņiem ir kaut kas pievilcīgs;
aiziedami vai mirdami tie atstāj še vietniekus, kurus

tie radījuši, lai tie uztur spēka ideju tāļāk. Dzīvot, tik

dzīvot ir īsta apdomīgi dievišķa spēka uzdevums. Me-

hāniskie spēki nedzīvo, viņi piedzimst kā traki vīri,
kuri ķēdēs jātur. Viņus ķēdēs turot, mēs nokavējam
daudz, daudz no pašu dzīves, no cilvēku dzīves, caur

to arī no dzīvības ...

Viena no fabrikas zālēm bija šodien izpušķota...
Bazārs jau bija beidzies, un, krēslai metoties, zāle tika

tā ierīkota, ka būtu iespējams dancot. Ļaudis drūzmē-

jās pa priekšnamu un pagalmā: jauni un veci, muižas

ļaudis un pagastam piederīgi — visi svētku drēbēs.

Tālheima kungs strādāja nosvīdis: šur tur tam bija jā-
palīdz vēl nepārdotās lietas sāņu kambarī nokārtot, lai

pa vakara laiku, kad jauni viesi ierastos, būtu iespē-
jams tās varbūt vēl pārdot. Publika bija izraidīta

laukā, biļešu pārdevējs, muižas vecākais stārasts, bija
nosēdies pie durvīm.

«Nopirc biļeti, tev naudas diezgan, citādi es tevis

nedrīkstu ielaist!» stārasts bārās uz kazaku, kurš ar

varu gribēja ietikt.

«Bet es jau negribu dancot, man nepieciešami ar

mežkungu jārunā ...
Es tūliņ iešu projām.»

Bet stārasts bija izdienējis zaldāts, viņš zināja jo

labi, kas ir disciplīna, kurai tas bija uzticību zvērējis.
«Nē, bračiņ, iekšā tu netiksi, iekam nebūsi biļeti

pircis!»
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Daži spiedās klāt, lai nopirktos tiklab «dāmu», kā

arī «kungu» šleifes, kazaku pie malas stumdami, kurš

nu vēl vairāk bārās, tā ka mežkungs Tālheims, kurš no

bazāra ieņemto naudu skaitīja, to sāņu kambarī bija
izdzirdīs. Viņš aizslēdza kastīti, kurā skanoša un pa-

pīra nauda atradās, to padusē paņēmis, tas iznāca, lai

pārliecinātos, ko kazaks grib, jo viņš pazina tā balsi.

«Cienīgs mežkungs,» kazaks iz ļaužu pūļa aiz dur-

vīm sauca, tiklīdz tas Tālheimu ieraudzīja, «es esmu

no skrīvera kunga sūtīts, bet stārasts manis negrib
ielaist!»

«Lai viņš ienāk!» Tālheims pavēlēja. Kazaks iegāja

svarīgiem soļiem zālē un izvilka iz krūšu kabatas

vēstuli.

«Cienīts mežkungs!

Mana mīļā sieviņa šonakt aizmiga uz mūžību. Tāpēc
atvaino, ka es nevaru pie izrīkojuma piedalīties.

Ar godāšanu

Vairogs.»

Mežkungs nolaida slābani roku, padomāja brītiņu,
uz grīdu lūkodamies. Viņš atlaida kazaku, atdeva kas-

tīti stārasta apsardzībā. Sāņu istabā virssvārkus apvel-
kot, viņam noritēja pāris asaru pār sirmajām ūsām . ..

Viņš atkal iznāca un stārastam uzdeva arī pašus kār-

tībniekus uzraudzīt, labi zinādams, ka šodien tiem bija
laba izdevība dažu labu glāzīti brandvīna izdzert.

«Es būšu drīz atpakaļ,» viņš piemetināja, un, ar mo-

kām caur ļaužu pūli cauri izspiedies, tas aizsteidzās pa

tumšo muižas parku uz Vairogiem. Aiz muguras viņam

atskanēja triviālie polkas paņēmieni: deja jau bija
sākusies; priekšā tam spīdēja iz tāļuma uguns: tās bija

svecītes, kuras ap Vairoga kundzes zārku dega. Tā iet

pasaulē! Danču troksnis jaucas ar vaimanām, asaras

pieplūst beidzot putošai vīna straumei, un viss tas aiz-

tek mūžīgā klusumā, kurš tāļu, tāļu sapņodams mūs

gaida
...

Danču zāle pa tam pildīt pildījās ar līksmiem jau-

nekļiem un jaunavām. Arī mātes, kuras bija turīgākas,
ieradās līdz ar meitām, lai nolūkotos, uz kādu vīru
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pēdējo sirds nesas, ja tas vēl nebija zināms. Acis spul-

got spulgoja, sirdis pukstēja, it kā gribētu izkrist uz

grīdas un līdzi dancot, dancot un trakot bez mēra un

robežām, līdz ar mūzikas skaņām sakust un atrast sev

apmierināšanu, kura aiz trakošanām un baudījumiem

slēpjas. Dancot, kas ir dancot? Kad tu pats danco, tad

nespēj atbildēt, tu arī nejautā, kas tas viss ir, ko tu

dari griezdamies, svīzdams, aizgrābts, reizām no greiz-
sirdības knaibīts, reizām no līdzdancotājas smaidiem

aizrauts neizsakāmā laimē, reizām noslēpumainā ilgo-
šanā; tur tev trūkst laika nodarboties ar šo jautājumu.
Bet, ja tu neesi dancotājs, kāda sevišķa iemesla dēl
varbūt tik šoreiz ne, tad tu spēsi par šo visu pārdomāt.
Tev varbūt tā nelaime, ka galva reibst, varbūt tu min

pastāvīgi savai dancotājai uz kājām jeb varbūt tev

pēc dančiem rodas paģiras, paģiras, kuras pēc katra

prieka iezogas tevī, — tas viss tevi spiež šodien ne-

dancot. Nostājies, nelaimīgais, zāles kaktā un skaties,

un pārliecinājies, kas ir dancošana. Tu sāc smieties! Kā

labs domātājs tu sāc salīdzināt šo čūskaino kustēšanos

un putnaiņo lidošanu ar daudz citām kustēšanām. Tik

pēc pašas salīdzināšanas tu nāc pie sprieduma, pie
šaubām un beidzot pie gala sprieduma. Daļa no danco-

šanas līdzinās puiku lēkāšanām, kuri ap ābeli lēkā:

viņas zaros mirdz daudz sārtu augļu; otra daļa līdzinās

taureņu lidošanai ap puķēm; trešā — žīda lēkāšanai

ap savu izredzēto upuri utt.... kamēr tu nāc pie gala

sprieduma, ka dancošana ir prieks, aiz kura slēpjas
daudzi citi, kuru saturs daudz vairāk liek dzīvības spē-

kus sajust. Dancot ir strādāt — tāpat kā visa cita dar-

bība, kas iziet uz miesas un dvēseles uzturu . ..

Tā tu, nelaimīgais, diezin ko vēl neizdomātu, bet,

lūk, tur jau nāk Artūrs, mums visiem labi pazīstamais
Artūrs Birķis, ģimnāzists, laimīgs cilvēks, kādus tik

starp primāniem spējam atrast. lemīlējies, mīlēts,

skaisti ģērbies, pats skaists, labi paēdis, padzēris, nauda

kabatā, tā mums viņš nāk pretī, tikko izdīgušas spal-
viņas uz virslūpas griezdams un apkārt lepnus skatus

mezdams. Visi sāk čukstēt, sevišķi mammiņas: «Stu-

dente, studente!» Bet tas viņam nemaz nav jādzird,
viņš pats zina, kas viņš ir.

«Labāk pirmais ciemā nekā otrais Rīgā!» viņš domā,
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no kā mēs varam par viņa augsto attīstības stāvokli

slēgt. Latvisks pie latviešiem, vācisks pie vāciešiem —

tā viņš lido caur pasauli un ir laimīgs uz nenoteiktu

laiku. Liktenis vēl viņam nav neviena vekseļa licis

samaksāt, kurus Artūrs pirmajam lielā skaitā parak-

stījis. lepazīdamies ar veco grieķu dieviem, tas pat pie
Venus iemantojis kredītu. Jāpiemin, ka Artūram ļoti
laba atmiņa, visu, ko viņš mācījies, tas nav aizmirsis,

aizmirsis tik vienīgi garlaicīgo Šillera dzeju «Polikrāta

gredzens». Bet par to nekas, vienreiz jāizlasa, tad at-

kal zinās...

Artūrs nostājas līdzās muzikantiem un raugās uz

dancotājiem. Zentas vēl nav! Bet īsa laika dēļ taču

jādanco. Viņš uzaicina kādu daiļāku jaunavu, kura

jūtas ļoti laimīga, ka nākošais mācītājs vai dakteris

viņas nav apsmādējis. Artūrs vēl danco, kad Zenta

patlaban, no brāļa pavadīta, ienāk. Viņa tērpusies tajā
tā nosauktā «tautiskā» apģērbā. īsi strīpaini vilnas lin-

draki, cieša balta jaka, zīļu rota ap kaklu, melnas spī-

došas kurpītes — viss tautisks.

Bet visvairāk tautiskas ir viņas mīlīgās zilās acis ar

tumšām uzacīm, viņas sārtās lūpiņas, kuras tā arvien

sakniebj, it kā tās negribētu nevienam rādīt. Arī roci-

ņas ir tautiskas, kurās tā tura vēlu istabas rozi, šo

kosmopolītieni, kurai ari tāpēc viņas nerātnības dēļ
piedoti līdz ērkšķi. Bet Zenta nolauzusi tik pašu ziedu,
šo smaržīgo mīlētāju kaitēkli...

Artūrs, savu dancotāju svešā krēslā nosēdinājis,
steidzas Zentu apsveicināt.

«Kāpēc tu nāci tik vēlu?» Artūrs viņai pārmeta.
«Bazārā tu nebiji!»

«Nevarēju .. .» Zenta stostījās un it kā nokaunēju-
sies lūkojās uz grīdu. «Mums kaimiņos nomira Vai-

roga kundze. Man bija jāpalīdz pie tās zārkā likšanas.

Nodziedājām;.. Un vai tad tūliņ varēja uz bazāru

steigties! . . .»

«Hm! Nu tad jau gan nevarēji. Bet tagad, Zentas

jaunkundze, lūdzu, uz danci!»

Zenta pieglaudās Artūram, abi dancoja viegli, kā

lidot lidoja. Nāca arī rotaļām kārta; še arvien jauna-
vas rādīja savu uzmanību pret Artūru, jaunekļi atkal

pret Zentu, bet Artūrs un Zenta tik viens pret otru.
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«Pauzē» Zenta izgāja Artūram līdz priekšnamā, kur

Artūra tēvs bija ietaisījis šim vakaram bufeti. Bet

publika še spaidījās tik lieliski, tā ka Artūram un Zen-

tai bija jāatkāpjas bez saldiem uzkožamiem un atspir-

dzinājošiem dzērieniem.

«lesim uz krogu, Zentas jaunkundze,» Artūrs lūdza,

«diezin kāpēc Berta vēl nav nākusi?»

«Nē, Artūr, es esmu tik sakarsusi — varētu saauk-

stēties!» Viņa vēdināja ar mutes autiņu savu pieri.
«Guten Abend!» aiz Zentas muguras sauca kādas

sievišķas smejošā balss.

«Berta, arī tu jau še! Nu ir labi, tagad abas izpriecā-
simies; vai vecās tantiņas jau aizbrauca? Viņas man

šodien pie jums visu Zālamana gudrības grāmatu

priekšā izkrāmēja...» Zenta, Bertai roku spiežot,

smējās.

«Kuš, kuš, viena jau tepat, atnāca kā nelabais līdzi!»

Berta čukstēja. Iz kādas sāņu galerijas iznāca kāda sie-

viete, maza no auguma, pus' zemnieka sieviņa, pus'
kundze. Tā bija Bertas krustmāte; Zenta sabijās, drau-

dzenes krustmāte varbūt šo sarunu bija dzirdējusi?
Bet «tantiņa» pienāca, viltīgi smaidīdama, un apsvei-

cinājās ar Zentu. Artūrs pa tam bija aizčiepis bufet-

čiku un ar to kaulējās.

«Bet kā es varu jums, jaunskungs, istabiņu atļaut,
man taču tur alus un daudz cits kas nolikts, kam šādos

vakaros vajaga pie rokas būt.»

«Bet man dāmas, un vai lai viņas še kopā ar pie-
dzērušiem atspirdzinājās?» Artūrs bārās.

Galu galā viņš panāca to, ka bufetčiks ienesa pāris

kurvju alus, desas utt. iz sāņu istabas, kuru Artūrs tu-

vāk apskatīja. Viņš bija nodomājis Zentu un Bertu

uzaicināt še vakariņas noturēt. Zenta un Berta līdz ar

tantiņu iegāja danču zālē, kurā bija daudz vairāk pub-
likas nekā pirmāk. Tantiņa apsēdās zāles malā uz kāda

sola un nopūtās: «Ak, jaunība, ak, jaunība! ...
Šodien

zaļš, rītu jau vītis.» —

Berta ar Zentu saskatījās šķelmīgi un aizlidoja uz

otru zāles pusi. Nepagāja visai ilgs laiks, kad Zenta

dancoja ar muižas kunga palīgu, Berta ar kādu galantu
rakstvedi iz kaimiņu pagasta.
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Artūrs bija sarīkojis vakariņas un patlaban ienāca,

lai uzlūgtu uz tām savas dāmas.

Viņš pielīda pie māsas, kura bija savu danci bei-

gusi, un izteica tai savu nodomu.

«Tu arvien ko jaunu izdomā, kurš tagad lai vaka-

riņas ēd, tagad jādanco!» Berta klusā balsī bārās.

«Nu pagaidi, gan es tev atriebšos!» Artūrs draudēja.

Viņš gribēja iet projām, bet Berta sauca viņu atpakaļ;

viņa zināja, ka Artūrs viņai ilgi šā un tā spītēs, ja tā

nepaklausītu.
«Nu labi,» viņa teica, «iesim pēc Zentas!»

Viņi abi uzmeklēja Zentu, un Artūrs ar veiklu kom-

plimentu uzaicināja Zentu uz vakariņām. Zenta pa-

teicās, un visi trīs izgāja.
Pa šo laiku Tālheims atradās pie Vairogiem. Ansis

bija vēlā pēcpusdienā aizbraucis uz kaimiņu muižu, lai

apstellētu savai mātei citu — labāku zārku. Zārks,

kurā aizgājēja pagaidām dusēja, bija ļoti vienkāršs.

Ansis gribēja savai mammiņai parādīt savu pēdējo mī-

lestību un bija tēvu lūgtin lūdzis viņam atļaut
jaunu — daiļāku zārku apstellēt.

Vairogs un Tālheims sēdēja pie zārka un klusēja.
Abi bija dziļi noskumuši.

«Domāju trešdien bēres izrīkot,» Vairogs uzsāka,

«tāda vaļīgāka diena.»

«Labi, trešdien. Tā kā tev nu saimnieces trūkst, es

atsūtīšu savu ķēkšu un kādu dienestmeitu — citādi jau
tu netiksi galā,» Tālheims runāja.

«Paldies, paldies! .. . Citādi jau nekas nebūtu, bet

esmu gluži apmulsis, it kā galvu pazaudējis. Viss iz-

liekas it kā sapnis.»

«Jāpanes, viss jāpanes! Mums visiem reiz jāmirst. ..
Bet Ansis vēl nebrauc, varbūt galdnieks nav bijis

mājā. Es iešu, rītvakar es atkal atnākšu, man tā kā tā

Ansim arī rēķini jāatdod.»

Vairogs nekā neatbildēja; rokas salicis, tas drūmi

lūkojās aizgājējas sejā.
«Ko es vēl gribēju teikt,» Tālheims piecēlies pie-

bilda, «savas sieviņas līķa še istabā vis neturi. Lai nu

gan istaba vēsa, bet labāk ir aiznest uz klēti.»

«To jau gribēju šodien darīt, bet Ansis lūdzās, lai
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šo nakti vēl zārku atstājot šepat... Man bija viņa lū-

gums jāpilda ...»

«Bet rītā gan visādā ziņā vajaga uz klēti nonest. ..
Dzīvo vesels, ar labu nakti!» Tālheims sniedza Vairo-

gam roku, kurš to klusēdams spieda un nogrima atkal

domās, kad Tālheims aizgāja . ..
Ansis pa tam brauca uz māju. Lai gan bija visai

tumšs, viņš tomēr pazina katru vietiņu ceļa malā un

atminējās, cik daudz laimīgu brīžu viņš še vienā un

otrā vietā pavadījis, un, kad šie brīži bija pagājuši,
tad tas arvien steigšus steidzās uz māju — jo tur gai-

dīja viņu viņa mīļā māte. Tagad bija citādi! Ne še, ne

tur vairs laimes. Vasara bija aizgājusi, mīlestība iznī-

kusi un māte viņu atstājusi, aiziedama uz turieni, no

kurienes neviens vairs atpakaļ nepārnāk. Pie kā nu

ķerties, kur meklēt apmierināšanu, tikai sāpju remdi-

nāšanu vien, ja arī laime vairs pati nebija atrodama?

Bet visapkārt tumšs
...

Kur nu ir dzīvība? Ansis domāja, ja viņa nav visa,

pilnīga, trūkst viena no mīļajiem, — vai ir iespējams
smieties un priecāties? Trūkst mantas — ir, zināms,

grūti dzīvot, bet, ja netrūkst cilvēku, kurus var mīlēt,

tad šis grūtums ir nesams, viņš top allaž viegls kā

putna spalviņa. Bet, ja šo cilvēku trūkst, to, kuri sa-

prot mīlestības skatus vai vārdus, tad dzīvība ir nepa-

nesama vai pat elle! Kurp nu griezīsies un iesi? Vai

tevi kāds jautās: vai esi izsalcis, izslāpis, vai neesi

vājš, kāpēc esi raudājis? Neviens, ja šie mīļajie zu-

duši, ar kuriem tu biji viena miesa un dvēsele. Un

mammiņa? Kā viņa nejautāja? Vai viņa nebija vie-

nīgā, kas tevi redzēja izsalkušu un izslāpušu vai die-

nas karstumā notvīkušu? Cilvēks, kurš tavai sirdij
rada, tā dvēsele ir pērle! Vai Hērakls nebija lielākais

varonis, bet viņa spēks gāja galu galā bojā ārprātībā,
tāpēc ka tam trūka līdzjutēja, cilvēka, kurš to spētu

mīlēt. Viņa darbi, viņš pats atrada visur apbrīnotājus,
bet kurš viņu mīlēja? No pasaulīgajiem neviens ne-

spēja līdz ar viņu just un to patiesi mīlēt. Vienīgi Zevs

bija tas, kurš jautāja, pēc kā Hērakla dvēselei salkst

un slāpst; vienīgi viņš juta, ka arī lielākajam pasaules
varonim ir ilgošanās pēc mīlestības, kura būtu īstā,

viņa varonības cienīgā. Bet velti tas meklēja draugu
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un sieviešu, kuru sirds ar viņa sirdi varētu sakust un

laimi radīt. Aiz dvēseles sāpēm Hērakls nogrima vāj-

prātībā un mīkstulībā, kamēr viņa vienīgais sapratējs
un līdzjutējs Zevs viņu uzņēma pie sevis Olimpā...

Tā varoņi... Ansis nebija varonis, kā to mēs vien-

kārši saprotam. Viņš nebij varonis darbos un vārdos.

Viņš bija varonis ar sirdi. Vai ir kas pasaulē, kas līdz

pasaules dzijumiem jūtošai sirdij varētu pretī stāties

un spītēt? Jā, Ansis vēl nevarēja saprast, ka pūķi, čūs-

kas nav uzvarami ar sirdi, bet ar roku, kura diezgan

stipra šķēpus un bruņas cilāt. Drošā sirds arvien vai-

rāķ pasaulē panākusi nekā jūtīgā, viegli sakūstošā ar

katru daiļu parādījumos. Darbu varoņi ir arvien ko

sasnieguši, siržu varoņi reti, sev nekad; pēdējos pār-
prot un apsmej.

Ansis juta, kādā nabadzībā viņš tagad atrodas. Viņš
vairs nepriecājās par naudu, kurai šodien bazārā un

viesīgā vakarā vajadzēja diezgan daudz būt ienākušai.

Nauda nespēja viņu iz šīs nabadzības izraut, iz tumšās

dzīves bez mīlestības, bez jebkādas laimes! Un viņš
apņēmās otru reizi pērles zvejot, pērles, kuras visdār-

gākās pasaulē, — krietnas, dzīvības svētumu jūtošas
cilvēku sirdis. Zvejot un meklēt, katru izpētīt un sev

iemantot kā dārgumu un glītumu, ar kuru tas spētu
savu dzīvi pušķot. .. Vai, šādas pērles zvejojot, viņš
atkal nepiekrāptos? Jeb vai, otrādi, viņš nekļūtu mil-

zīgi bagāts — apbalvots ar prieku un laimi, ka tas

dzīvo starp cilvēkiem, kuriem augstāka nozīme, nekā

to ikdienišķīgā dzīvē redzam, starp cilvēkiem, kuri ir

cienīgi saukties par miesīgo, sen pārdzīvojušo varoņu

pēcnācējiem kā gara un siržu varoņi, kuros intelekts

un reliģija tīrās cilvēcības ideju vispasaulei kā kara-

lisku rotu izstrādā. Un kas varētu laimīgāks justies kā

šāds pērļu zvejnieks, kurš, nogremdējies cilvēku sirds

dziļumos, nes vienu dārgumu pēc otra pie gaismas,
tos atvainodams, kuri kā nejauki gliemeži dažu labu

atbaidījuši, bet kuros viņš tomēr šīs pērles atradis . ..
Ansis atmodās iz savām domām. Zirgs varbūt veselu

stundu bija gluži lēni uz priekšu vilcies, tagad tas

pavisam apstājās...
Ansis redzēja, ka bija muižas tuvumā. Iz fabrikas

ēku puses atskanēja jautri trokšņi. Viņš zināja, ka tur
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danco un priecājas viņam par labu. Bet šie prieki, kuri

savā ziņā gari nevainīgi, viņam riebās. Viņš raustīja

grožus un nobrauca no lielceļa pa sānu ceļu, kurš uz

pagasta namu veda. Zirgs, māju vai saozdams, steidzās

vilkt ātrāk lielos, streipuļojošos ratus ...

11

«Uz jaunkundžu veselību!» Artūrs sauca, kurš, uz

mucas gala apsēdies, «deķeli» uz vienas auss uzvilcis,

jau vai desmito glāzi tukšoja. Viņš līdz ar Bertu un

Zentu bija vakariņas paturējuši. Dāmas dzēra limo-

nādi; bet Artūrs rādīja, ka nav nebūt kāds pienapuika,
un dzēra ticīgi alu. Viņš bija krietni iereibis, dūša tam

bija kā miets.

«Lai dzīvo mīlestība!» viņš tālāk uzdzēra. Un Zenta

ar Bertu krita viena pie otras krūts, lai smietos.

«Kur mana labā tantiņa?» Artūrs Bertu vaicāja.
«Ved viņu šurp! Viņai pret mani liels «rešpekts»! Man

arī pret viņu! Ej, Berta, ved viņu šurp, es gribu še no

mucas pirmo sprediķi teikt un to līdz sirds dziļumiem
iekustināt, tā iekustināt, ka lai tā visas asaras izrau-

dātu! Še, Berta, nauda, esi tik laba, nopērc man papi-
rosus, bufetčiks bez naudas nedos, lai gan mans tēvs

krodzinieks! Ej, Berta, es tev saku, ej!»

Berta negribot piecēlās, paņēma no brāļa naudas

gabalu un izgāja priekšistabā, lai nopirktos papirosus.
Tiklīdz Berta bija izgājusi, Artūrs steidzās uz durvīm

un tās no iekšas aizkrampēja. Zenta sabijās un uzlēca

no sava sēdekļa.
«Ko tu dari, Artūr, ko tas lai nozīmē?»

«Nebaries, Zenta! Vai tu nejūti, cik karsti es pēc
šā acumirkļa esmu ilgojies, kur ar tevi vienatnē varu

satikties?» viņš runāja, neklausīdamies uz Bertas klau-

vēšanu aiz durvīm.

«Bet Berta taču klauvē, — ko gan ļaudis sāks do-

māt?» Zenta gribēja steigties un durvis atvērt, bet Ar-

tūrs satvēra viņas roku. «Paliec,» viņš kaislīgi čuk-

stēja, «neesmu vairs zēns, ka manim būtu manas mīles-

tības pēc jākaunas. Lai ļaudis domā ko gribēdami —
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kad es tik bezgalīgi laimīgs tavā klātbūtnē esmu.»

Artūrs apkampa Zentas slaiko stāvu un skūpstīja viņas

muti. Zenta ne visai daudz pretī turējās. Artūra mai-

gais skūpstiens darīja arī viņu laimīgu. Viņa aizdarīja
acis, Artūrs skūpstīja viņu vēlreiz. Šai brīdī Berta

atgrūda durvis: krampītis ar visām saknēm nokrita uz

galda. Artūrs un Zenta tikko paguva atšķirties.
«Tad tā bija tā papirosu politika,» viņa nicinoši smē-

jās un uzsvieda papirosu kastīti uz galda. Laiski tā

apsēdās vecā vietā. «Vai neiesim labāk dancot? Man

paliek še garlaicīgi.»
Artūrs un Zenta būtu labprāt gribējuši gan vieni

palikt, bet ar kādām acīm tad Berta tos uzskatītu! Bez

tam arī bufetčiks jau pāra reizas bija galvu pa durvju

starpu iebāzis, raudzīdamies, vai mājenieki viesi ne-

sāks drīz iet, jo šādi viesi viņam, zināms, bija tie vis-

sliktākie. Zenta apsēdās Bertai līdzās un, kaunīgi viņu

uzlūkodama, spēlējās ar sudraba rokas sprādzi. Artūrs

sēdēja uz mucas gala, papirosu smēķēdams, un uzmeta

reižu reizēm dusmīgus skatus māsai, kura tos saprata
un zobodamies smīnēja.

«Tavs bāleliņš guļ laikam jūras dibenā!» Artūrs

māsu izsmēja, kura nu tapa it pikta. Viņa uzlēca, sa-

tvēra Zentas roku un vilka to ar varu sev līdz. Pēdējai
bija gribot negribot jāiet. Artūrs nosvieda dusmīgi

papirosu zemē un aizsteidzās papriekšu uz danču zāli.

Maz minūtes pēc visu triju aiziešanas šīs telpas ieņēma

kādi turīgāki gruntnieki, lai pie alus glāzes apspriestu

pagasta politiku ...
Danču zālē Artūrs sarunājās kādu brītiņu ar skolo-

tāju Zeltiņu. Pēdējais rudeņa mitrā gaisā bija tapis
daudz vājāks, aizvien iekāsējās. Pienāca Tālheims,

kurš, ar Artūru pavirši sasveicinājies, aizsauca Zeltiņu

sev līdz. Artūrs uzmeklēja atkal Zentu, un abi pēc
pāra acumirkļiem dancoja «reinlenderi». Zenta dan-

coja ar lielāko grāciju. Kas ir skaistums bez grācijas?
Tik tur, kur viņi abi vienojas, cilvēks jūtas it kā cil-

dināts, viņa sirds pārplūst ar karstām jūtām. Arī Ar-

tūrs bija kā sapnī. Zentas rožainie vaigi, viņas dedzīgi

spulgojošās acis, viņas diženā kustēšanās — viss tai

pakūra zem Artūra sirds lielisku uguni, kura (sirds)
jau pati bija diezgan karsta. Mātes, kuras gar malām
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sēdēja, to visu it labi saprata. Simtām saldu atmiņu

atmodās viņu krūtīs. Arī viņas bija reiz dancojušas,
arī viņu sirdis bij aiz mīlestības degušas, bet šīs ugun-

tiņas izdzisa, viņas sāka iet vairāk baznīcā un uz kap-
sētu. Kurai vēl bija bērni, tā apmierinājās ar viņu

laimi, kurai nebij pavisam vai bija miruši, tā apskauda
šos sārtos, līksmojošos ļaudis, kuriem bija gandrīz vi-

siem mīlestības velns sirdī. Mīlestības velns un mīles-

tības eņģelis! Viņi apmeklē gandrīz katra sirdi. Kad

viens snauž, tad otrs nomodā — tā viņi savā starpā
liekas būt vai norunājuši, lai gan paši ne visai labi

satiek. Dažreiz tu redzi bālu, diezgan godīgu seju. Acis

kaunīgas, kustēšanās pieklājīga, gandrīz bailīga, bet

tomēr sirdī ir mīlestības velns, viņš spiež sirdi, — un

ko nabaga cilvēks lai dara? Skaiti pātarus, dziedi jaukas
dziesmiņas, — viņš, pagāns, skaita un dzied tev līdz!

Lasītājs, nedomā, ka šajā brīdī, kur Zenta danco un

viņas sirds aiz mīlestības deg, — ka viņā mīt mīlestī-

bas velns. Šoreiz ne velns, ne eņģelis! Viņa abus ir

izslēguse iz savas krūts, jeb, labāk sakot, viņa vēl nav

neviena no šiem abiem sevī laidusi, viņa mīlē pate kā

spēks, kas cenšas pēc darbības, pēc jaunas, varenas

dzīves, kurā dabai būtu iespējams savas idejas viņu

cienīgās miesās tērpt. Vesels cilvēks, kurš tiek no sava

pielūgtā mīlēts, mīlē pats; vājš, kurš mīlē un tiek mī-

lēts, ir vadīts no mīlestības eņģeļa; veselīgais un vā-

jais, kuri mīlē, bet neatrod pretmīlestības, tiek abi no

mīlestības velna vadīti. Pēdējie neatrod nekad apmie-
rināšanas dzīvē, viņi ir daudzreiz ģēniji un rada aiz

sāpēm daudz, kas ilgodamies un neapmierinājoši skan.

Visbargāks ir mīlestības velns tajās sirdīs, kurām ir

ideāli fantāzijā, kādu cilvēcei trūkst. Šādiem pavisam

nav cilvēku, kurus tie spētu patiesībā mīlēt. Viņu ilgo-
šanās ir pēc milžiem, pēc pārdabiskiem radījumiem.

Laimīgs ir tas, kurš mīlē pats, kā Artūrs un Zenta!

Tiem ir zeme un debess kopā. Ja ne uz visu mūžu, tak

uz kādu laiku tie līksmojas bezgalīgi savā laimē.

Prieks — tas ir prieks, ko viņi rada. It kā ziedoņa

saule, tā arī viņu mīlestība zin radīt visur puķes, zie-

dus un jautras dziesmas. No ģēnijiem tirdītie mīlētāji
lien turpretī bāli caur zaļajām birzēm, taisa zem ap-

stākļiem arī peršas. Viņi mīlē un sakās laimīgi esam,
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bet, īsti sakot, viņi ir nelaimīgi. Viņu laime ir kapā,

klusajā visžēlīgā kapā, kurš nelaimīgajiem neļauj mū-

žīgi vārgt...
Zenta noņēmās šovakar vairs nedancot. Viņa zināja

ieturēt mēru.

«Tagad diezgan!» viņa teica uz Bertu. «Es drusku at-

pūtīšos — un tad uz māju. Brālis jau pirmāk mani uz-

aicināja iet. Viņš ir nevesels. Es laikam palikšu arī

rītu un joprojām skolā, jo brālis ir kopjams, dienest-

meita viena nezina rīkoties. Nav labi, ka es viņu tā

atstāju.»
«Tad tu uz krogu nenāksi?» Berta vienaldzīgi jau-

tāja. Likās, ka viņas abas bij izdraudzējušās.

«Nē,» Zenta atteica, «nu esmu pie jums diezgan dzī-

vojusi. Esmu nodomājuse sākt uzcītīgi strādāt. Šitā var

gluži no labā ceļa noklīst. Man slinkot ir apnicis!»

«Strādā, strādā,» Berta zobojās, «redzēs, kādus va-

roņa darbus tu padarīsi...»

Viņas kādu brīdi sēdēja un klusēja. Te pienāca sko-

lotājs Zeltiņš.

«Zenta, tu gribēji līdz ar mani uz skolu iet. Nu, tad

nāc, es tūliņ iešu!» Viņš sniedza Bertai roku un, matus

glaudīdams, nedroši pār zāli aizgāja, lai virsdrēbes

sameklētu. Mūzika bija apklususi. Muzikanti mielojās
pie vēlām vakariņām, kuras Tālheims bija vēlējis tiem

dot. Drīz pienāca Artūrs, un, dzirdēdams, ka Zenta gri-
bot aiziet, viņš noskuma. Bet Zenta palika pie sava ap-
ņēmumies iet uz māju.

«Nu esam diezgan priecājušies, tagad pie miera! ...»
viņa it kā pavēlēdama teica. Artūrs izgāja uzmeklēt

Zentas manteli un lakatu. Viņi abi ar Zeltiņu reizā at-

griezās. Mūzika atkal spēlēja, dancis atkal no jauna
sākās, kad viņi aizgāja. Laukā, pagalmā, Artūrs sa-

tvēra Zentas roku. Abi viņi palika iepakaļš. Berta ar

Zeltiņu gāja sarunādamies pa aleju uz kroga pusi.
«Neaizmirsti manis, Zenta!» Artūrs čukstēja. «Ne-

aizmirsti, — vai tu nejūti, ka mēs esam laimīgi un reiz

tapsim varbūt vēl daudz laimīgāki!»

«Nekad tevi neaizmirsīšu, ja tu nepārvērtīsies, ja tu

būsi arvien jautrs un dzīvības pilns. Es varu tik dzī-

vību, īsto dzīvību mīlēt.»
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«Es palikšu tāds, kāds es tagad esmu!» Artūrs zvē-

rēja. «Priekš tevis strādāšu, studēšu un, kad tikšu pie
vietas, tad tevi pārvedīšu pie sevis kā savu dārgāko
mantu!»

«Cik daudz prieka un laimes!» Zenta līksmojās. «Bet

strādā tiešām uzcītīgi un nedzer, dzērumā tu vari sākt

citādi domāt! ...»

«Drīz sultānam un drīz pāvestam būt!» Artūrs do-

māja, bet uz Zentu teica: «Zināms, nedzeršu — tevis

dēļ nekad!»

Artūrs vēl solījās Zentu ar kādu vēstuli apciemot.
Zenta pateicās. Bet abi nu steidzās steigšus uz priekšu.
Viņiem aiz muguras nāca pāris iedzērušies veči, kuri

stiprā balsī strīdējās, tā ka viss parks atskanēja. Zenta

un Artūrs taisni pie kroga panāca Bertu ar Zeltiņu. Še

viņi izšķīrās. Artūrs spieda karsti Zentas roku. Viņa

aiztecēja viegli brāļam pakaļ. Artūrs noskatījās, cik

tāļu lukturis kroga priekšā lielceļu apspīdēja, vai

Zenta vēl skatīšoties atpakaļ. Tiešām, viņa raudzījās
vēlreiz uz kroga pusi un tad līdz ar brāli aiz sirmajiem
ozoliem pazuda . ..

«Jāmācās,» Zenta pie sevis ejot domāja, «jāmācās,

ja gribu tikt par mācītāja kundzi. Tagad Artūrs mani

mīlē, bet diezin kā tad būs, kad būs izstudējis, varbūt

no manis kaunēsies — es taču nekā nezinu ...» Un

Zenta apņēmās cieši visu, kas tik tai kā derīgs izrādī-

tos, vai no galvas iemācīties. Drīz tie sasniedza skolas

ēku. Zentai sāka sirds it nepatīkami pukstēt. Ansis bij
atbraucis, viņa klātbūtne tai bija tapuse nepanesama.
Kamēr brālis nopūlējās durvis atslēgt, Zenta no trepju
kāptuvēm raudzījās neviļot pa logu Vairogu istabā.

Ansis sēdēja pie mātes zārka. Viņš bija bāls kā līķis.
Katram, kurš viņu redzētu, vajadzētu līdzcietību sa-

just. Arī Zenta gribēja viņam līdzjust, bet viņa ne-

spēja. Danču reibums tai vēl nebija izzudis. Viņa

novērsa acis no šī skata, viņai likās, it kā Ansis būtu

tēls, tēls, kuru kāds cilvēks juzdams cirtis, bet savam

darbam nav varējis iedot īstās dzīvības. Bet Zenta mal-

dījās. Ansis juta lieliski, bet šīs jūtas bija pārdabiskas,

tās, kuras spiež klusēt, mūžam klusēt un sapņot. Zenta

un viņas brālis jau sen dusēja, kad Ansis vēl ilgi no-

modā juta. Viņš juta mīlestību, juta sāpes, bet viss tas
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jaucās cits caur citu bez mērķa. Viņš gribēja sevi at-

dzīvināt caur lasīšanu. Kādu no mirušās mātes mīļa-

jām grāmatām uzšķīris, viņš lasīja:

Ciet kā varš, kas grūti kūst,
Mīlē tā kā sirds, kas lūst...

Viņa sirds atrada še it kā apmierināšanu. Bija jau
labi uz rīta pusi; laukā dziedāja gailis ...

12

Lēni zvanīja vecais Zeltiņš baznīcas tornī. No pa-

gasta nama nobrauca gara bērinieku rinda.

«Tur aizved Vairoga māti!» dzirdēja uz viena jeb
otra mājas pagalma lielceja malā bēdīgi iesaucoties.

Daža laba māmiņa atminējās, cik saticīga un laipna
Vairodzene bijusi, un noslaucīja rupjā pakulu audekla

priekšautā asaras, kuras neviļot bija sākušas birt. Lēni,
lēni vilkās uz priekšu bēru gājiens. Tālheims, lai go-
dam savu draudzeni pavadītu uz pēdējo dusu, bija sū-

tījis divus muižas zirgus. Uz baltiem palagiem un ķi-
seniem apkrautiem ratiem gulēja Anša mātes zārks.

Ansis pats bija par kučieru. Platmali dziļi uz pieres
uzvilcis, tas acu gandrīz nemaz nepacēla. Zirgus tas

laida lēnām, soļiem iet. Viņam bija tā ap sirdi, kā kad

tie būtu vai jāaptura, lai zārks netiktu uz kapsētu aiz-

vests, zārks, kurā dusēja viņa radītāja.

Saule jau bija uz noiešanu. Kā mokām spiedās viņas

spožums caur plānajo caurispīdošu padebešu tinu. Ru-

deņa saule! Cik bēdīgu domu tu neradi bāreņu sirdij?

Nobālējusi tu spīdi it kā bez cerības, bez prieka! Ass

vējiņš pūš pār rugājiem, it kā tas gribētu beidzamo

aizpūst, kas mūsos atmodinātu vasaras atmiņas ...
Aiz līķuratiem iet kājām Vairogs ar Tālheimu, aiz

viņiem Zenta ar brāli, Artūrs, Berta un vēl daži citi.

Ansis paceļ acis, — viņi jau tuvu pie kapsētas... Ve-

cās, zaļpelēkās priedes! Viņu ēnās dusmūsu tēvi un mā-

tes, brāļi un māsas. Prasta koka slita atšķir mūsu — dzī-

va jo pasauli no kādas citas, kurai reiz jābūt arī mūsē-

jai. Savādas jūtas, kuras mūs pārņem, līdz ko mēs kāju
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pār šo robežu speram... Bērinieki piesien zirgus ārpus

slitas pie priedēm. Zārks tiek no ratiem nocelts un

gariem sniegbaltiem dvieļiem kapsētā nests. Arī Ansis

ir starp nesējiem, bet viņš spēj tikko dvieļa galus sa-

turēt. Lieliskas žēlabas viņu ar bezspēcību situšas.

Kad es nakšu, kur tie dzīvo,

Kas to Kungu redz un mīļo!

Šai dziesmai atskanot, zārks tiek nolikts uz bēru

galda. Tālheims un Vairogs noceļ zārka vāku, lai vēl

pēdējo reizi redzētu aizgājušās vaigu ...
«Māci mūs mūsu dienas tā skaitīt, lai mēs gudru sirdi

dabūjam!» mācītājs svinīgi iesāk. Jā, to pašu arī An-

sis bija jau daudzreiz domājis. Viņš paskatās uz mā-

cītāju un tad līķa dzelteni bālā sejā lūkojas. Saknieb-

tās lūpas, ko jūs gribiet teikt, runājiet jele un dariet

mūs gudrus, izteikdamas to, kā vēl neviens no mums

nezin! It kā auksts, marmorā cirsts tēls klusē šis līķis!
Un tomēr ko izteic, ko nozīmē! Viņš vairs nekustas,

nerunā, bet tomēr dzīvo, viņa dzīvība pastāv acu-

mirklī, kurš pārvērties par mūžību. Miroņi, šie bezpar-

tejiskie maiņu aplūkotāji, viņi satrūd, satrūd tik mūsu

vājām acīm. Tomēr šīs formas, kuras mēs miesīgi ska-

tījām — viņas pieder mūžībai —, nav nekādi nieki,

kuriem jāizzūd bez kaut kādas nozīmes. Šīs formas

peld tomēr mūžīgi pa pasaules ārēm, ja arī neviena

acs viņas neredz, pildīdamās ar pasaules substanci,

savienodamas prieku un bēdas sevī un atkal no tiem

atšķiroties, atpūšas bezdzīvībā, lai, no jauna atmodu-

šās, atkal ar substanci pildītos.

Pēc mācītāja runāja Tālheims, aizrādīdams uz Vai-

roga kundzes lielisko iespaidu, kuru tā visā pagastā

atstājusi kā palīdzētāja bāreņiem, vājiem; kā bērnu

mīļotāja tā bijusi katrā mājā mīļa. Dažu labu procesu

varoni tā tik ilgi lūgusi pie tiesas nama trepēm, kamēr

viņš gribot negribot atgriezies uz māju un ar savu pre-

tinieku izlīdzis ar labu. Mīlestības vara! Cik viņa

daudz iespēj! Mīlē — un tu redzēsi, kādu iespaidu tu

uz citiem atstāsi! Pašam varbūt ies sliktāk, bet citu

dzīve — viņa uzzels, tev nebūs jākaunas, tavi kaimiņi,

kuri citkārt naidā dzīvoja un aprunās apkārt nēsāja,
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cilvēka vardu nes un līdz ar tevi zem tas pašas debess

dzīvo. Mīlē — un tu darīsi brīnumus! ...

Apmēram tā Tālheims runāja; pats Vairogs klusi

noraudājās un reižu reizēm raudzījās mīļās sievas

dziļajā kapā. Drīz vien zārks tika tur ielaists. Ansis,

Zenta, Berta — viņi visi bēra pa saujiņai smilšu. Kad

jau krusts un vaiņagi pušķoja kapu, tad Ansis nostājās
viņa kājgalā, raudzījās brītiņu tāļu, tāļu projām uz va-

kariem, kur patlaban saule norietēja, viņa seju tumš-

sārti apspīdot. Likās, kā kad Ansis neizmērojamos tā-

lumos gribētu sev aizņemties vārdus, lai izteiktu savas

jūtas, kuras viņa sirdi spiedin spieda. Viņa lūpas raus-

tījās, viņš aizdarīja acis un iesāka:

«Neraudi! ...» Bet šai acumirklī pašam, nabagam,
asaras sāka līt. «Neraudi! Aiz kapa vārtiem aust jauna

gaisma, verd jauna dzīvība! Arī šī dzīvība nav vis

nieki, viņa sagatavo mūs uz citu, kuras mēs nesa-

prastu, ja nebūtu še dzīvojuši! Un, ja arī šī mums vēl

nepazīstamā dzīvība aiz kapa nebūtu vairāk nekas kā

miers, ir tad viņa ir jo labāk caur šīs pasaules atzīšanu

baudāma...» Ansis runāja labu brīdi, visiem likās

viņa runa patīkot, arī Zentai, kura netāļu no viņa

stāvēja.

Sāpes ciezdams dzīvoju,
Ārstes meklēt gāju;
Beidzot laimīgs sasniedzu

Debess miera māju.
Ko caur mani gribēja
Izteikt dzīvlbs spēki,
Tas, no miera atšķīries,
Tapa sāpes, grēki.
Spēki, vara — laicīgi,
Zūd, līdz atzīst sevi;

Nīkst kā velti cēlumies

Dvēsele ap tevi...

Ansis nobeidza.

«Kādā nu mierā!» koris uz balsīm Zeltiņa vadībā

nodziedāja. Drīz vien bērinieki devās atstāt kapsētu.
Ansis bija pēdīgais, kurš no mātes kapa aizgāja. Metās

jau krēsla, kad bērinieki aizbrauca. Zenta, Artūrs,
Ansis un Berta sasēdās visi vienos ratos.
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«Cik skaisti tu šodien pie mātes kapa runāji!» Zenta

uz Ansi teica, kurš viņai līdzās sēdēja. Artūrs paska-

tījās sāņus gandrīz dusmīgi. Ansis pacēla acis un rau-

dzījās Zentas acīs, kura tās kaunīgi nolaida. Likās, ka

tā nebija tikai pateicība vien, kura Anša skatienu tik

smagu darīja, ka Zentas skatiens tik dziļi nogrima.
«Arī manim tava runa gluži labi patika,» Artūrs pie-

bilda, «zināms, tu jau viņu iepriekš izstrādāji, citādi

neietu vis tik gludi...»
Ansis neatbildēja ne vārda. Viņš arī nepamanīja

Bertas savādo skatu. Viņa izskatījās šodien pavisam

bāla... Zenta turpretī ziedēja kā roze. Pāris asaru,

kuras tā šodien bija raudājusi, nebija varējušas uz vi-

ņas vaigiem nekādu lielu iespaidu darīt. Veselība ne-

saprot īsti vājības, tāpat šī pēdējā nesaprot pirmējās.
Un tomēr še vjnas bija tik tuvu viena otrai, runāja to

pašu valodu! Ansis jutās vājš. Viņš lūkojās atkal tāļu,

tāļu projām. Noslēpumaina ilgošanās pildīja viņa krū-

tis
.. . Tumši sarkanēji dega vēl padebešos. Šur tur pa-

cēlās iz skursteņiem dūmi, it kā nezinādami, kurp un

kā izklīst. Vējš bija rimis. Bet bija krietni vēss. Bēri-

nieki sāka ātrāki braukt. Prom uz silto istabu, mielo-

ties pie bagātā bēru galda! Arī vecais Briss, kurš

kučierēja mūsu četrējo jauno braucēju ratus, uzcirta

viegli ar švītīgo muižas pātagu zirgiem. Likās, it kā

viņam ļoti patiktos šādiem zirgiem braukt un šādu

slaidu pātagu cilāt. Par ko kurais no jaunajiem viņa
ratos sapņoja, tas viss viņam bija svešs vai pagājis.

Viņš sapņoja no šņaba un smaršainām, krietni virco-

tām vakariņām bēru mājā. Iz kaimiņu ratiem atskanēja

pa jautram vārdam . .. Tagad bērinieki nogriezās no

lielceļa pa sāņu celiņu uz pagasta namu.

«Vai jūs ziniet, preilenītes un jauni kungi, kurš šos

divus kļavus še pie krusta ceļa stādīja? Vai jūs nezi-

niet, — es, es viņus iestādīju! ...
Mūsu skrīvera kunga

palīgs, kurš še gadus atpakaļ strādāja, mīlēja iedzert.

Vakaros no kroga nākdams, tas arvien dzērumā no-

gājis pa pirmo sāņu ceļu, kurš uz Saulēm aizved. Un

Saulēm arvien ir sirdīgi suņi. Tie reiz nabaga jaun-

kungu bija sakoduši. «lestādi man pie krustaceļa kokus,

Brisi, iestādi labi lielus,» viņš mani krogā iereibis reiz

lūdza un izpirka manim vienu čarku pēc otras; es arī
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iestādīju. Redz, ka koki aug! Diezin kur pats jauns-

kungs šodien dzīvo! ...»

Briss smējās; Artūrs smējās līdz. Vecais Zeltiņš vēl

zvanīja...

13

Pie gara galda sēdēja bērinieki un mielojās brangi

ar cepešiem, zupu un dzērieniem. Goda vietu ieņēma

Tālheims ar savu kundzi. Viņiem pa labai rokai sēdēja

Birķu famīlija, pa kreisai Zeltiņi un kādi attāli Vairoga
radinieki iz Vidzemes nomalēm. Tālheimam pretī sē-

dēja pagasta vecākais Dzeguzs ar sievu un meitu,

līdzās viņiem pagasta tiesneši un ievērojamākie saim-

nieki. Veči jau bija diezgan krietni iesiluši; valoda

griezās ap politiku. Sievieši atkal savā starpā kaut ko

čukstēja. Vecais Vairogs palīdzēja dienestmeitām vie-

sus apkalpot. Viņš, kā arvien, kad pie tā atradās viesi,

bija apģērbis svārkus un gāja no viena pie otra šņaba
pudeli rokā, jautādams, vai kaut kā netrūkstot. Bet

nevienam nekā netrūka.

«Smalks plācenis!» pagasta vecis teica, lielu gabalu
sev no baltmaizes karašas nogriezdams. «Tīri kā sniega

kupene!» Dzeguzs bija liels ēdājs, gandrīz kārumnieks.

Sieva turpretī, skopa būdama, viņam nekādus gardus
kumosus mājā nepasniedza. Tāpēc arī Dzeguzs lieliski

priecājās, kad to par pagasta veci ievēlēja, jo nu vi-

ņam bija iemesls gandrīz vai katru dienu aiziet uz

«muižu», tas ir, uz krogu, kur tas sev apstellēja lau-

nagu vai vakariņas pēc pilsētas vīzes. Un Dzeguzs arī

to varēja sev atjaut, jo viņš bija turīgs.

Tā sauktais pirmais galds nogāja, nu nāca palieki:
vecās mātes, vecie tēvi. Vecais Zeltiņš starp viņiem

ieņēma goda vietu. Starp «paliekiem» atradās arī Briss,
kazaks un daži citi pagasta tipi. Briss sāka, jau vai

desmito čarku izdzēris, veco Zeltiņu vilkt uz zoba.

«Tad nu reiz izēdies tu jau ar, zvaniķi, laikam citādi

ēst nedabūn kā bērēs. Mājā jau aiz skopuma grauž sa-

kaltušas garozas. Muļķis esi un paliksi: otrs tavu nau-

diņu tērēs, pats tu mirsti badu! .. .»
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Vecā Zeltiņa acis uzzibšņoja aiz dusmām, bet viņš
neteica ne vārda.

«Ko nu, Zeltiņ tēv, viņš jau iečarkojies, ko nu viņā

klausīties!» kāda vecenīte iepīkstējās, gribēdama Zel-

tiņam pa prātam būt, kurš bija visā apkārtnē izdaudzi-

nāts par bagātu.
«Dzer tu arī, tad paliksi gudrāka! Ko tu no pasaules

zini? Neesi jau laikam savā mūžā kājas pār pašu pa-

gasta robežu spērusi.»
Briss smējās un kazaks tam līdz. Beidzot arī «pa-

lieki» izgāja kazaka pusē, lai tur varētu izrunāties.

Veco Brisu māmiņas piedabūja, lai ejot nogulēties.
«Jā, bet manim vēl staršiņa zirgs jāaizjūdz,» viņš

bažījās, kazaka gultā atstiepies, «es nedrīkstu gulēt.»
«Gan jau tad tevi piecelsim,» māmiņas Brisu mieri-

nāja, «guli nu un izguli savu reibumu, šitāds jau arī

zirga nespēsi aizjūgt!»

Briss vēl ko nomurmināja, bet pēc pāra minūtēm tas

jau aizmidzis krāca. Māmiņas sasēdās vai nu uz siltā

mūrīša, vai, vismazākais, apkvēpējušās, bet patīkamās
krāsns tuvumā un žēlā balsī pārrunāja dažu pagasta
locekļu likteni.

Tālheima kundze līdz ar Bertu un Zentu bija aizgā-
jušas uz Zeltiņa pusi, kur viņas apraudzīja Zentas rok-

darbus.

Dzeguzs, Vairogs un citi veči sēdēja zālē un, cigārus
aizsmēķējuši, dzēra groku. Viņi runāja par Bavārijas

karaļa Ludviķa Otrā nāvi, kā tas līdz ar savu ārstu

noslīcis.

Artūrs, kurš vēsturē par visiem šiem večiem bija tas

gudrākais, piecēlās un aizgāja uz Zeltiņu pusi, lai uz-

meklētu dāmas. Līdz ar to veči uzsāka citu valodu.

Tālheims, viens pats zāles galā pie maza galdiņa ap-

sēdies, kaut ko rēķināja un savā kabatas grāmatiņā
pierakstīja.

Ansis sēdēja viens pats savā agrākajā istabiņā. Viņš

bija visai noguris. Rītvakar tas bija nodomājis uz Rīgu
aizbraukt, bet šoreiz tam bija daudz grūtāk šķirties no

mājas. Tēvu atstāt kā vientuli: viņš tā vairs ilgi ne-

pārciestu. Bet ko darīt; kas iesākts, tas jāpabeidz.
Ansis atspieda galvu pret zofaja atzveltni un raudzījās
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pretim uz otru sienu, kur sakaltuši vaiņagi karājās:

vasaras atmiņas. Daži no tiem bija Zentas vīti...

Cik sirsnīgi viņš vēl joprojām Zentu mīlēja. Kāpēc
tā viņu bija atstājuse? Varbūt tāpēc, ka Ansis bija tik

monotons — vienmuļīgs, bez jautrības, muļķīgs sapņo-

tājs bez praktiska mērķa! Varbūt tāpēc, ka Ansis ne-

bija varējis teikt, kas no viņa iznāks, vai viņš studēs

un par ko!

Šai brīdī Ansis apskauda Artūru, apskauda viņa iz-

veicību valodā un izturēšanos sabiedrībā, apskauda

viņa dzīšanos pēc zināma mērķa. Arī Ansis bija lū-

kojis Rīgā dažreiz palikt jautrs, jokot un aizdzīt savu

melanholisko dēmonu, bet šādos brīžos viņam likās,

ka visa pasaule par viņa viltotu jautrību smietos, un

viņš nogrima atkal atpakaļ savās refleksijās vai studi-

jās. Bet, visām nopietnām studijām par spīti, Ansis to-

mēr nezināja, kas lai no viņa iznāktu: dakteris, advo-

kāts vai mācītājs? Sevišķa dzinekļa Ansis ne uz vienu

no šiem arodiem sevī nejuta. Katru reizi, kad viņš par

šo lietu pārdomāja, viņa gala spriedums bija: izglīto-

ties, daudzpusīgi izglītoties, gan tad maizi nopelnī-
šot...

Šai brīdī viens pieklauvēja pie durvīm. «Varbūt

Zenta, viņa grib ar mani parunāties!» Un Anša sirds

sāka priecīgi pukstēt. Bet tas, kurš patlaban ienāca,

nebija Zenta, bet Tālheims. Viņš ienācis paskatījās

domīgi uz Ansi un tad, pie galdiņa piegājis, noņēma

no lampas viņas spožumu noslāpējošo papīra širmi.

«Varbūt tu vēlies, lai paliek?» Tālheims, širmi rokā

turēdams, jautāja un gribēja to atkal atpakaļ likt.

«Nē, lūdzu, lūdzu; labāk, kad gaišs!»
Tālheims apsēdās Ansim pretim un, kabatas grāma-

tiņu izvilcis, sāka naudas papīrus skaitīt.

«Gribēju ar tevi noslēgt rēķinus. Skaidrs atlikums ir

divi simti deviņdesmit rubļu, kurus es tevim tūliņ no-

došu. Domāju, ka būsi pats tik prātīgs un zināsi, kā ar

naudu jārīkojas.»
Tālheims nolika minēto summu uz galda.

«Pateicos, sirsnīgi pateicos, Tālheima kungs!» Ansis

atteica. «Bet vai tad jūs summu, kuru manim šovasar

aizdevāt, esat atvilkuši?»

«Nē,» Tālheims smējās, «manim trūkst dūšas to
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darīt. No tevis es negribu un nevaru parādus piedzīt,

tāpēc ka es jūtos kā tavs parādnieks!»
«Kā lai es to saprotu, Tālheima kungs, jūs taču ne-

esat no manis nekad aizņēmušies, un manim nekad nav

bijis ko aizdot.»

«Naudas — tās es tevim neesmu parādā, bet gan ko

citu! Manim jau sen vajadzēja priekš tevis pūlēties un

par tevi gādāt, jo tevī ir gars, kurš spēj daudz vairāk

nekā nauda. Es esmu caur to tavs parādnieks, kad jū-
tos, ka esmu caur tevi laimīgāks kļuvis. Darba, maizes,

arī jautrības manim nav trūcis. Bet, tam visam par

spīti, manu sirdi arvien kaut kas spieda. Vai cilvēks

vienīgi tāpēc dzīvo, lai sevi uzturētu, lai dienišķu
maizi pelnītu, vieglāk dzīvotu, apprecētos, par bēr-

niem gādātu un atdotu to atslēgu nomirstot citam, aiz

kuras daudz mantas slēpjas, aiz kuras varbūt patiesība
ieslodzīta mīt un gaida, lai to atpestītu, — jā, bez kā

būtu pats lūkojis savu sirdi atslēgt, viņu izpētīt un

atzīt.

Paēdis, padzēris nomirst turīgais, iepriekš sevi mie-

rinājis:
«Lai nu dzīvo bērni, diezgan esmu dzīvojis!»
Un patiesībā viņš nav vai nemaz dzīvojis. Viņš ir

dzīvojis tāpat, kā dažs cits dzīvojis: pakaļķēmojies...
Cik maz ir to, kuri patstāvīgi cenšas dzīvot, kuri no-

pūlas iekļūt savas sirds, visa sava rakstura un dzinekļa
īstās sliedēs un radīt ko jaunu. Lai bērni labāk nepie-
dzimst, ja viņi tik to spēj, ko tēvs vai māte spējuši, ja

viņi necenšas atšķirties tikpat daudz garīgi, kā tie mie-

sīgi šķirti... Mūžīgā jaunība jau nav vis pārakmeņota

daiļa jaunava, viņa ir radošais, sejā mainīdamies

spēks, lai viens acumirklis nevarētu par viņam seko-

damo zoboties, ka tam nav patstāvības un sevišķas
nozīmes. Vai tev bija jāsēd še un jāstrādā vienmuļīgā

kancelejā? Nē, to jau tavs tēvs darījis! Viņa dzimtai

lai ronas jaunas idejas, jauns darba lauks! Tas notiek

viscaur dabā: jāattīstās! Un kurš vairāk attīstījies —

nav vēl absolūts, mūžīgs, kas vairs nepārvēršas, nav

vēl pilnīgi attīstījies. Ja tu būtu šovasar pie manis vien-

kārši nogājis un lūdzis, lai es tev aizdodu naudu, ko

skoloties, es tev laikam nebūtu vis palīdzējis. Jo skolā

vien iet un mācīties — to spēj arī tāds, kurš citiem
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pakaļķēmojas. Man trūktu varbūt ticības, ka tu esi

priekš kā cita radīts nekā še pagasta namā sēdēt un

rakstīt. Bet, tiklīdz es redzēju tevi pērles zvejojot, es

acumirklī pārliecinājos, ka tev netrūkst patstāvības,

oriģinalitātes, ka tu dzīsies radīt jaunas formas un tās

gaismā dzīvas darīt. Cits būtu nonācis pie manis un

lūdzis pabalsta pēc vecas, sen pazīstamas ierašas; tu

nenāci, dzīdamies pēc jauna, vēl līdz šim neparasta,
nedzirdēta līdzekļa: pērles zvejot, lai būtu iespējams
skolā iestāties. Pēdējā ir ģēniju darbības vīze! No tā

acumirkļa, kur es tevi Gaujas malā pie diezgan smiek-

līga darba atradu, es vairs nešaubījos, ka tu esi tas,
kurš vispirms manā apkārtnē manas palīdzības cie-

nīgs. Nezinu, kur un kā tu savu garu izlietosi — zinī-

bas vai mākslas laukā, tas tevim jāzin; zinu tikai, ka

tu esi spēcīgs ko jaunu radīt, lūk, tāpēc es jūtos lai-

mīgs, ka cilvēki nav palikuši gluži garā nabagi, ka

starp viņiem vēl arvien ronas jauni spēki, kuriem aug-

stākais ir radīt un nevis atdusēties uz tēvu lauriem.

Lūk, tāpēc es jūtos tavs parādnieks, tāpēc gribu priekš
tevis strādāt un pūlēties, jūtu, ka tas ir mans pienā-
kums ...»

Tālheims apklusa. Ansis raudzījās griestos. Viņa
lūpas drudžaini drebēja. Vai tas nebija par daudz:

viņš, Ansis Vairogs, lai būtu gars, kuram jārada kas

jauns! Viņš — ar mīksto, sievišķo sirdi, kurš vasarā

mīlinājies ar Zentu!

«Ticu, ka arī es esmu kaut kam radīts, bet, lai savu

nozīmi saprastu, priekš tā ir apkārt man vēl visai

tumšs,» Tālheims turpināja. «Dari manu apkārtni
gaišu, centies, cik spēj! Tagad tavā dvēselē ir sakrā-

jies spiedošs, tvaiku pilns gaiss it kā iepriekš negaisa.
Tu jūties gurdens, nespēcīgs. Bet redzi, drīz nāks tevī

negaiss, nāks spēks, kurš tevim pašam būs nesapro-

tams, gars tevī sāks zibšņot! Negaiss būs, bet lai viņš
nāk, viņš ir vajadzīgs, viņš ir auglīgs, it kā dabas ne-

gaiss vasarā; viņš darīs tavu cilvēku apkārtni auglīgu,
ja ne visu cilvēci...»

Tālheims atkal apklusa. Ansis piecēlās no dīvāna

un, nemierīgi pa istabu pastaigājies, atkal apsēdās
vecā vietā. Viņš raudzījās Tālheima acīs, kuras savādi

mirdzēja.
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«Ir tomēr prieks pasaulē dzīvot!» Ansis drebošā

balsī uzsāka. «Dzīvošu! ... No šā brīža negribu vairs

sevi nāves domām vārdzināt. Man jātop citādam, jātop

vīrišķam kā kareivjam, kurš viens, no neskaitāmiem

ienaidniekiem aplenkts! Būšu drošs! ... Gribu radīt ko

jaunu, tomēr iesākšu ar veco, lai netrūktu vienības, jo
darbā ir mūžam nepārrauta vienība ...»

Ar priekā starojošu seju Tālheims raudzījās uz Ansi;

viņš satvēra naudas papīrus un spieda tos Anša saujā.
«Šī nauda ir vecais spēks, ar kuru tev jāsāk jaunais

mācīt un ko jaunu radīt. Ņem un rīkojies pēc patikša-

nas, viņa ir tava,» Tālheims sirsnīgi runāja.
«Pateicos...» Ansis čukstēja, Tālheima roku spiežot.

«Pateicos vēlreiz simtkārt!» Ansis noglabāja naudu

kabatā. Viņš šoreiz nejutās vis bagāts, kā vasarā, viņš

jutās spēcīgs.

«Tagad manim jāiet!» Tālheims runāja. «Dzīvo ve-

sels! Rītu sūtīšu tevim zirgu, tu, ja nemaldos, gribēji
rītu aizbraukt. Uz redzēšanos Ziemas svētkos! Ja no-

braukšu Rīgā, tad, zināms, tevi apmeklēšu. Vēlreiz —

uz redzēšanos!»

Tālheims izgāja. Ansis staigāja pa istabu un reižu

reizēm apstādamies klausījās, kā sāņu istabā trok-

šņoja. Piepeši viņam palika savādi ap sirdi. Kāds klau-

vēja pie durvīm. Pirmāk tas bija maldījies, — arī Tāl-

heima klauvēšana bija lēna, bet droša. Bet kurš tagad
tik lēni un nedroši varētu klauvēt?

«Lūdzu!» Ansis pukstošu sirdi sauca. Durvis atvērās,

un Zenta ienāca.

«Labvakar,» viņa kaunīgi Ansi sveicināja, «varbūt

es tevi traucēju!»
«Tu mani tiešām traucē,» Ansis, Zentai roku snieg-

dams, teica, «bet šis traucējums mani dara laimīgu;
lūdzu, esi tik laba, apsēsties un pastāsti, kā tevim pa
šo laiku gājis.»

Zenta apsēdās uz tā paša krēsla, uz kura nupat Tāl-

heims bija sēdējis. Ansis atspieda muguru pret krāsni

un lūkojās uz grīdu.
«Kā manim gājis?» Zenta stostījās. «Diezgan labi!

Bet nevaru liegt: garlaicīgi. Viens un tas pats mūžam

atkārtojas.»
«Pacieties taču šos pāra gadus, līdz Artūrs būs mā-
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cītājs!» Ansis sāpīgi smējās, bet tūliņ pie sevis nožē-

loja, ka šādus vārdus izrunājis.
«Ja tu gribi zoboties, tad es labāk aiziešu,» Zenta

uzlēca un gribēja aizsteigties.
«Tu to esi pelnījusi, Zenta, bet es nebūt negribu

ilgāk par tevi zoboties kā vienu vienīgu acumirkli.»

Ansis satvēra Zentas roku.

«Saki — kāpēc tu mani atstāji?» viņš turpināja.
«Vai tu vairs netici, ka es tevi mīlēju? Un tomēr es tik

tevi vien laikam varu mīlēt! Es nekaunos savas agrā-
kās mīlestības pēc; kad tad lai mīlē, ja ne mūža pava-

sarā, kad esam jauni un nevainīgi?»

«Nē, Ansi, tu nespēj mani īsti mīlēt! Es mīlēju de-

dzību, ātro kustību, mīlēju grāciju, pat liekuļošanu,
ar vārdu sakot, es mīlēju visu, kas īsti pasaulīgs! Es

esmu vienkārša greznuma mīļotāja, un es tur nevaru

nekā darīt, ka manim šie greznumi, pasaules nieki un

māņi patīk. Un tu mīlē visu, kas pārdabisks, tu mīlē

sapņot, daudz just. Man dziļa jušana ir pretīga, ma-

nim viņa izliekas kā vājība un nespēcība. Es mīlu

spēku un stingru uzstāšanos!»

«Un kāpēc tu mani šovakar apmeklē, kad esmu te-

vim riebīgs tapis!» Ansis pārmeta.

«Riebīgs tu manim nebūt neesi! Tu esi man jopro-
jām mīļš! Nezinu, kas mani pie tevis pievelk, bet mī-

lestība tā nav. Tu esi pievilcīgs, interesants, bet auksts,
lai gan tik karsti jūti.»

«Un tomēr arī es mīlēju spēku un sārtus vaigus. Ve-

selība, kura citu vaigos atspīd, mani dažreiz atspir-
dzina. Veselība ir saules mīlule, viņai pieder vasara!

Un cik lieliski es mīlēju vasaru līdz ar sauli, šo para-

dīzisko siltumu izdvešošo dzīvības uzturētāju! Gan

klausos labprāt aukstajos filozofu vārdos, bet ar sirdi

esmu pie vasaras, pie priekus radošā ziedoņa!» Ansis

atzvēlās uz dīvāna un raudzījās Zentai acīs.

«Mīlē mani,» viņš lūdzās, «un es gribu tapt veselīgs,
sārts un vīrišķis; mīlē, un es darīšu visu, tevi kā vergs

apkalpojot; mīlē mani, un es uzplaukšu no jauna kā

novītis zieds, kas, ūdenī ielikts, atkal atspirgst. Esi

manu dzīvības spēku mērķis, un manim viņu netrūks

stingrai uzstāšanai! . ..»

«Tu murgo, Ansi! Tā ir dzeja, bet nevis patiesība,
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kuru tu manim atklāj. Tu mīlē ideālus, kā tāds tu ne-

kad nespēsi patiesos cilvēkus mīlēt. Tu mīlē spēkus,
kuri lai būtu pārdabiski vai visu pasauli sakustinājoši;

es mīlēju niecīgo, cilvēcīgo spēku, kurš necenšas uz

augšu, bet paliek arvien uz zemes, kurš nepaģēr ap-

brīnotājus, bet draugus. Tava griba šķeļ padebešus
un izstiepjas tiem cauri līdz ar pasaules augstākiem
kalnu galiem; viņa cenšas kļūt saules tuvumā, bet, tam

visam par spīti, viņu galotnes sedz mūžīgs sniegs un

ledus, kamēr pie kājām — ielejā zied un smaržo pu-

ķes; viņa ir milzīga fantāzija, kura visu sevī slēdz un

visu mīlē. Mana pasaule ir kā mazs uzkalnīts, kurš,

pieticīgi pacēlies, lepojas ar savu galotni, uz kura zaļa,

patīkama birztala zaļo! Katram bez grūtībām šī ga-

lotne ir pieietama. Še spēlējas bērni, iz smiltīm kaut

ko saraušot, še atpūšas sirmgalvji uz soliņa; še slauka

ceļotājs savus sviedrus un pamielots pateicas un aiziet.

Katram patīk šī vienkāršā, bet labi un turīgi ierīkotā

sēta pie jaukas birztalas, kurā valda krietna, jautra un

tomēr nopietna saimniece, kas tiklab laba dancotāja
un dziedātāja, kā lopu un saimes kopēja. Katrs aizejot
vicina savu balto lakatiņu, pateikdamies, ka viss bijis
patīkami un labi; lūk, tā ir mana pasaule: pilsonība,
kurai drusku mīlestības, jautrības un viesmīlības! Un

šādu vienkāršu saimnieci tu, Ansi, kurš šajā acumirklī

ar domām aizkrāsni un nākošā jau aiz debešu debe-

šiem, — šādu tu nevari mīlēt...»

Ansis atsita kupli pārvēlušos matus no pieres, at-

spieda elkoni uz galda un pieri uz rokas. Viņš bija

dziļi iekustināts. Zenta satvēra viņa roku un vilka to

pie sevis, pāri reizas uz tās viegli uzsizdama.

«Nebēdājies nemaz, Ansi,» viņa jautri teica, «gan
atradīsi sevim īsto; neņem ļaunā, ka arī es gribu lai-

mīga kļūt; bet, ar tevi dzīvojot, es būtu nelaimīga garu

karaļa verdzene! Nesmejies par mums ar Artūru, esi

mūsu draugs!»
«Es nedrīkstu tevis mīlēt?» Ansis stostījās. «Ko tad

tu no manis gribi? Es tomēr tevi mīlēšu, es negribu
citas mīlēt!»

Viņš nezināja vairs, ko darīja, un noslīga Zentas

priekšā uz ceļiem. Zibeņa ātrumā Zenta pietrūkās un

aizsteidzās. Durvis noklaudzēja, Ansis it kā iz sapņa
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atmodās. Ko viņš darīja? Vai tā nebija ārprātība? Atri

viņš piecēlās. Pirmo reizi savā mūžā viņš juta sevī

greizsirdību un lieliskas dusmas. Šai brīdī ienāca Ar-

tūrs, viltīgi smaidīdams.

«Projām!» Ansis uzkliedza. «Ko jūs visi te vazāja-
ties? Es negribu neviena redzēt! . . .»

Artūrs vientiesīgi noskatījās uz Ansi — it kā apmie-
rināts — un izgāja. Pēc kāda brīža Anša dusmas bija

pārgājušas. Viņš nožēloja, pat kaunējās par to, ko

bija darījis. Vai viņš drīkstēja par to dusmoties, ka

Zenta viņa nemīlēja! Ansis izģērbās, izpūta lampu un

devās gultā. Bērinieku sarunas sāņu istabā tam likās

it kā par viņu zobodamies garu čukstēšana.

Bet viņam bija tagad viss vienalga. Viņš drīz aiz-

miga. Ap šo pašu laiku Artūrs no Zentas sirsnīgi atva-

dījās . .
.

-14

Lai gan ģimnāzijas direktors bij Ansim par patva-
ļīgu aizbraukšanu rājienu devis, tomēr viņš to, vien-

kārt, atvainoja mātes bēru pēc, un, otrkārt, viņš no-

manīja, ka Ansis nebūt nav skolas darbus nokavējis,
turpretī jo vairāk centies, lai savu mērķi sasniegtu.
Savus skolas uzdevumus izstrādājis, Ansis nodevās

sāņu studijām, lasīdams šo to, kas tam kā sevišķs un

studijas cienīgs no vācu jeb citiem rakstniekiem acīs

krita. Lielu iespaidu uz viņu atstāja Gētes «Gecs fon

Berlihingens», kurš arī ģimnāzijā tika kopīgi lasīts.

Tāpat Viktora Igo «Parīzes Dievmātes katedrāle», ro-

māns, kura ideju vairumu Ansis apbrīnoja. Bet visvai-

rāk viņš padevās Baironam, kura «Manfrēds» viņu
saistīt saistīja. Pēdējā Ansis mācījās īsto, nelokāmo

vīrišķību pazīt. Kad viņš visus šos rakstniekus bija

izbaudījis, cik viņa jaunā, vēl maz piedzīvojusē sirds

tam atļāva, tad beidzot viņš aizklīda garā uz veco

Grieķiju, lasīdams viņas neizmērojami bagāto, jautro

mitoloģiju.
Kādā ziemas vakarā Ansis sēdēja savā mums jau

pazīstamā istabiņā. Viņa priekšā uz galda atradās grā-

matiņa, kuru viņš ļoti mīlēja: Morica «Grieķu mitolo-
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ģija». Kamēr Ansim bija māte mirusi, viņš ilgāku laiku

jutās kā atstāts. Bet tagad viņa acis sāka no jauna ap-

skaidroties, viņš sajuta, ka debess viņam bija jaunu
māti sūtījusi, kura viņu tāļāk audzināja, — tā bija

poēzija, šī mūžīgi jaunā debess viešņa, kura dažu labu

mirstīgo darījusi laimīgu, viņu pa brīnišķīgām fantā-

zijas ārēm vadādama. Poēzija — dzeja ir diezgan va-

rena, lai katram vientuļam radītu visdzīvāko pasauli,
īstā poēzijā viss top ideāls, viss parādās, pēc kā dvē-

sele ilgojusies.
Ansis nogrima domās un aizdarīja acis. Šai tumsā,

kura viņa gara priekšā izplatījās, neredzami gari sāka

aust krāsu pie krāsas: fantāzija atjaunoja sen sapņos

nogrimušo, sen no tagadnes aizmirsto pagātni. Ansis

bija tikko teiku par Hēraklu lasījis. Tagad viņš juta
līdz ar šo varoņu varoni, kurš nupat iz Hadesas atgrie-
žas, Cerberu aiznesis, rādīdams savam ļaunajam brā-

ļam, ka viņam arī šis darbs bija iespējams. Apakš-

pasaulē Hēraklu ir Meleagers lūdzis, lai viņš sveicinot

viņa (Meleagera) māsu Dējaneiru, Eneja — aklā Kali-

donas karaļa meitu. Hērakls, Meleageram apsolījis
viņa lūgumu izpildīt, ir patlaban ceļā uz Kalidonas

pili. . . Sis Hērakla gājiens valdzināt valdzina Ansi.

Viņš atstāj Hēraklu ceļā un fantāzijā noklīst pie Kali-

donas pils. Kādai jābūt šai Dējaneirai, kurā Hēraklam

nolemts iemīlēties? — Ansis jautā. Nu šai pašā acu-

mirklī atdarās Kalidonas vārti. Vakara saulei atspīdot,

parādās Dējaneira ar savām biedrenēm, lai izpriecātos
uz plašā laukuma pils vārtu priekšā, kuram līdzās bez-

dibens. .. Labā pusē saule apzeltī Kalidonas kalnus,

kuri vietvietām tērpušies zaļās birzēs. Kreisā pusē
tumšs, noslēpumains mežs. Dējaneira parādās, un An-

sis neviļot nodreb: viņa ir vareni slaika auguma, sār-

tiem, smaidošiem vaigiem, acis spulgo vakara saulē,

it kā gribētu pēdējās gaismai spītēt. Vaļēji, degoši
dzelteni, gandrīz spulgaini sarkani mati plivinājās ap

viņas sniegbalto kaklu. Tīģera āda sedz pusi no viņas
krūts un viņas slaiko stāvu. Viņa dej un pārdroši no-

nāk reizēm tuvu pie bezdibeņa. Viņas biedrenes aiz-

sedz rokām acis, viņas baidās, ka Dējaneira nenokristu.

Bet pēdējā smejas, skaļi viņas smiekli atskan — it kā

visstiprākā liecība, ka Dējaneiras sirdī valda nebei-
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dzama jautrība un prieks. Piepeši viņas biedrenes bai-

līgi iekliedzas. Viņas grib bēgt uz pili un māj Dēja-

neirai, lai tā steigtos ar viņām ... Kāpēc viņas bēg?

Lūk, Ahelons, nejaukais upju dievs, izlīdis iz noslē-

pumainā meža, raugās uz Dējaneiru, kura spītīgi un

zobodamās to uzskata. Vai viņi jau pazīstas? Zināms!

Ahelons grib Dējaneiru precēt, bet viņai šis tēviņš ar

pinkainajiem, zajiem, gļotainiem matiem, akmeņaini

dzīslainajiem stilbiem, spalvains kā velns, kazas kā-

jām, maziem radziņiem uz grumbainās pieres — viņai
šis neģēlīgais parādījumies nav nebūt sirdi sagrozījis.
Bet šis upju, strautu un jautro meža avotu dievs ir

iemīlējies Dējaneirā līdz ausīm. Kas nu notiks? ...
Ahelons mīlinādamies tuvojas Dējaneirai, kura,

lepni nostājusies, raugās uz vakariem.

«Bēdz, bēdz, Dējaneira!» sauc viņas biedrenes, bet

Dējaneira paliek uz vietas. Piepeši Ahelons viņu ap-

kampj, lai viņu aizvestu sev līdz. Dējaneira turas vi-

ņam pretī, bet jūt, ka kaislīgais ūdens dievs tomēr

par viņu stiprāks. Šai brīdī atskan varenas ragu ska-

ņas.

«Meleagera rags skan!» Dējaneira iesaucas. Un pa

klintaino teku iz bezdibeņainas ielejas uzkāpj Hērakls,

kurš pūš no Meleagera mācīto signālu, lai nāktu viņu

saņemt. Ahelons ierauga milzīgo varoni Hēraklu un

satrūcies atlaiž Dējaneiru. Hērakla acis zvēro aiz dus-

mām. Viņš saprot šo skatu, kurš viņam uz klints parā-
dās. Daiļā varone jāglābj! Viņš satver savu milzīgo

rungu un dodas Ahelonam virsū ... Bet arī šis nav

bērns; izveicīgi tas satver Hērakla stāvu, kurš aiz-

sviedis rungu garām. Tagad viņi cīnās rokām. Hērakls

nosviež ienaidnieku pie zemes, bet pēdējais pārvēršas
par briesmīgu vērsi ar dzelžainiem ragiem. Hērakls

nokauj šo vērsi, bet šā vērša asinis pārvēršas par ver-

došu avotu. Hērakls redz, ka viņš cīnās ar kādu die-

višķu varu, bet viņš nebūt neizbīstas, nav pirmā reiza,
kur viņam ar pārdabu jācīnās. Ahelons iz verdošiem

ūdeņiem atzīstas par uzvarētu. Pa tam ir jau palicis
tumšs. Mēness uzlec pār Kalidonas pili. Hērakls rau-

gās Dējaneiras vaigā, mīlestība mostas viņa sirdī.

«Meleagers tevi sveicina!» Hērakls saka uz Dēja-
neiru, kura viņam par glābšanu grib pateikties. Iz pils
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atskan gaviļu saucieni. Visi priecājas, ka karalis no

nepatīkamā precinieka kļuvis atpestīts. Skaļiem gaviļu
saucieniem atskanot, iznāk pa vārtiem aklais karalis,

no kareivjiem vadīts. Hērakla acis uzzibšņo. Viņš sa-

tver Dējaneiru un nēšus to nes viņas tēvam pretī...
«Lai dzīvo varoņu mīlestība! ...» atskan pār Kalido-

nas kalniem...

Kāds klauvēja pie durvīm, un Ansis it kā atmodās.

Kalidonas pils ar saviem varoņiem nogrima atpakaļ

pagātnes valstī.

«Labvakar,» kāda balss smiedamies sauca; ienācējs

bija Artūrs.

«Tik vēlu! Tu laikam pa dienu lieliski strādā?» Ansis

laipni zobojās, Artūram roku sniegdams.
«Ko niekus strādāju! Tāpat pa vecam ... Gribēju tev

palienētos desmit rubļus atdot.»

Artūrs uzlika desmit rubļu papīru uz galda, Ansis

klusi pateicās.
«Vai nenāksi ar mani uz Parka pagrabu glāzi alus

dzert? Citi biedri tur uz manis jau gaida; mēs katru

sestdienas vakaru tur sapulcējamies, debatējam un uz-

dziedam pa dziesmiņai.»
Ansis brītiņu padomāja, tad ātri piecēlās.
«lešu,» viņš teica, «man taču vairāk ar cilvēkiem

jāiepazīstas.» Un viņi abi aizgāja uz Parka pagrabu.
Tika deklamēts un dziedāts kādā sevišķā istabiņā. Bet

Ansis arvien nogrima domās pie sava «Hērakla». Ne-

viļot viņš bija tapis par dzejnieku.
No šā vakara Ansis tika latviešu ģimnāzistu starpā

vairāk cienīts, ja ne cienīts, vismaz ne nicināts kā

agrāk. Ar cilvēkiem vajaga iepazīties, tad zūd aiz-

spriedumi! . ..

Kādas nedēļas vēlāk Ansis nogāja pie Rīgas Vācu

teātra varoņu tēva lomu aktiera, kurš bija teicams

mākslinieks un kuru Ansis dažādās lomās bija apbrī-

nojis. Viņš nodeva šim aktierim savu pirmo dzejisko
darbu, lai dzirdētu, vai būtu cerības kādreiz par ska-

tuves dzejnieku tapt.

Atkal pagāja nedēļas, un Ansis kādā vakarā ieradās

pie minētā aktiera.

«Jūsu «Hērakls» diemžēl nav skatuvei derīgs, bet

darbs liecina, ka jums lieliska fantāzija. Vajadzētu
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drusku vairāk vienībai būt. Bet strādājiet arvien uzcī-

tīgi tāļāk — jūs varētu daudz ko sasniegt.»
Aktieris stīvi paklanījās. Tā bija zīme, ka Ansis ir

atlaists. Viņš nebija ar aktiera spriedumu gluži mierā,

jā, viņš sāka pat šaubīties, vai tas no viņa tik ļoti cie-

nītais mākslinieks ir viņa drāmu izlasījis. Otrā dienā

viņš nogāja uz pastu un nosūtīja šo manuskriptu Tāl-

heimam, tam piekodinādams, lai tik vecajam Vairogam
nekā nestāstot, jo tas turēja katru rakstnieku par die-

naszagli un paklīdušu cilvēku. Ansis cerēja, ka tikai

Tālheims par viņa sacerējumu īsto spriedumu došot.

Tāpēc tas ilgodamies gaidīja uz atbildi.

Pavasara saulīte iespīdēja pa logu Anša istabiņā,

kad vēstuļu nesējs ienāca
...

Atri viņš vēstuli atplēsa un lasīja:

«Mīļo Ansi!

Saņem manu sirsnīgāko pateicību par Tavu «Hē-

raklu». Par spīti visiem praktiskajiem darbiem, es

esmu liels fantasts un jūtos patīkami cildināts, ka tieku

dzejas valstī aizvests. Sevišķi priecājos, ka Tu vecos

grieķus tā cienī. Tev jāiepazīstas vairāk ar dienvidiem!

Kad būsi ģimnāziju beidzis, tad — uz Vāciju, kur

māksla tik bagāta, kur saulīte siltāki spīd un debess

zilums daudz skaidrāks. Varenie Šveicijas kalni Tevi

izaudzinās par varoni. Tu esi cienīgs viņus redzēt, jo
Tu tos esi jau iepriekš sevī sajutis, it kā viņi Tevim

rada būtu. Tēvs Tevi liek sirsnīgi sveicināt.

Tavs vecais Tālheims.»

Ilgi nebija Anša sirds tik priecīgi pukstējusi kā ta-

gad, Tālheima vēstuli lasot. Viņš jutās laimīgs. Jaunas

cerības pildīja viņa krūtis; tagad viņš zināja, priekš
kā viņš dzīvo: mākslai, dzejai. Varbūt šajā viņam bija
nolemts laimīgam kļūt, kad patiesā dzīve viņam bija
tik rūgta. No nākotnes sapņodams, Ansis aizgāja uz

Ķeizara dārzu. Pavasara bija atnākusi: cīrulīši tralli-

nāja. Visur pa dārziem tika lāpīts un taisīts, lai godam
vasaru saņemtu. Ansis apsēdās uz kāda sola un pār-

domāja, pie kura mūzikas skolotāja noiet; viņš bija ap-
ņēmies studēt mūziku.
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«Kas ir augstāks par brīvību? Mūzikā, vienīgi mū-

zikā ir neaprobežota brīvība priecāties un gavilēt pēc

izciestām bēdām un sāpēm,» Ansis domāja un klau-

sījās pavasara burvīgumā. Persefone taisījās atkal

apakšpasauli atstāt un pasauli aplaimot. Un Anša ausīs

atskanēja it kā bazūne ...

Nākošās dienās Ansis nogāja pie viena no Rīgas la-

bākiem mūzikas skolotājiem. Viņi iekārtoja stundas,

un Ansis iesāka nodarboties ar mūziku. lesākumā tas

gan iepleta acis, kad mūzikas skolotājs teica, ka An-

sim esot jāsāk ar divi pirkstiem spēlēt. Bet neko da-

rīt — viņš paļāvās un spēlēja sākumā ar diviem pirk-
stiem. Bet drīz vien gāja labāk: semestra beigās viņš

jau spēlēja Mocarta C-dur sonāti. Mocarts — cik viņš

laipns! Ansis viņa laipnību apskauda ...

15

Pusotra gada bija pagājis. Taisni uz Ziemas svētkiem

Ansis bija diplomu dabūjis, ka ģimnāziju sekmīgi bei-

dzis. Artūrs jau bija students. Trešā Ziemas svētku va-

karā pie Vairogiem bija mazs dzīru vakars. Ansis

atvadījās no pazīstamiem. Viņš bija nodomājis ap

Jauna gada dienu aizbraukt uz ārzemēm. Caur Tāl-

heima pūliņiem Salienas barons bija priekš Anša stu-

dijām katru gadu 200 rubļus atvēlējis, citu — pārējo

vajadzīgo naudu Tālheims bija apņēmies sagādāt. Ve-

cais Vairogs izskatījās ļoti bēdīgs.

«Tevis, dēliņ, nu vairs neredzēšu,» viņš bažījās, ar

Ansi vienatnē izrunājoties. «Bet ej savu ceļu, pa kuru

tev nolemts staigāt. Tomēr neaizmirsti nekad vienkāršs

būt un sevi nekad neviltot. Kad cilvēks paliek dabisks,

tad viņš arvien kaut kam vēl der, ja arī viņa spēki ci-

tādi vāji.»

Ansis apsolījās tēva mācības neaizmirst. «

«Tu esi mūsu visu cerība, tev jātop arī par mūsu

laimi!» Tālheims atvadīšanās runā pieminēja. Kad

viesi atvadījās, tad Ansim sevišķi uzkrita, it kā kad

Berta būtu raudājusi. Kad Ansis viņai roku sniedza,
tad viņš juta, ka tā bija drudzī. . .
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Zenta novēlēja Ansim daudz laimes un, no Artūra

pavadīta, izgāja. Ansis noskatījās viņai domīgi pakaļ.
«Var būt, ka tāļā svešumā spēšu Zentu aizmirst. Ta-

gad vēl arvien viņu mīlēju ...»
Jauna gada rītā Ansis apmeklēja baznīcu; pēc diev-

kalpošanas viņš nogāja uz kapsētu. Pie mātes kapa
viņam noritēja pāris asaru. Brītiņu klusās, svētās do-

mās nogrimis, viņš atminējās savas mīļās mātes.

«Dusi saldi! Kaut es kļūtu tik laimīgs un varētu reiz

tev līdzās dusēt!» Viņam ienāca Puškina dzejolis prātā:

Lai gan šām nejūtīgām miesām

Kaps visur svētu mieru sniegs,
Tak tomēr katram pasauls viesām

Ir dzimtens kapos saldāks miegs ...

Vakarā Ansis aizbrauca...

Cepuru un lakatiņu vicināšana. Skaļi «hurrā» sau-

cieni ...

Vairogs noskatījās žēli dēlam pakaļ. Tālheims pava-

dīja Ansi uz Rīgu. No turienes Ansis aizbrauca uz

Drēzdeni.

Viesnīcā nonācis, Tālheims atplēsa vēstuli, kuru An-

sis tam šķiroties bija rokā iespiedis. Viņš lasīja:
«Visa par daudz! Tik viens, kā manim trūkst: visu

šo panest! Arī laime ir grūti panesama. Kuram stipra
galva, tam viegls laimes reibums; mani viņa dara vāju
un nespēcīgu. Bet turēšos kā vīrs! Ansis Vairogs.»

«Tik viens, kas viņu spēj niecīgu darīt, tā ir mīles-

tība! Kaut jele Ansis tik neiemīlētos!» Tālheims, tēju
dzerot, bažījās.

Pa to laiku Ansis sēdēja jau vagonā un brauca sa-

vam mērķam arvien tuvāk ...

-16

Saksijas galvas pilsētā Drēzdenē līdzās Brīla jauka-
jai terasei atrodas Elbes tvaikonīšu piestātne. Sevišķi
vasaras svētdienu pēcpusdienās ļaudis še lieliski drūz-

mējas un spaidās, lai tiktu pirmie uz kuģīša, kurš jūtīgo
Drēzdenes pilsoni aizved vai nu uz Lošvicu, Blazevicu

jeb Šandavu, kuras pilsētiņas uz ļoti romantiskiem
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Elbes krastiem tiklab ceļotāju svešinieku, kā arī iedzim-

tos vilktin pievelk.
Mīlīga maija svētdienas pēcpusdiena. Viens tvaiko-

nītis pēc otra aizpeld pa Elbi uz dienvidus vakariem.

Nupat kāds jauns tikko piestājies. Ļaudis plūst vai ar

blāķi pa plato laipu uz tvaikonīša, kur pasažieri sada-

lās divās daļās: pirmā un otrā klasē.

«Ja nāciet, tad nāciet drīz!» izsaucas bargi resnais

tvaikonīša kapteinis, kurš turklāt ir kuģapuika. Bet

viņš paliek laipns, kad jaunais vīrietis, kurš nupat sto-

mījās, vai iet jeb gaidīt uz nākošo kuģīti, tagad,

laipni — melanholiski smaidīdams, sniedz viņam savu

pirmās klases biļeti. Šis jaunais vīrietis ir tērpies tumšā

trūvu uzvalkā, melnu mākslinieku platmali galvā. Viņš

apsēžas droši uz soliņa, vispārīgi viņš izturas kā pil-
sētnieks, bet var tūliņ nomanīt, ka viņš ir svešinieks,

kurš nekur īsti nevar pielipt.
Ansis, tas ir Ansis! Mēs viņu tūliņ pazīstam, lai gan

viņš izskatās daudz tuklāks un sārtāks. Acis viņam

mirdz daudz dedzīgāki, bet melanholiskie vaibsti nav

zuduši. Viņa dziļjūtīgā, nervozā smaidīšana līdzinājās

gandrīz muļķa ņirgāšanai. Bet sapņainās, laipni smai-

došās acis dod viņa smaidiem citu nozīmi. Šīs acis lie-

cina, ka viņš ir kaut ko sevišķu redzējis, vismaz savos

sirds dziļumos, jo viņas, kā liekas, stāstīt stāsta un

piepeši satrūkstas, ka daiļā jaunava, kura viņam pretī

sēž, ir uzmanīgi viņa acu stāstam sekojuse. To mēs it

gluži labi manām, jo tiklab daiļā jaunava, kā arī An-

sis — abi nosarkst kā bietes.

No terases krasta ielas noskan tramvaja pulkstenis.
Ansis atskatās atpakaļ uz jauko Drēzdeni, tad viņa

skats nogrimst Elbes putojošos viļņos. Tvaikoņu mašī-

nas veiklais irkļu rats saskalda šos viļņus tūkstoškār-

tīgi, bet viņi paliek tie paši, puto un tek tāļāk netrau-

cēti, tek prom uz tāļo jūru, it kā tie nestu tai svarīgu,
steidzamu vēsti iz kalnu avotiem... Ansis nogrimst
šo viļņu sapņos, viņš sapņo līdz ar visu, kas tik pievil-

cīgs, oriģināls. Te ūdens nošļakst ar divkārtīgu trok-

sni. Ansis paceļ acis, — cits tvaikonītis aizbrauc garām
uz Drēzdeni.

Cik skaista še daba! Ansis domā un raugās pāri uz

Lošvicu. Še ir staigājuši daudz slaveni prātnieki, dzej-
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nieki un mākslinieki. Viņš jūtīgi nodreb, kad iedomā-

jas, ka še netāļu Šillers reiz dzejojis, ka Gēte kā stu-

dents iz Leipcigas te, pie sava oriģinālā kurpnieka uz-

turēdamies, mākslu izstādi apmeklējis, ka te Kerners

mitis, ka Šopenhauers te daļu no saviem darbiem rak-

stījis; tāļāk — Kārlis Maria fon Vēbers savas jaukās

melodijas harmonizējis; vēlāk Vāgners še daļu no «Lo-

engrīna» komponējis. Visi tie gara milži Ansim it kā

atdzīvojas, un Elbes Florence (Drēzdenē) ar savu ap-

kārtni šķiet viņam būt paradīze, kurā dzīvajie ar miru-

šiem netraucēti satiekas un sarunājas.
Tvaikonis nupat bija savu mērķi sasniedzis. Pasa-

žieri izkāpa, lai Demnicas hoteļa ēnainā dārzā drusku

atpūstos un tad uzkāptu uz Viktorijas augstumu jeb
aizietu vēl tāļāk cauri tumšajam silam uz kaimiņu
ciemiem, kur daiļās sakšu zemnieces zied kā rozes,

kuras tev, izsalkušam un izslāpušam pilsētniekam, pa-
sniedz gardu siera sviestmaizi un putojošu alutiņu...

Bet Ansis vēl īsti nezināja, kurp iet un kā vislabāk

uz vēsturisko mājiņu nokļūt, kurā Šillers pie Kerne-

riem uzturējies. Šillera dārzu taisni pretī uz otra Elbes

krasta — Blazevicas slaveno Šillera dārzu viņš jau
pazīst, bet še kalnainā Lošvicā bija daudz grūtāk vie-

nam bez pazinēja uz vietu, kura to ļoti interesēja, aiz-

kļūt. Demnicas dārzā Ansis apsēdās pie kāda galdiņa
un apstellēja sev kausu miesta. Publikas bija krietni

daudz. Visi sarunājās jautri, smējās, jokoja; pa star-

pām spēlēja mūzika. Anša prāti grimtin nogrima mūzi-
kas skaņās. Viņš taču pats bija tagad mūziķis kļuvis
jeb vismaz studēja mūziku ...

Šai brīdī pienāca kāds jauns kungs līdz ar dāmu un

atvainodamies lūdza, vai esot atļauts pie galdiņa nosēs-

ties. Ansis laipni lūdza, lai tik piesēstoties vien. Viņš
šodien jau otrreiz nosarka. Jaunā dāma, kura viņam
iepretī apsēdās, bija tā pati daiļā jaunava, kura priekš
kādas pusstundas viņam pretim uz tvaikonīša sēdēja.

«Atvainojiet, ka es jūs traucēju,» jaunais kungs
Ansi bildināja. «Ja nemaldos, tad mēs esam jau vai-
rākas reizes konservatorijā redzējušies. Mani sauc Os-

karu H., šī dāma ir mana kozīne Anna Blūms, arī kon-

servatoristiene, varbūt nākošā māksliniece,» viņš,
drusku zobodamies, piebilda.
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«Mani sauc Ansi Vairogu,» Ansis, dāmai un viņas

pavadonim roku pasniedzot, teica. «Atceros, ka esmu

jūs konservatorijā redzējis! Man nav bijis iemesla ne

ar vienu no konservatorijas audzēkņiem sevišķi iepazī-

ties. Lielākā daļa no viņiem ir gandrīz bērni. Un es

esmu jau pilnīgi pieaudzis cilvēks
...

Ja drīkstu jautāt,
vai jūs vēl ilgi studēsiet?»

«Nē, es jau praktizēju; esmu nupat šo pavasaru

kursu beidzis.» Jaunais mākslinieks smējās un pastel-

lēja sev un dāmai alu. Viņš stāstīja par savu eksāmenu

un uvertīru, kuru tas komponējis un kura tikusi uz-

vesta. Vārdi viņam plūdin plūda Ansim vēl līdz šim

maz pierastā sakšu izloksnē. Ansis tikai daļu no viņa

stāstījuma dzirdēja; viņš zagšus lūkojās uz savu daiļo

kaimiņieni, kuras tumšās, skaistās acis viņu saistīt sais-

tīja. Rožainās lūpas un vaigi viņai vēl neatdzisušā die-

nas karstumā dedzin dega. Viņa vēdināja ar mutes

autiņu sev seju. «Tātad jūs, jaunkundze, arī konserva-

torijā?» Ansis, dūšu saņēmis, jautāja, kad viņas pava-

donis bija apklusis, lai dzertu krietnu malku iz sava

kausa.

«Konservatorijā ...» jaunkundze nedroši uzsāka, «es

esmu jūs tur daudzreiz redzējusi. Kā jums patīk? Es

nevaru izteikt, cik še jauki — vai tas būtu konservato-

rija, opera, bilžu galerija, pilsgalma baznīca! Un kur

tad vēl šī skaistā Drēzdenes apkārtne! Man trūkst

vārdu ... Ari pie mums Bohēmijā ir jauki, bet tik ne

tik jauki kā še . .. Varbūt jūsu dzimtenē ir daba vēl

jaukāka, ka jūs tik vienaldzīgi visu uzskatiet?»

«Nē,» Ansis nokaunējies stomījās, «manā dzimtenē

nav ne simtās daļas no šī jaukuma. Bet ko es, nabags,
varu priecāties, ka tie šā visa neredz, kuri man tik

mīļi, bet kuriem nav iespējas šurp atkļūt!»

Annas jaunkundze paskatījās kaislīgi uz Ansi un tad

atkal vēdināja ar mutes autiņu. Ansis aplūkoja jauno
mākslinieku tuvāk. Viņš bija noņēmis platmali, kura

uz mata līdzinājās Anša platmalei, un ap viņa augsto

domātāja pieri vēlās sprogainie, raksturiskie māksli-

nieka mati. Kaislīgi spulgojošās brūnās, drusku iekritu-

šās acis liecināja, ka viņam ir temperaments, kurš

māksliniekam, sevišķi reproducējošam māksliniekam

nedrīkst trūkt. Pilnīgi gludais, iegareni bālais sejs bija
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sāpīgu vaibstu pilns, lai gan mute pārplūda jokiem

un smiekliem. Bet, kad šis jauneklis klusēja, tad viņa

stipri kopā saspiedušās lūpas liecināja, ka aiz šiem

viltotiem jokiem slēpjas dziļums un noslēpumaina

daba ...

Ansis stāstīja par Baltiju un Rīgu, kur ari muziķa

uzplaukusi, stāstīja, cik ļoti viņu Vāgnera mūzika aiz-

grābjot utt. Pie vārda «Vāgners» Oskara, ka mēs uz

priekšu jauno māklinieku sauksim, acis it kā uzzib-

šņoja.

«Vāgners, Vāgners ir tik īsts mūziķis! . ..»

Un Ansis ar Oskaru viens otra sirdī iekustināja pa-

tīkamas atmiņas.
«Ja jums nav nekas pretī,» Oskars, platmali galvā

likdams, teica, «tad, lūdzu, nākat mums līdz, mēs jūs

iepazīstināsim ar Lošvicu.»

«Sirsnīgi pateicos!» Ansis teica un steidzās sulai-

nim samaksāt.

«Jums pie katra soļa būs jāapstājas,» Annas jaun-
kundze smējās, «jāapstājas un jābrīnojas; tik jauka
ir Lošvica! ...»

Un viņi visi trīs, jautri sarunādamies, kāpa pa līku-

loču vilkdamos ielu, kura aizved uz restorāciju «Vikto-

rijas augstums».

17

Tiklab caur cvingeru, kā ari gar pils baznīcu pub-
lika steigšus steidzās uz Drēzdenes operu namu. Pulk-

sten sešos bija šovakar nolemts iesākt izrādi. Līdz ko

pulkstens šo stundu sita, uz teātra laukuma vairs nebija
neviens no dedzīgajiem teātra apmeklētājiem redzams;

viņus pazīst pēc nemierīgās, nervozās kustēšanās. Te-

ātra priekšā ap karaļa Jāņa pieminekli lēni pastaigājās
kādi iemīlējušies pārīši; viņus māksla mazāk nekā pa-
tiesība interesēja. Bet nupat vēl divi jaunekļi steidzās

elsdami un pūzdami pieminekļam garām.
«Sasodīta būšana,» viens no viņiem teica, operu nama

durvis ātri attaisot, «sākumu tomēr esam nokavējuši!
Tā visa ir profesora vaina, viņš ir liels Vāgnera mū-

zikas pretinieks. Agrāk manis neatlaida, kamēr nebija
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mācības stunda beigusies ...
Vai tev jau ir ieejas karte,

Oskar?»

Uzrunātais izvilka karti un smiedamies to uztrauk-

tam jauneklim rādīja. Runātājs bija Ansis, kurš nu pie
kases steidzās, lai nopirktos sev karti. «Vai trešā rangā

ir vēl vietas?» Ansis caur kases lodziņu sauca.

«Niekus, ceturtā rangā daudz labāk, tur sēd visi

konservatoristi!» Oskars piesteidzies Ansi pamācīja.
Bet Ansis jau bija nopircis trešā ranga karti. Un nu viņi

abi kāpa uz augšu...
«Nākošā pauzē satiksimies foajē,» Ansis Oskaram

uzsauca un iesteidzās trešā ranga nodaļā, lai, virsdrē-

bes garderobē nolicis, steigtos Vāgnera «Tristanu un

Izoldi» klausīties un redzēt, jo šis milzīgais mākslas

darbs ir tiklab jādzird, kā jāredz, lai cik necik dabūtu

par komponista vareno ģēniju ieskatu
...

Ansis dzirdēja nu vēl lieliskākas skaņas, nekā tas

reiz Rīgas teātrī «Tanheizerā» bija dzirdējis. Kamēr

«Tanheizerā» Vāgners tikai dažus cilvēcības aizstāvjus
tēlo, tamēr še «Tristānā» ir visa pasaules dzīvība iekus-

tināta. Visas cilvēcības izvilkums — mīlestība atspo-

guļojas viskaislīgāki, visplastiskāki šajā milzu darbā.

Kurš «Tristana» nesaprot, tas nav spējīgs mīlēt, izņe-
mot pagātnes varoņus, kuriem tik ausis, bet nekad

nervi skaņām varēja būt pieietami. ..
Pēc pirmā akta Ansis iegāja foajē. Mazu brīdi vēlāk

viņam nāca Oskars ar savu kozīni Annu pretī.
«Tas tik ir darbs! Tās ir skaņas!» Ansis aizgrābts

sauca, Annai un Oskaram roku spiežot. «Es, Vāgnera
skaņās peldēdamies, gribēju vai noslīkt!»

«Jūs esat fantasts, Vairoga kungs,» Anna šķelmīgi

smīnēja, «es šīs drāmas nemaz par tik lielisku neatrodu.

Ja jūs dzīvē būtu laimīgi mīlējuši, tad būtu arī pie
citāda sprieduma nākuši. Man Tristana mīlestība izlie-

kas šaubīga. Viņam uzticība pret savu kungu ir vairāk

nekā mīlestība pret savu mīļoto! Kuru es mīlēju, tā

manim nedrīkst neviens likums aizliegt mīlēt; ja es

mīlēju, tad laužu visu draudzību, visu, visu citam un

nododos tikai mīlestībai... Jūs redziet, ka Tristana šau-

bas, vai palikt savam kungam uzticīgam jeb padoties

vienīgi Izoldes mīlestībai, ir visas šīs drāmas traģikas
cēlonis. Bet, labāk sakot, Tristans nemaz nešaubās:
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viņš ir tik dulns un to sievieti, kuru liktenis viņam

pašam nolēmis mīlēt, grib aizvest savam kungam par

sievu. Un viņš to tiešām aizved! Ha, ha, ha! Kas tā par

mīlestību! Tristans ir uz kuģa vienīgais pavēlētājs, vai

viņš nevar likt uz citu pusi braukt nekā uz karaja
Markes pili? Vai viņš nevar ar Izoldi aizbēgt? ... Man

nāk smiekli par šādu varoni kā Tristans, kurš pie

prāta tikai caur «mīlestības dzērienu» jādabūn! ...»
Ansis gluži apmulsis klausījās.
«Jā, jā, Ansi!» Oskars smējās. «Mana kozīne neļau-

jas vis no Vāgnera pievilties! Viņai netrūkst savu

ieskatu!»

Šai brīdī Anna atvainojās un cēli aizsteidzās uz

kādu dāmu, kura bija viņas draudzene. Ansis tai no-

skatījās pakaļ. Viņa dvēselē sāka pavisam cits vējš
pūst. Viņš jau sen bija Zentu aizmirsis — nabadzīgo,

pasules uzskatos aprobežoto Zentu! Anna bija pavi-
sam cits radījums! Tomēr arī viņai bija ļoti daudz no

Zentas: miesas skaistums, grācija, daudz lielāka grācija
nekā Zentai. Annas balss skanēja tā, it kā viņa vienu-

mēr patiesību runātu. Ansis jutās no viņas it kā no-

mākts
...

Tagad atskanēja elektriskā zvana skaņas, kurš deva

zīmi, ka izrāde atkal sāksies.

Otro cēlienu noklausoties, Ansis aizmirsa Annas vār-

dus. Viņš atkal ar sirdi un dvēseli nodevās skaņām.
Tristans un Izolde dus viens pie otra krūts, kamēr Izol-

des vīrs, karalis Marke, ir uz medībām. Bet patiesībā
Marke ir apslēpies pils tuvumā, mežā, lai pārliecinātos
savā Tristanā, kuru viņš, visiem mēlnešu stāstiem par

spīti, tur par mūžam uzticīgu .. .

Ir jauka ziedoņa mēneša nakts. Izolde un Tristans

sēd roku rokā pils dārzā uz sūnu sola. Viņi nezin,
kādas briesmas viņiem draud. Gan Brangena, Izoldes

draudzene, no pils jumta uzsauc, lai sargājas, bet mīlē-

tāji nogrimuši dziļā mīlestībā, ir, tā sakot, visu pasauli
aizmirsuši.

Mut' pie mutes,

Sirds pie sirds!

Acs pret aci

Mums lai mirdz! . ..
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Bet karalis Marke jau ar pavadoņiem tuvojas

pilij...
Pec otra cēliena Ansis viens pats atspirdzinājās ar

glāzi alus, lai ar jauniem spēkiem noklausītos trešo —

beidzamo un skaistāko cēlienu iz «Tristana». Drēzdenes

slavenā dziedātāja Šeidemanteļa Kurvenals Ansi vai

līdz pat debešiem pacēla. Nevis Tristans, kā Ansis sā-

kumā bija domājis, bet viņa kalps Kurvenals ir perso-

nificēta uzticība. Viss trešais cēliens pastāv vienīgi iz

pārsteigumiem, kamēr galu kronē «Izoldes mīlestības

nāve»
...

Izoldes dziesma pie Tristana līķa Ansī sacēla ilgoša-
nos pēc nāves. Priekškaram noveļoties, Ansis jutās
daudz, daudz bagātāks nekā pirmāk. Agrāk viņš bija
tik dzīvojis, bet tagad viņš bija arī miris! Miris un

tomēr dzīvotājs — kā visi lielie gari, kuri ar vienu

kāju še uz pasaules un ar otro aiz kapa.
«Nu, jaunkundze, ko jūs tagad sakāt?» Ansis, Annu

ar Oskaru pavadot, jautāja. «Vai mums visiem ne-

vajaga iepriekš «mīlestības dzērienu» dzert, lai dabūtu

drošību mīlēt, jo mīlēt ir mirt! . ..»

Anna klusēja, Ansim likās, ka viņa nopūstos. Šķiro-
ties Annas roka it kā drebēja, kad tā to Ansim sniedza.

It kā elektriska straume ieplūda kaut kas Anša miesā,
kad tas Annas roku spieda. Kas tas bija? īstā dzīvība

jeb nāves priekštecis, kas iz Annas viņa sirdī bija

nupat pārgājis. Noslēpums, varbūt visas pasaules un

visas dzīvības noslēpums, kas viņā, cenzdamies garā,

gribēja atraisīties gaismā un viņu aplaimot. Vai tiešām

viņu īstā, varenā mīlestība gribēja aplaimot, no kuras

teikas un pasakas tik daudz zin stāstīt? Viņš taču arī

tik ļoti pēc visa, kas augstāks, censās ...

Wer immer strebend sich bemiiht,
Den konnen wir erlosen! . .

saka Gēte.

Un Ansim likās, ka viņam kaut kas pretī nāktu; var-

būt sirds neizprotamās ilgošanās atpestīšana! Viņš juta,
ka tas Annu mīlē daudz karstāki un jūtīgāki nekā ag-

-1 Kas arvien uz priekšu cenšas,
Tam būs atpestītam kļūt!
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rāk Zentu. Mājās pārnācis, viņš nodevās svētām jūtām.

Viņa istaba līdzinājās mazam lūgšanas namam... It

kā uz ko svarīgu sagatavodamies, viņš jūtām nogrima

vai līdz pasaules vidum, līdz dievībai, it kā tai pazi-

ņodams, ka viņš ir katru brīdi gatavs aiziet no šās pa-

saules. Šīs brīnišķīgās jūtas viņu, tā sakot, iesvētīja
dievības noslēpumos. Ansim likās, ka neizsakāma laime

to sagaida. Drebošu roku viņš satvēra papīra lapiņu
un uzrakstīja sekošu dzejoļu:

Tik vienu acumirkli gribas

Man mīlestībā svētam kļūt
Un mīlēt tā, kā dievi mīlē,

Tad gribu labprāt miris būt!

Tad negribu vairs pasauls prieku,
Tad pasaule var bojā iet;

Tad nejautāšu, vai salst ziema

Jeb vai ap mani rozes zied! ...
Jau jūtu es, ka visam rada

Ir mīlestības pilnā sirds;

Kad atmodīšos debess ārēs,
Lai viņa līdz ar zvaigznēm mirdz..

18

Jūlijā Ansis aizbrauca uz Tarandtu, jo pa šo laiku

arī viņam bija brīvdienas. Šajā romantiskā pilsētiņā

uzturējās vairāki jaunekļi iz Baltijas, kuri meža akadē-

mijā studēja. Ar šiem Ansis dzīvoja draudzīgi, jautri.
Dažs labs kausiņš miesta tika tukšots, tika dziedāts,

iets pastaigāties, un laiks tā nemanot aiztecēja. Reizām

atbrauca arī Oskars, kurš Reihenbergā pie kāda drauga

uzturējās. Tad tika klavieres spēlētas vai arī ērģeles

mazajā Tarandtas baznīciņā . ..

Ansis vairāk reižu bija Tālheimam rakstījis, sevišķi
iz Tarandtas. Uz visām šīm garajām, jūtīgām vēstulēm

Tālheims bija tik divas reizas atbildējis.

«Strādā, nodarbojies nopietni ar studijām — tas ir

šimbrīžam galvenākais!» — tā Tālheims Ansim rak-

stīja, kurš iz pēdējām (Anša) vēstulēm bija nomanījis,
ka Ansis atkal karsti iemīlējies. «Un par visām lietām

bēdz no sieviešiem, jo tu vēl nedrīksti mīlēt. Vēlāk,
vēlāk, kad būsi ko sasniedzis, kad būsi vīrs, kuram
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savs pamats un tāļi skanošs vārds, tad novēlu tevim

daiļu sievu. Mācies, strādā! . ..»
Ansis lasīja šo vēstuli, uz Tarandtas vecās, sagruvu-

šās pils loga sēdēdams. Viņš it kā nokaunējās, šo va-

reno dabu apkārtnē redzot, — vai tiešām mīlestības

dēļ pret mirstīgu cilvēku viņam būtu jānīkst un jāat-

stāj šī varenā pasaule, kur saule pat iz aukstajām klin-

tīm dzīvību izbur, kur līksmība un neizsakāma laipnība
iz puķu kronīšiem izplūst, kur putni izteic prieku un

klausīdamies silā atbalss viņu tāļu, tāļu aiznes? Kāpēc

jānīkst un jāmirst vienīgi mīlestības dēļ pret sievieti —

kā Tanheizeram, kā Tristanam?
...

Ansis apņēmās Annu aizmirst. Viņš pat sāka domāt

izstāties iz Drēzdenes konservatorijas un aizbraukt uz

kādu citu pilsētu. Drīzumā viņš rakstīja Tālheimam

vēstuli un izteica viņam savu noslēpumu — mīlestību

pret Annu, kā arī savu nodomu šīs mīlestības pēc
Drēzdeni atstāt...

Nedēļa pēc nedēļas pagāja, Tālheims neatbildēja.
Atnāca tikai no vecā Vairoga kāds mazs naudas sūtī-

jums — uz Anša dzimuma dienu. Ansis palika bēdīgs
un rakstīja Artūram. Arī Artūrs neatbildēja. Beidzot

augusta vidū, kur Ansis posās no Tarandtas aizbraukt,

viņš dabūja no Tālheima vēstuli, kur tas īsumā vēlē-

jās, lai Ansis tik paliekot vien Drēzdenē, lai neielaižo-

ties ar minēto «brīnumskaisto» jaunkundzi tuvākā sa-

tiksmē, gan tad viss būšot labi. Tāļāk Tālheims bija

pieminējis, lai Ansis tūliņ uzdodot savu nākamo adresi,

lai viņš varētu tos 100 rubļus aizsūtīt, kurus Salienas

barons priekš viņa iemaksājis. Beigās viņš minēja,
ka Birķu famīlija esot ļoti noskumusi. Berta esot vāj-

prātīga tapusi. Acīm redzot, viņa nīkstot, neviens nezi-

not īstā cēloņa.

Pēdējais gadījiens Ansi ļoti sāpīgi aizskāra. Bet drīz

vien tas visu aizmirsa. Nākošās dienās viņš no Taran-

dtas draugiem atvadījās un aizbrauca uz Drēzdeni.
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Drēzdenē Ansis nogāja pie Oskara, kurš nu bija pat-

stāvīgu vietu dabūjis. Abi ar Oskaru viņi uzmeklēja
Ansim jaunu dzīvokli. Arī Anna bija iz Bohēmijas pār-

braukusi, kur viņas mātei, kāda Šēnlindes fabrikas

īpašnieka atraitnei, maza muižiņa piederēja. Fabriku

vadīja Annas aizstāvji. Anna un viņas vēl nepieaugu-
šais brālis bija pēc mātes vienīgie brangā īpašuma
mantinieki. Pēc Oskara stāstiem Ansis nojēdza, ka

Annai jau dažādi līgavaiņi gribējuši pieglausties. Bet

viņa tos visus atraidījusi, aizbildinādamās, ka tā gribot
vēl jautri un brīvi padzīvoties. Annai bija deviņpa-
dsmitais gads. Viņa jokoja, ka tā tikai kā veca meita

gribot precēties. Bet nu joki pie malas, jo Anna bija

iemīlējusēs .. .
Ansis nu gan nebija tik visai skaists, Drēzdenē bija

daudz, daudz jaunekļu, kuri Ansi šai ziņā pārspēja.
Bet šie visi bija mājenieki — vācieši. Nekas neatstāj
uz sievieša lielāku iespaidu kā svešas zemes vīrs. Ro-

mietes cēzaru laikos cienīja gaišmatainos ģermāņus.
Francūzietes vēl šodien ciena jautros, bet sirsnīgos
krievus. Arī Anna deva priekšroku ārzemniekam —

svešam, kurš bez tam bija jūtīgs, dziļas mīlestības spē-

jīgs. Anša gurdenās, sapņainās acis atstāja uz Annu

lielāku iespaidu nekā dažu vācu oficieru zibšņojošie
skati. Anna pārbrauca uz Drēzdeni ar tādu pašu sirdi

kā Ansis: bailīgā noskāršanā, ka ar atkalredzēšanos

viņu slepenā mīlestība varbūt uzziedēs brīvi, atklāti.

Viņu pirmā atkalredzēšanās atgadījās pie Oskara,
kur Anna iestudēja savas lomas, jo Oskars bija ļoti
labs pavadītājs uz klavierēm. Anna mīlēja sevišķi Lor-

cinga mūziku un lūkoja katru no Vāgnera atgriezt.
«Tas cilvēks var novest katru jūtīgo pie ārprātības!»

viņa stingri teica, un Ansis viņas klātbūtnē vairs neru-

nāja par Vāgnera mūziku.

Kad Anna aizgāja, Ansis, uz zofaja apsēdies, rau-

dzījās skumji uz grīdu.
«Vai tev kas uz sirds?» Oskars šķelmīgi smējās un

Ansim sniedza cigareti. Ansis aizdedzināja cigareti un

nopūtās.
«Man ir daudz kas uz sirds, bet nezinu, vai drīkstu
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to visu izteikt. Kas var zināt, varbūt ari tevi tas pats

lietuvēns moka?»

«Nē, mani moka tikai mākslas lietuvēns. Mana māk-

sla manim aizliedz iemīlēties, es mīlēju tik skaņas,

harmonijas ir manas mīļākās!» Oskars runāja un uz-

sita pāris akordu uz kauliņiem.
«Nu labi, Oskar, tevim es savu sirdi atklāšu! Izsmej

mani, var būt, ka tas mani darīs prātīgu; es mīlēju tavu

kozīni Annu! ...»

«Tur manim nekas nebūtu pretī, ja tu mans radi-

nieks kļūtu, es domāju, ka tas mūsu draudzības neizpos-
tītu. Ja tu manu kozīni apprecētu, tad tu manim būtu

draugs un radinieks, kurš bagāts ar laicīgu un garīgu
mantu

.
..» Oskars smējās. «Es arī reiz Annu mīlēju,

kad bērni bijām. Tagad mēs esam nešķirami draugi,
kā brālis un māsa. Varbūt es šodien viņu mīlētu, ja

es nebūtu kā zēns viņas mīlējis. Dabai ir daudz noslē-

pumu, arī šai gadījienā viņa ir un paliek mīklaina.

Ja es gribētu savu kozīni precēt, precēt viņas mantas

dēļ, tad varbūt sirds vienotajā laulības kārtā sāktu

no jauna mīlēt, varbūt viņas dedzība un temperaments

aizdedzinātu manu saogļojušo sirdi, — bet es neuzdro-

šinos viņu precēt, viņa mani izsmietu . . .»

«Labi, ka tu manim nestāvi ceļā,» Ansis teica un aiz-

dedzināja no jauna cigareti, «mani Anna ir vai apbū-

rusi, un, Oskar, tev jāzin, ka es esmu cilvēks, kurš bez

mīlestības nevar nevienas dienas dzīvot... Bet kā lai

nu iesāku, vai rakstīt vēstuli?»

«To tik ne! Noej pats pie Annas, pazvani, it kā tu

vecs paziņa būtu; esi drošs, citādi tu savu kredītu pa-

zaudēsi, viņa gļēvuļus nevar visai ieredzēt. Es izdabūšu

zināt, kad kundze, pie kuras Anna dzīvo, nebūs mājā.
Tad tik droši iekšā, meties uz ceļiem un saki: «Anna,

es jūs mīlēju!»»
Oskars zobojās un sāka spēlēt kādu Strausa valceri.

«Es domāju, tev laimēsies!»

«Tu proti tik zoboties. Labāk nebūtu tevim ne vārda

teicis!» Ansis dusmīgi sniedza Oskaram roku un aiz-

steidzās.

Oskars spēlēja visā spēkā tālāk, iz valcera kādā tri-

viālā polkā pāriedams.
Ansis nogāja mājā, apsēdās pie galda un gribēja sa-



32 — Jānis Poruks 489

vus uzdevumus mūzikas teorijā uz rītdienu izstrādāt.

Viņš noliecās vienreiz, otrreiz pār nošu burtnīcu, An-

nas balss skanēja viņam ausīs ... Viņš apsēdās pie kla-

vierēm un gribēja izmācīties sonāti, bet notis sāka dan-

cot un sastādījās pavisam citādā kārtībā, tā ka Ansim

likās, ka viņš nevis sonāti, bet kādā bilžu grāmatā
Annas bildi uzšķīris.

«Sasodītā mīlestība!» Ansis pukojās un piecēlās.

«Viņa ir tikpat nepanesama — kā laimīgā, tā nelai-

mīgā!»

Viņš paķēra platmali un lēniem soļiem aizgāja uz

zooloģisko dārzu. Kungi un dāmas, vakaram metoties,

še pastaigājās. Iz koncerta zāles atskan mūzika ...
Kāds noplīsis zēns, kurvi ar augļiem nesdams, garām

iedams, dzied: «Denn dv hast ja die schdne Bertha.» 1

Ansis sēd uz sola un raugās, kā daiļās anglietes uz tik-

pat daiļiem kumeļiem pajādelējas ... Viņam ir tā ap

sirdi, it kā arī viņam būtu jāsēžas dedzīga kumeļa
mugurā un jājāj tāļu, tāļu prom no visiem šiem cilvē-

kiem, skaistām pilīm un mājām, prom uz tēviju, uz

dzimteni. Bet tur jau viņš reiz dzīvoja un tomēr neat-

rada miera! Nu — viņš jātu tāļāk projām, no vienas

vietas uz otru, mūžam, kā klejo padebeši pie debesīm,
kamēr tie lietus asarās izlīst, kā klejo taureņi no pu-

ķītes uz puķīti, kamēr tie iznīkst, kā klejo viļņi no

vienas jūrmalas uz otru un nezin, kur palikt, — piesi-
tas pie cietas viņus nesapratējas klints un sadrūp,
sašķīst tūkstoš pilienos .. .

Un Ansis nogrima vecu vecos sapņos.

-20

Ansis jau ilgāku laiku bija labi ieredzēts viesis kādā

labākā žīdu ģimenē. Šās ģimenes tēvs, Arons Rābs, bija
nesen miris. Viņš bij agrāki Parīzē bagāts tirgotājs bi-

jis, bet pēdējā franču-vācu kara laikā viņam Parīzes

nemieru dēļ bija jābēg un jāpazaudē lielākā daļa no

savas mantas. Vēlāk tas dzīvoja Frankfurtē pie Mai-

nas — diezgan trūcīgos apstākļos. Pēc brāļa nāves,

1 «Jo tev pieder skaista Berta.»
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kuram Drēzdenē piederēja brangi uzplaucis veikals,

Arons bija tā vienīgais mantinieks. No šā laika līdz

nāves stundai viņš dzīvoja Drēzdenē.

Rāba meita Roza, viņa vienīgais bērns, arī apmek-

lēja konservatoriju. Še viņa iepazinās ar Ansi un pē-

dējo kaislīgi sāka mīlēt.

Roza nebija skaista, bet savām gudrām acīm un pār-
drošo uzvešanos tā sagrozīja daudz jaunekļiem galvas.
Viņa bija mātes sejā: tie paši iebrūnie vaigi, dedzīgās
melnās acis un ogļu melnie mati.

Ansis Rozā nebūt nebija iemīlējies, bet viņš labprāt
ar viņu satikās un sarunājās. Bez tam pie Rozas mātes

sanāca dažu vakaru viesi, ar kuriem bija interesanti

iepazīties, proti, daži ievērojami Drēzdenes māksli-

nieki. Tika spēlēts un dziedāts, deklamēts utt. Nāca

jautras sarunas. Ansis iepazinās ar ļaudīm, kuri viņam
līdz šim nebija tuvāki pazīstami bijuši.

Kādā vakarā, kur Ansis Rozu no konservatorijas uz

māju pavadīja, Roza, kura nekad nevarēja mēli saval-

dīt, jautāja Ansi, vai viņš Drēzdenē esot iemīlējies.

Viņa cerēja, ka taisni tāpēc, ka Ansis ar viņu vis-

laipnāki un sirsnīgāki apgājās, Ansis būšot viņā iemī-

lējies.
Ansis tik pasmīnēja un neteica ne vārda.

«Es pazīstu jaunkundzi, kura jūs neizsakāmi mīlē...

Mēs esam daudzreiz par jums runājušas. Viņa ir uz

manis greizsirdīga . .
.»

«Kā viņu sauc?» Ansis jautāja.
«Uzminiet paši! Tā pati, kuru jūs arvienu tik auksti

un pavirši sveiciniet!»

«Tad nezinu — es sveicinu visas dāmas vienādi!»

«Ah! Tā vis nav! Vai jūs pazīstiet Annu Blūma jaun-
kundzi? Jūs no viņas bēgtin bēdziet, kur viņa taču jūs
mīlē!» Roza gandrīz ļauni smējās un kaislīgi Anša sejā
raudzījās, lai tajā nolasītu viņa sirds noslēpumu.

Bet Ansis izturējās mierīgi.
Vai tiešām Anna varēja viņu mīlēt? Un vai viņa

būtu tik neprātīga un izpļāpātu savu noslēpumu? Bet An-

sis pazina Rozu. Pēdējā, tā sakot, ar savām biedrenēm spē-

lējās. Viņa zināja, cik katra no viņām veca, cik viņa tu-

rīga, cik tai līgavaiņu bijuši. Viņa zināja to visu. Roza iz-
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jauca dažu labu draudzību, kuru pat jaunākās meitenes,

nevainīgi bērni, bija savā starpā noslēgušas. Viņa rīdīja
vienu otrai virsū un tad atkal samierināja, lai par to

visu varētu gardi pasmieties. Rozas raksturs bija noslē-

pumains. Viņa krāja skaistuju portrejas un raudāja kā

izkults bērns, kad kāda no viņas draudzenēm, kursu

beigusi, aizbrauca, ar kuru tā vai simtām reizām bija
sanīdusēs; viņa varēja savu vislabāko draudzeni vis-

ļaunāki aprunāt, tad tā ar asarām visu nožēloja un

nebija tikmēr mierā, kamēr viņai viss bija piedots.
Par kādu no saviem radiniekiem, kurš pats, jau pavecs

būdams, bija apprecējis jaunu sievu, tā ņirgājās un

smējās kur un kā tik varēdama. Kad šis vīrs nomira,

tad viņu neviens nespēja apmierināt. Viņa raudāja,
skūpstīja jauno atraitni un bēru dienā izskatījās pēc

miroņa. Tādi ir daži cilvēki — nesaprotami. Tā arī ga-

dījienā pret Ansi Roza izturējās pa vecam. Viņas rak-

sturs piespieda viņu Ansim to izteikt, ko tā pie Annas

bija nomanījuse. Bet turklāt — viņai vajadzēja par to

visu ļauni smieties. Un bez tam viņa kaislīgi mīlēja
Ansi, kurš viņai vienatnē bija uzdrošinājies teikt, ka

Roza esot visērmīgākā roze, kuru tas pasaulē redzējis.
Rozas nodoms bija Annu un Ansi sarīdināt, vienu pret
otru sadusmot, abus smieklīgus padarīt. Bet še viņas
asā mēle, kura visu spēja saskaldīt, — še, pie Anša un

Annas, viņa atrada cietu akmeni.

«Roza, es zinu, ko tu gribi!» Ansis teica. «Ja tu

iejaucies manos noslēpumos, manā mīlestībā, tad tu,

zināms, vari manu laimi izjaukt. Tu iespēj daudz, tāpēc
es bīstos no tevis. Ja tev mana mīlestība pret Annu ir

pretīga, ja tev tur kāds sevišķs iemesls vai tiesība

divu mīlētāju starpā maisīties, tad es labāk atkāpšos,
es aizbraukšu drīzumā projām, varbūt rītu jeb parītu,
jo, kas manu mīlestības svētumu grib aptumšot, tas

man sliktāks par velnu. Apdomā, ko tu dari, ja tu gribi
ar mani tik spēlēties, kaitēties! Es esmu daudz cietis,
ciešu vēl joprojām, un tu gribi manim šo manu laimi

izjaukt, izklīdināt manu sapni, lai es atmostos rūgtā

patiesībā. Liec taču manim vēl pāra dienas dzīvot.. .»

Un Ansis runāja tāļāk, kamēr Roza asaras slaucīja.
«Ar labu vakaru,» viņa aizgrābta sauca, bez kā An-

sim roku sniegtu, un iesteidzās Bāreņu nama ielā savas
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matēs dzīvoklī. Ansis klejoja domīgi pa ielām līdz pat

vēlam vakaram.

Roza apsēdās pie klavierēm un gribēja spēlēt. Bet

viņai trūka spējas, rokas bija slābanas, viņa sāka šņuk-
stēt.

«Nu kam lai es dzīvoju, vai lai palīdzu citu laimei

uzplaukt, kad pašai laimes trūkst? ...» viņa domāja.

Ilgāku laiku viņā cīnījās labais un ļaunais gars. Beidzot

viņa izpūta sveces, apmeta ap pleciem mantelīti un

aizsteidzās uz Annas dzīvokli. Annu viņa sastapa

vienu; tai viņa visu sarunu ar Ansi izteica.

«Viņš tevī mīlē,» Roza teica, «bet zini, ka ari es

Ansi mīlēju, tāpēc sargies no manim manos ļaunajos
brīžos. Netici tad manim, ja es tevim ko citu stāstu,

kā tik to, ka Ansim ir zelta sirds, pērle, kādu iemantot

es sen biju tīkojusi. Bet manis viņš nemīlē! Es varbūt

atriebšos, tagad savā labajā stundā tevim piekodinu no

manis sargāties. Ar labu nakti!»

«Traka meitene!» Anna nodomāja un apsēdās pie

loga, lai pasapņotos, jo mēness jau bija uzlēcis...

Roza aizsteidzās, it kā gribētu ūdenī gāzties. Bet

viņa nelēca vis upē, bet aizgāja uz māju, spēlēja, rau-

dāja un smējās, it kā būtu ārprātīga palikusi. Tad viņa

palika gluži mierīga, paņēma savu dienasgrāmatu, kurā

jau visu nedēļu nebija nekā rakstījusi, un trekniem

burtiem ierakstīja: šodien atkal pārliecinājos, ka cil-

vēks ir pērtiķim rada. Māte uz pirkstu galiem pienāca
un pār Rozas plecu šos vārdus lasīja. Viņa pasmaidīja
un noskūpstīja savu meitu.

«lesim pie miera!» viņa teica, un Roza, it kā nekas

nebūtu noticis, smiedamies aizgāja uz guļamo istabu.

Anna sēdēja savā istabā vēl ilgi pie loga. Kāda pan-

sijas biedrene klauvēja pie durvīm, lai patriektos ar

jautro Annu. Bet Anna neatvēra durvis. Aiz aizslēgtām
durvīm viņa sapņoja. Tā bija zīme, ka neviens, varbūt

tik viens vienīgs drīkstēja šos sapņus zināt. Kā_ šie

sapņi dzīvē piepildās, par to sapņu grāmatas allaž

klusu cieš.. .
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Drēzdenes mākslas mīļotāju biedrība «Apollo» iz-

brauca zaļumos uz «lelejas dzirnavām» aiz Tarandtas.

Caur Oskara — kā šās biedrības jauktā kora diri-

ģenta — gādību bija arī Ansis ielūgts. Noteiktā laikā

viņš ieradās Bohēmijas vokzālē, kur Oskars kopā ar

Annu un vēl kādu citu jaunkundzi pie kāda galdiņa

sēdēja. Anna nosarka un sniedza šoreiz nedroši An-

sim roku. Ansis izdzēra kausu alus, drīz pēc tam visi

zaļumnieki sakāpa vagonos, un vilciens steidzās ātri

garām Počapelei uz Tarandtu. Tarandtā izkāpuši, tie

devās kājām garām «forsta» dārzam uz minētām dzir-

navām. Ansis nesa Annas skaisti izpīto kurvīti, kurā

atradās uzkožamie un pudele vīna. Ansis gribēja kurvi

attaisīt un pārliecināties viņa saturā, bet Anna uzsita

viņam viegli uz pirkstiem.
«Tā nedarāt!» viņa draudēja. «Kurvja saturs ir no-

slēpums!»
«Šoreiz, jaunkundze, dabūju no jums kurvi,» Ansis

smējās, «bet nākamībā negribētu nekad vairs kurvja
dabūt!»

Ansis raudzījās Annas sejā: viņa bija gandrīz bē-

dīga, bālāka nekā agrāk.
Tarandtas silam cauri ejot, Ansis un Anna palika

citiem iepakaļš. Priekšpusdienas saule spīdēja caur

kuplajiem zariem; bija pilnīgi saule un tomēr pakrēs-
lis. Ansis arvien aplūkoja Annu. Tagad viņa tam likās

daudz pieietamāka būt nekā agrāk. Agrāk viņa bija
tik jautra un pārgalvīga, tagad klusa, bāla ...

«Kāpēc jūs neesat vairs tik jautri kā agrāki?» Ansis

Annu vaicāja.
Anna paskatījās Anša acīs. Šis skats — kā katrs

mīlestības skats — bija neizmērajamas ilgošanās pilns.
Ansis viņu saprata un viegli nodrebēja.

«Jūs esat mani bēdīgu padarījuši!» Anna lēni teica.

«Mans prieks ir pārgājis uz jums, mani atstājis; es

kaunos, ka es neesmu vairs tāda kā agrāki — līksma,
jautra kā putns mežā.»

«Es neprotu mīlestības atklāt,» Ansis drebošā balsī

teica, «un arī nedrīkstu, jo esmu agrāki mīlējis! Ne-

drīkstēju arī tāpēc jums teikt, ka jūs mani bijāt dziļi,
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dziļi aizkustinājuši, ka nejūtos cienīgs mīlēts tapt.
Meitene, kuru es agrāki mīlēju, mani atstāja. Viņai

bija tas jādara! Es esmu sadzīvei nelietojams cilvēks.

Es spēju mīlēt, bet ko tad lai cilvēks īsti dara, kad

viņš mīlē! Apprecēties — to tik ne, jo tad cilvēks ir

piespiests ar savu mīlēto viscaur iepazīties. Mīlēt ir

visu aizmirst un tik sevī pilnīgi atmosties! Kāpēc tad

likties sevi modināt un atpakaļ pasaulē griezties, kad

jūti — nu esi īsto laimi sasniedzis! Mana agrāk mīlētā

teica, ka es mājot viņai kā nāve, kā ļauns gars. Es ticu,

ka es esmu ļauns, jo mani dzīves ieskati citādi nekā

prātīgiem pilsoņiem. Ja tā katrs dzīvotu kā es, tad pa-

saule jau sen būtu bojā gājusi... Jā, jaunkundze, sa-

kāt — ko lai daru, kad es mīlēju? Man nav nemaz

bailes jums savu mīlestību atklāt un jūs — noskūpstīt.
Bet manī arvien kāda balss sauc: tu esi tik mīlestības

ķēms, ko tu ērmojies! Lai mīlē varoņi! Un dienām un

naktīm mani moka kāda bilde iz sirmās, teiksmainās

pagātnes. Šās bildes motīvs — radītājs ir varoņu mī-

lestība ...»

Ansis gribēja tāļāk runāt, bet Anna paskatījās uz

viņu dusmīgi.
«Jūs no šā brīža esat manās acīs vīrišķību pazaudē-

juši, un es sāku palikt dusmīga, ka man tāds gļēvulis

jāmīlē ...»

«Anna, sniedz man roku,» Ansis turpināja, «sauksi-

mies turpmāk ar «tu»
...

Es gribu ar tevi tik vienu

vienīgu jauku vakaru kopā pavadīt — vienatnē; tik

vienreiz uz tavas sirds pukstieniem vairāk klausīties,

tad es būšu laimīgs! Es zinu, ka tu mani atstāsi, jā,
tu pieķersies dzīvei un dzīvībai, es zinu, ka mūsu tāļā-
kie ceļi šķirsies. Es nedusmošos: es būšu laimīgs; es aiz-

iešu turp, no kurienes esmu nācis: uz garu valsti, pie

nelaimīgiem ģēnijiem, kuri mūžam neapmierināti klīst

pa pasaules ārēm; ja spēšu runāt, es viņiem teikšu, ka

esmu brīdi laimīgs bijis, lai arī viņi taptu cilvēki, nāktu

pasaulē mīlēt. . . Anna, tik vienu vakaru dāvā manim,

un es gribu iznīkt — pamazām, ja ne uzreiz!»

«To es tev apsolu!» Anna tikko dzirdoši čukstēja.
Asaras izspiedās viņas acīs. «Es jūtu līdz ar tevi, dār-

gais draugs, es zinu, ko tu gribi teikt, — ka viss ir

nieki: prieki un bēdas. Es zinu, ka tu redzi visiem mū-
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riem un akmeņiem cauri, redzi sevi jau kapā dusam;

zinu, kādas mokas tavā dvēselē! Ja tas būtu manā

spēkā, tad labprāt gribētu tevi apmierināt, tevi atpes-

tīt vismaz uz brītiņu no tām ...»

Viņi nogriezās no celiņa, kur starp zaļiem kokiem

dus Kota, Tarandtas meža akadēmijas un «forsta» dārza

dibinātājs. Še viņi apsēdās uz soliņa pie Kotas kapa.
Citi gāja dziedādami tāļāk.

Viņi brītiņu atpūtās un tad atkal steidzās, pa visu šo

laiku klusēdami.

lelejas dzirnavās nonākuši, zaļumnieki nodevās pil-

nīgi priekiem. Tika dziedāts, dancots; arī rotaļas ne-

tika aizmirstas. Bet visjaukākās rotaļas notika dabā.

Karstā vasaras saule bija drusku atdzisusi. Viņa spī-

dēja mīlīgi silti, it kā gribētu atkal iesākt ar pavasaru.

Sudrabaini debestiņi peldēja pa skaidro gaisu, it kā

kavēdamies, lai noklausītos zaļumnieku dziesmās. Pā-

ris nerātnu skuķu bija uzkāpuši augšā uz klints un

«jodelēja».

«Tagad drīkstam ar kurvja saturu iepazīties,» Anna

smaidīdama teica un sniedza Ansim vīna pudeli, lai

tas to attaisītu.

Kurš nemīlē vīna, dziesmu un sievu,

Tam, ģeķam, es saku tūliņ ardievu! —

Oskars pienākdams sauca un uzsita Ansim uz pleca.

«Tagad draugs, tev būs jādzied solo, katram jādzied,
tāpēc labi, kad jau ietaisi dūšu.» Oskars, Anna un An-

sis sašķindināja glāzes. Anna, vīnu iebaudījusi, izska-

tījās atkal sārta. Kad visi bija riņķī zālē sasēdušies,
lai katrs dziedātu kaut ko solo, tad Anna tam pretojās.
Par sodu, ka pretojusēs, Annai bija pašai pirmai jā-
dzied. Beidzot viņa piecēlās, uzkāpa uz puķēm appuš-
ķota dzirnavu akmeņa, kuram bija jābūt par «podiju».
Viņa nezināja, vai jokot vai nopietni dziedāt.

Viņa uzsāka Jūlija Volfa jauko lirisko intermeco

iz eposa «Der wilde Jāger» \ kuram Oskars bija kompo-
nējis melodiju.

Visas puķes labprāt pītu.

Visas tikai tevim vien;

Vaiņagus ap tevi vītu

Mīlestībā katru dien .
..

1 «Straujais mednieks».
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Viņa dziedāja vēl tāļāk; balss skanēja tik jauki,

droši, bet mīlīgi, tā ka pat vecai melderienei, kura

dzirnavu priekšā, rokas zem priekšauta turēdama, stā-

vēja, nobira pāris asaru. Visi bija aizkustināti. Nevie-

nam vairs neietikās dziedāt jocīgas dziesmas .. .
Tik vēlā vakarā zaļumnieki atgriezās uz Tarandtu,

no kurienes tie atkal aizbrauca atpakaļ uz Drēzdeni.

22

Ansis sēdēja savā istabā pie klavierēm un nodarbo-

jās ar harmonijas mācību. Te pieklauvēja jautri pie
durvīm, un Ansis tikpat jautri sauca: «lekšā!» Bet

klauvētājs vis tūliņ neienāca. Ansis domāja, ka Oskars,

par kuru tas viesi noturēja, tik jokojas. Viņš strādāja

tāļāk, kad durvis lēni atvērās un uz sliekšņa stāvēja
Anna...

Ansis satrūkās. Vienkārt, istabā neizskatījās visai

kārtīgi: papīra lapas uz grīdas, grāmatas šā tā izmētā-

tas, arī Anša mati nebija kārtībā; otrkārt — Anna!

Anna viņu apmeklēja, kur viņš pie tās vēl nebija
nekad mājās bijis.

«Ko tu bīsties!» Anna smējās un sniedza Ansim

roku. «Esi drošs, es nekožu!
...

Vakar dabūju no mātes

iz Bohēmijas vēstuli; rītu manim jāaizbrauc; nezinu,

kādēļ, māte tā grib. Diezin vai tik drīz nokļūšu atkal

Drēzdenē. Ansi, tu atminies, ko es esmu apsolījusi:
ar tevi vienatnē vienu vakaru kopā pavadīt. Šovakar

mēs varam kopā izsmieties un izraudāties; rītu projām,

projām! . . .»

Ansis gluži apjuka.

Viņš atvainojās par nekārtībām un piegriezās pie

spoguļa.
«Nekas, nekas,» Anna smējās, «arī mežā, dabā ir

zari — tiklab sakaltušie, kā arī zaļie — daudzreiz ne-

kārtībā, cits caur citu izkaisīti — un tomēr viss tik

jauki dabiski!»

Viņa apsēdās pie klavierēm un uzsita kādu motīvu

iz Mocarta «Dona Žuana», tad, galvu pār plecu atgrie-
zusi, Ansim smiedamies jautāja: «Vai tu pazīsti šo

mūziku, vāgneriskais fantast?»
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Ansis vēl arvien bija kā no laivas izsviests. Beidzot

viņš uzķēra īsto izturēšanās dzīslu: viņš paķēra vijoli

un spēlēja par atbildi menuetu iz «Dona Zvana».

«Bet tagad man vēl daudz darīšanu!» Anna, ātri pie-

cēlusies, smējās. «Man jāapmeklē draudzenes, šis tas

jāiepirk
...

Vakarā ap pulksten septiņiem es tevi sa-

gaidīšu pie Riesa muzikāliju magaziņas. Uz redzēša-

nos! .. .»

«Cik tu laba!» Ansis čukstēja, bet Anna šo vārdu

vairs nedzirdēja. Tā aizsteidzās ...
Ansis nosēdās uz zofaja un nogrima domās.

«Šodien, šodien būšu vislaimīgākais cilvēks pasaulē,
bet ar šo pašu dienu arī mana laime beidzas!»

Viņš ietērpās svētdienas drēbēs un izgāja. Sirds vi-

ņam nemierīgi pukstēja. Viņam bija vēl trīs stundas

laika. Tas aizgāja uz tvaikonīšu piestātni un aizbrauca

uz Lošvicu, — viņš jau varēja atkal noteiktā laikā at-

pakaļ būt. Šās trīs stundas uz vietas pavadīt — tas

viņam likās būt neiespējami.

23

«Tu esi tā kā puķe!»

Heīne

Pulksten septiņos Ansis ieradās pie Riesa magazi-
ņas. Anna jau gaidīja viņu.

«Es pateicos!» Anna čukstēja un nosarka. «Es do-

māju, ka tu vairs nenāksi...»

«Arī es tev pateicos!» Ansis teica, un viņi abi lēnām

aizgāja pa Bāreņu ielu, pa Pilsoņu pļavu uz Lielo dārzu.

Dārza galvenajā restorācijā tie, drusku kaut ko iebau-

dījuši, pastaigājās. Sāka mūzika spēlēt, publikas pie-
nāca arvien vairāk klāt; Ansis ar Annu atstāja putek-
ļaino restorācijas pagalmu un izgāja brīvajā parkā.

Tāļu, tāļu viņi aizgāja pa parku, kamēr tie vairs ne-

viena nesatika. Še vairs nebija solu. Viņi apsēdās uz

zaļa mauriņa. Saulīte jau bija norietējusi. Iz tālienes

atskanēja mūzika un atkal apklusa. Iz rītiem māja
krēsla. Vējiņš apstājās un klausījās, kurp vakars tam

vēlēšot pūst, bet vakars klusēja; tad arī vējiņš klusēja
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un iemiga zem zaļajiem koku zariem. Anna noņēma

savu galvas rotu un nolika to sev līdzās. Viņa nopūtās.
Ansis izvilka ķemmi iz kabatas un sāka savus matus

sukāt. Viņi abi vēl ilgi klusēja un paskatījās kaunīgi
viens uz otru. Palika arvien tumšāks, sāka jau zvaig-
znītes mirdzēt.

«Še nevar sēdēt,» Anna teica, «iesim atpakaļ kādu

solu uzmeklēt, še ir par daudz vientuļi!»

Viņi pagāja kādu gabaliņu un apsēdās uz pirmā sola.

Ansis gribēja nosēsties gluži klāt pie Annas sāniem,

bet viņam palika gandrīz bail. Viņš vēlējās Annu no-

skūpstīt, bet viņam likās, ka ozoli un liepas parkā
visu to redzētu. Ansis aizdarīja acis, satvēra Annas

roku un spieda to pie savām lūpām. Baltā rociņa! It

kā eņģeļu paijāšanai radīta! Bet Ansis rokas baltuma

un glītuma neredzēja. Viņš juta, ka viņu abu dvēseles

savienojas vienā — pilnīgā, viņš juta, ka iz divu dvē-

selēm top neizteicama laime. Piepeši Anna piespieda

galvu pie Anša krūts. Viņš aptvēra viņas kaklu...

Mut' pie mutes,
Sirds pie sirds!

Acs pret aci

Mums lai mirdz!

It ka Tristanam un Izoldei! Anša velēšanas bija pie-
pildījušās! Viņš bija bezgala laimīgs ...

Saldais sapni, neizklīsti,

Mīlestībai nebūs zust;

Paliec mūžībai par prieku,
Liec jel viņiem sevi just!
Saldais sapni, tavās ārēs

Visi augstie gari mīt;

Visi, visi apskaidroti
Manā mīlestībā spīd ...

«Kaut spētu tevi laimīgu darīt!» Anna čukstēja. An-

sis juta uz rokas valgumu: viņa raudāja.
«Es jau esmu laimīgs!» Ansis tikko dzirdoši teica.

«Es jūtu, ka esmu visu, visu sasniedzis, kas manim

bija jāsasniedz; tagad es varu mirt. . .»

«Mirt!» Anna atkārtoja. «Mirt būtu skaisti diviem

kopā, vienam mirt — tas ir nepatīkami!»
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Uz brītiņu viņi abi klusēja, roku rokās saķērušies.
«Nē, tevim jādzīvo!» Ansis teica. «Tevim jāredz pa-

saule! Kas tad viņu apskatīs, ja mēs visi nomirsim,

kuri vēl atrod viņā daiļumu? Dzīvo, dzīvo vēl ilgi

un priecājies! Atminies arī manis un mūsu laimes!

Nebīsties, es nelikšu pats rokas pie savas dzīvības,

šī mīlestība pati to darīs. Es pamazām nonīkšu, citur

uzplaukdams. Zini, Anniņ, es neesmu nekas cits kā

pērļu zvejnieks, kurš šos bezgalīgos pasaules dziļumos

nolaidies, lai sazvejotu sevim tik daudz pērļu, ka va-

rētu sevim nopirkties tiesības citā pasaulē dzīvot. Es

zinu, ka esmu nemirstīgs, zinu, ka esmu līdzstrādnieks

pie universuma, pie visa, kas bija, kas ir un kas būs;

tagad manim cita pasaule uzsmaidīs — šī ir manim jā-

atstāj; es esmu mīlējis, esmu tik daudz pērļu atradis,
ka varu atgriezties turp, iz kurienes mēs visi esam iz-

gājuši, — uz dievību; es nolieku savu atradumu pie
viņas kājām; es esmu atradis še varenību, mīlestību,

sapņos patiesību un patiesībā sapņus. Viss saskan, it

kā viss būtu milzīga simfonija, kur katrs līdzi spēlē.»
«Tu, laimīgais!» Anna kaislīgi čukstēja un apķērās

ap Anša kaklu. «Es tevi neatstāšu!»

«Kas mani varētu atstāt, ja es pie tā arvien

būtu?... Šķirties vien nav jau viens otru atstāt!»

Viņš noskūpstīja Annas pieri. «Vairāk mēs cilvēki

nespējam,» Ansis runāja tāļāk, «kā mīlēt. Šī ir mūsu

siržu krāsa, kura arī dievības greznajā varavīksnē

vietu ieņem. Šī dievišķā varavīksne — laime atspīd,
kad mums mīlestības asaras līst un turklāt viņas saule

spīd . .. Mīlēt un tad mūžam klusu ciest! ...»

«Tu vienreiz teici, ka tu zinot, ka es tevi atstāšot.

Tu maldījies, Ansi, es tevi neatstāšu. Es iešu ar tevi

līdz, es nebraukšu uz māju, es dzīvošu un miršu ar

tevi reizā!»

«Nē, Anna, tu mani vēlāk tomēr atstātu, es to jūtu!
Un, ja tu manis neatstātu, es varbūt atstātu tevi...»

«Mīļākais, tas nedrīkst notikt! Es esmu pilnīgi tava,

manim vairs nav citas pasaules kā tik tu vien ... Tad

mirsim, ja tu negribi ar mani dzīvot, kaut gan es lab-

prāt vēl dzīvotu! Es gribu tev savu bezgalīgo mīlestību

parādīt! Tu mani esi laimīgu darījis, kāpēc tu gribi
mani atkal nelaimīgu darīt! Tu esi mans noslēpums,
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kuru es gribu uzminēt, tāpēc nezūdi, iekams es tevis

neesmu pilnīgi atslēgusi. Ja tu pazūdi, tad manim jā-

pazūd ar tevi!»

Anna apķērās cieši ap Ansi; nu tik viņš sajuta viņas

lielisko mīlestību.

«Tad mirsim!» Ansis čukstēja, sajuzdams Annas kar-

sto dvašu uz sava vaiga. «Ar savām pērlēm es šajā

pasaulē nevaru vietas nopirkt.»
Un viņi reizā raudzījās uz ezeru, kurš caur zoolo-

ģiskā dārza kuplajiem kokiem mēnesnīcā vietvietām

atspīdēja.

«Anniņ, nedomā, ka manim trūkst vīra dūšas!
...

Es

nedaru to, ko tūkstoši darījuši un vēlāk bez laimes

apkārt maldījušies! Tev taisnība, laime nedrīkst ne-

laimes radīt, bet viņa to katru reizi rada, ja cilvēks

viņu aptraipa. Mūsu mīlestības daiļumu spēj vienīgi

glābt nāve jeb labprātīga šķiršanās ...»

Annas vaigs it kā aptumšojās, bet drīz tas atkal dega

neapzinīgā kaislībā.

«Tad labāk mirt! Es negribu, ka mani sārtie vaigi
asarās nobāl; es negribu visu to dusmu piedzīvot, kuras

mani sagrauztu tāpēc, ka tu neprāti manas jaunības

svaigumu cienīt, mani dabiski mīlēt! Kāpēc es esmu

jauna, kāpēc verd šīs karstās asinis manās dzīslās?

Vai tik tāpēc, lai tur aukstajos ūdeņos atdzistu nieku

un iedomu dēļ? Es tevi mīlēju, un tu mani apsmej; es

tevi pielūdzu, un tu nesaproti manas lūgšanas! Kas tev

par to daļas, ja es vēlāki nelaimīga taptu? Man tas

viss vienalga! Mana nelaime man pašai jānes! Nu kā-

pēc tu bīsties no nelaimes? Ziņkārībai vien jau vaja-
dzētu tevi pie viņas saistīt! Jā, es gribu tapt nelaimīga,

nabaga, izstumta, bet gribu laimi pilnīgi un visu baudīt.

Atstāj mani vēlāk, ja tevim tas jādara, es nedusmošos!

Bet es dusmošos, ja tu manu mīlestību par niekiem

turēsi...»

Ansis padevās Annai. Viņš juta bučiņu no viņas,

juta, ka tā visa patiesība, ko Anna viņam nupat bija
teikuse. Ansis aizmirsa visu un noslīga pie viņas krūts,
kurā sirds karsti, karsti pukstēja. Viņš vairs nedomāja:
viņš paļāvās jūtām, lai notiktu kas notikdams . ..

Piepeši atskanēja mūzika, kura iz attāļās restorācijas

pagalma šā vakara koncerta pēdējo numuru spēlēja.
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Svēta nakts, ak, izlej tu

Debess mieru sirsniņā,
Jauku spirdzināšanu

Ceļiniekam tvīkšanā!

Zvaigznes, jel mirdziet spoži,
Smaidiet uz man' tik droši..

utt.

Bēthovena skaņas plūda lēni un aizgrābjoši pa kluso

parku. Ansis atraisījās no Annas rokām, viņš bija iz-

glābts! Viņa acīs mirdzēja asaras, un caur šām viņš
lūkojās Annas acīs, kura tūliņ apklāja seju abām ro-

kām.

«Piedod, Ansi!» viņa šņukstēja. «Piedod; es aizmirsu,
cik svēta šī nakts, mūsu mīlestības pirmā un pēdējā
nakts. Es neesmu tik ļauna, es tevi tikai mīlēju, tik

tāpēc vien, tik tāpēc ...»

Ansis bučoja viņas roku. Viņa to atvilka atpakaļ.

«Tagad diezgan! Šķirsimies — un pie miera! Dod

manim vēl pēdējo bučiņu, vēl vienu... Tā, tagad
iesim ...»

It kā satriekti klusēdami viņi atstāja parku. Zvaig-
znītes spulgoja pie debesīm, it kā priecādamās par
Ansi un Annu. Arī mēness smaidīja laipni, it kā pa-

teikdamies par visu, ko redzējis. Visa daba klusēja,
bet Ansim un Annai izlikās, it kā kad viņa līksmotos.

Pa Drēzdenes ielām laternas miegaini mirdzēja, viņas
arī no Annas un Anša mīlestības, no visa, kas nupat
bija noticis, nekā nezināja. Svētās skaņas bija tiem

steigušās palīgā, kuri savā laimē bija bez maz krituši;

tagad viņi bija glābti...

Ansis pavadīja Annu līdz viņas dzīvokļam. Asaras

plūda viņam pār vaigiem. Viņš gribēja būt vīrišķis un

neraudāt, bet jo skumjāki kļuva viņam ap sirdi. Mē-

ness apspīdēja Annas vaigu, viņa bija it kā apskaid-
rota. Labu brīdi viņi raudzījās viens otram acīs, tad

šķīrās. Vēl karsta bučiņa, vēl viens ilgodamies skats...
Un smagie vārti nočīkstēja, Anna pazuda aiz tiem.

Bet Ansis negāja vis projām. Viņš zināja, pie kura

loga Anna vēl pienāks un raudzīsies uz leju. Ar slapjo
mutes autiņu tas slaucīja asaras. Tik tagad viņš sajuta
pilnīgi visu mīlestību pret Annu. Tagad viņš jutās it kā

atmodies, atmodies iz visjaukākā sapņa. Bet tur, lūk,
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šis sapnig vēl māja: Anna atvēra logu vn t vēdināja ar

mutes autiņu.

«Ej projām, mīļākais, nestāvi še, es nevaru vairs

tava skata panest!» viņa lejup čukstēja. Bet Ansis ne-

gāja. Viņš stāvēja kā akmeņa stabs, it kā tam būtu

tūkstošiem gadu še jāstāv un jāapliecina par visu, kas

noticis: jāliecina par savām sāpēm un priekiem, par

savu bezgalīgo mīlestību
...

Viņš stāvēja mēnesnīcā, nekustējās, klusēja un to-

mēr runāja. Anna saprata šo runu. Viņai bija tā np

sirdi, it kā tai būtu pa logu jāizlec; viņa gribēja vēl-

reiz Ansi apkampt, vēlreiz viņu karsti bučot, bet acu-

mirklī tā kļuva bezspēcīga. Viņa atkrita uz krēsla,

kurš pie loga stāvēja ...

Mēness jau bija vakaros; namu pakrēšļi līda uz

rītiem, bet Ansis vēl stāvēja, ar muguru pret kaimiņu

nama sienu atspiedies. Viņš bija visu, visu sasniedzis,

pēc kā tas bija centies un ilgojies...

24

«Klusa nakts, svēta nakts!»

Anša saimnieces bērni sāņu istabā pie Ziemas svētku

eglītes dziedāja. Ari Anša istabiņā dega gaišas ugu-

nis — maza eglīte uz galda, bet viņš nespēja līdz ar

bērniem priecāties un līksmoties. Viņš gulēja vājš uz

gultas. Gan acis reižu reizām iemirdzējās, bet tad viņš
atkal ievaidējās. Uz krūtīm tam atradās smalki rakstī-

tas vēstules lapas, rokās viņš turēja mazu bildīti, kuru

tas arvien aplūkoja ...

No viņas nakts, kurā mēs Ansi ar Annu pēdējo reizi

kopā sastapām, Ansis, acīm redzot, pārvērtās, nobālēja.

Viņš palika arvien vājāks, arvien retāki to redzēja

konservatorijā un teātrī, beidzot viņš vairs gandrīz ne-

maz neizgāja iz mājas. Ansis bēga gandrīz no visiem,

arī no Oskara. Bet pēdējais viņu arvien apmeklēja
un gribēja to uzjautrināt. Bet Oskara pūles bija veltas.

Ansis bija miris, viņā mīlestības naktī miris . ..
Daudz, daudz kas bija šajā rudeņa gabalā noticis,

kas Ansi varēja satricināt. Berta bija mirusi; Zenta
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bija Ansim par Bertas nāvi rakstījusi — ka Berta priekš
nāves it kā atžirguse un tapuse atkal prātīga; kādi no

viņas pēdējiem vārdiem bijuši, kurus viņa Zentu lū-

guse, lai Ansim paziņojot: «Es Ansi mīlēju!»

Tāļāk: vecais Vairogs bija pēc Mārtiņiem aizgājis
uz mūžīgo dusu, aizsūtīdams caur Tālheimu dēlam pē-
dējās labdienas. Ansim nobira asaras ...

«Labais tēvs, viņš miris!» Ansis bija izsaucies. Bet

viņš bija it kā pārņemts. Viņa sirds bija tik daudz

sāpju pilna, ka tur vairs citām nebija telpas. Viņš maz

vairs juta. Savu dramatisko dzeju «Hērakls», kurai

viņš agrāki bija nodomājis mūziku komponēt, tas kaut

kur bija nometis. Viņš arvien atlaidās uz zofaja un

sapņoja stundām, sapņoja bez mēra. Tagad viņš jau
vairāk nedēļas nebija no mājas izgājis. Smaga krūšu

kaite, kuru viņš caur savu nebēdību un ēšanas kārtī-

bas neievērību bija nedziedinājumu darījis, bija viņu

pie gultas saistījusi. Vēstules, kuras Ansis pēdējā laikā

Drēzdenē bija dabūjis, atradās zem gultas ķisena.
Tur bija Zentas vēstule, ka Artūrs drīzi beigšot stu-

dijas, līdz ar lapiņu, uz kuras Berta ar drebošu roku

bija uzrakstījusi: «Es tevi mīlēju! ...» Tur bija piecas
sešas sirsnīgas Tālheima vēstules, kurš apvaicājās par
Anša veselību, arvien viņu ar naudu apgādādams; tur

bija Rozas Rāba meitas vēstule, kurā tā viņam savus

grēkus sūdz un lūdzas piedošanu, ka tā esot Annas

mātei anonīmu vēstuli rakstījusi, lai viņa uzraugot

savu meitu, utt. Tur bija arī Annas vēstule, kuru viņa
tam iz Bohēmijas mātes muižiņā bija rakstījusi, pielik-
dama klāt savu bildīti. Viņa rakstīja, ka māte viņu

gribot piespiest, lai tā precējot kādu radinieku, jaunu
oficieri. Šis oficieris esot labi izglītots, skaists vīrietis

ar labu sirdi. Kāzas būšot nākošā rudenī. Anna aprak-

stīja savu famīlijas dzīvi, savu māsu, kura esot klos-

terī.

«Tevi es līdz nāves stundai neaizmirsīšu!» — tā viņa

vēstules beigās rakstīja. «Tu jau pats tā savādi gri-
bēji — citādi jau es Tevim ar miesu un dvēseli pie-
derētu. No Oskara es esmu dabūjusi zināt, ka Tu vār-

gojot un slimojot. Tas mani padara ļoti skumju, tā ka

vakaros, kad mēs visi pie galda sēžam, māte bažījas un

jautā, kas manim kaitot. Es neesmu vairs agrākā
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nerātne, esmu prātīga, sagatavojos uz «prātīgo» famīli-

jas dzīvi, kur katrs puteklis ar lielisku pašapziņu jāno-
slauka. Vēlējos, lai Tu drīz izveseļotos! Tevi mūžam

mīlējošā Anna.»

Bet Ansis visu šo vēstuļu nesaprata, — tik to viņš

sajuta, ka tās ir viņam it kā kādi dārgumi, atmiņas,

tāpēc viņš tās zem ķisena uzglabāja. Viņš saprata gan

katru teikumu par sevi, bet viņš vairs nejuta tām līdz.

Tas atgadījās reti, reti, sapnī, kur viņš ar citiem saru-

nājās un prātīgi atbildēja. Patiesībā atmodies viņš dzī-

voja neaizmirstamā mīlestības naktī, kur tas kā ak-

meņa tēls bija pie Annas dzīvokļa stāvējis un to jutis,
ko neviens otram nevar izstāstīt, bet tik par sevi

just...
Ansis bija miris, lai gan tas vēl dvašoja. Bet tāļu jau

nāve vairs nebija. Rokas bija gluži izdilušas, agrāk

enerģiski sakniebtās lūpas bija slābanas, it kā būtu

jau visu izrunājušas, kas bija jārunā; acis bija iekritu-

šas, izdzisušas, it kā būtu visu redzējušas, kas tām bija

jāredz. Un arī ausis — arī viņas bija varenas skaņas

dzirdējušas un it kā kurlas tapušas, jo Ansis vairs ne-

dzirdēja troksni uz ielas, kurš viņu aicināja: «Nāc dzī-

vot, nāc dzīvot! ...»

Saimnieces bērni aizgāja dusēt; viņa pati ienāca Anša

istabā un viņu laipni jautāja, vai vēl kā nevēloties.

Ansis pakratīja slābani galvu par zīmi, ka viņam ne-

esot nekādas vēlēšanās. Saimniece nolika mazu zva-

niņu uz galdiņa, kurš gultas galvgalī stāvēja, iededza

garu sveci un izpūta eglītes mazās svecītes, kuras jau

bija gandrīz izdegušas. Viņa paskatījās domīgi uz Ansi,

vēlēja tam labu nakti un izgāja ...

Ansis it kā iemiga, bet viņš tomēr redzēja gaismu
istabā, viņš redzēja klavieres un bildes pretī pie sienas.

Viņš bija pa pusei miegā, pa pusei nomodā, kā visi vā-

jie, kuri no sāpēm pārņemti — un atrodas vientuļi.
Ansis nogrima arvien dziļāk savā sapnī; viņš garā no-

kļuva dzimtenē, mīļā tēvijā pie Gaujas krastiem. Vi-

ņam šķita, it kā maija saule spīdētu, ka putniņi dzie-

dātu. Un tur, uz pakalna, stāv mācītāja muiža ... Ar-

tūrs iznāk, melnās drānās tērpies; viņš ir pārvērties,

nopietnu, gandrīz drūmu seju. No baznīcas puses at-

skan zvana skaņas. Laikam svētdiena?
...

Artūrs no-
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grimst domās. Te iznāk jauna, bāla sieviete uz balkona

ar bērnu uz rokām. Cik mīlīgi šis bērns smaida, it kā

tas būtu visu prieku un līksmību izzīdis iz mātes krūts,
kurai ap lūpām sāpīgs, svēts smaids savelkas. Viņas

piere ir it kā apskaidrota. Tā ir Zenta! ...
Un Ansis visu to redz

... viņš redz vēl vairāk. Tur

tālu dzimtenē pār mācītāja muižas pagalmu iet vecs

kungs, kura stingrie vaibsti pārgājuši sirmgalvja smai-

dos. Ar drebošu roku viņš saglauž sirmās ūsas un tad,
mednieka platmali noņēmis, sveicina mācītāju Artūru.

Viņš sasveicinājās ar Zentu, uzsmaida viņas mazajam
dēliņam...

Ansis satrūkstas, viņam šķiet, ka kāds būtu viņa

vārdu saucis. Bet tas jau nezīmējas uz viņu, šis vecā

Tālheima uzrunājums zīmējas uz Zentas dēliņu Ansīti.

Zvans skan
...

Te kāds piebrauc drošku pie balkona

trepēm — divi cēli zirgi; uz buka sēž vecais Briss,
kurš rokā tura garu, skaistu, melni krāsotu pātagu.
Arī viņš ir savu ideālu sasniedzis ...

Rati norīb, un jaunais mācītājs ar kundzi un bērnu, no

Tālheima pavadīts, aizbrauc uz baznīcu. Zvans skan ...
Ansis pamostas. Viņš redz, ka tas tik sapņojis. Istabā

ir gaišs, bet viņš tik brītiņu redz skaidri, tad tam atkal

acis top tumšas, it kā rudens migla sakrājas viņa

priekšā. Ansis sapņo tālāk: viņš sēž uz Gaujas krasta,

kājas basas, noguris, tas visu dienu ir zvejojis pērles,
bet nu viņam izrādās, ka viņš tikai gliemežu vākus sa-

zvejojis. Viņš raugās bēdīgi Gaujas vijņos. Te kāds

lēni uzsit uz viņa pleca; viņš apgriežas un redz ne-

pazīstamu vīru pie sāniem. Viņš izskatās pēc ceļotāja,

spieķīti rokā, garu, pelēku mēteli mugurā, kurš

ap viduci ar striķi apsiets. Viņa sejs ir drīz kā bērnam,

drīz kā sirmgalvjam, bet piere spīdēt spīd svētumā.

Ansis viņa nepazīst, bet viņam liekas, ka tas to kaut

kur būtu redzējis. Viņš raugās vēlreiz svešā vīra

sejā — un, redzi, viņš top pazīstams! ...

«Nebēdājies,» tā šis vīrs Ansi mīlīgi bildina, «ar

katru gliemezi tu esi vienu pērli izvilcis! Tu šo pērļu
nevari saredzēt, bet es darīšu tavas acis skaidras. Ska-

ties! .. .»

Ansis atgriež galvu un redz — tur nāk viņa mīļā
māte ar tēvu, laimīgi smaidīdami; tur nāk Tālheims,
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kurš, svešo vīru ieraudzījis, noņem godbijīgi savu gal-

vas segu; tur nāk Artūrs ar Zentu, tur nāk Berta, bei-

dzot arī Anna, kura raudādama nokrīt pie svešā vīra

kājām. Tāļumā stāv Roza un baidās nākt tuvāk, bet

svešais vīrs laipni māj, un viņa tuvojas ... Svešais vīrs

pieiet pie gliemežu čupiņas, atver vienu gliemeža

vāku, un saules gaismā atspīd liela, grezna pērle ...
«Tā ir tava sirds!» viņš saka uz Ansi, un Ansim pa-

liek tik labi ap sirdi, debešķīgas jūtas viņa krūtis pilda.
Svešais vīrs atver otro gliemeža vāku, un, lūk, arī

tur mirdz pērle!
«Tā ir tava sirds!» svešais saka uz Annu. Nu ari

Annas seja apskaidrojas.
Svešais vīrs attaisa trešo, ceturto, piekto un sesto

gliemeža vāku, visos mirdz pērles, kuras viņš vecam

Vairogam, Anša mātei, Artūram un Zentai izdala.

«Tikai šīs pērles parādiet, tad jūs visi turpat tiksiet,

kur es dzīvoju!»
Nusvešais vīrs, gaismā ietērpts, aiziet gar upes malu

pa celiņu uz kapsētu — pa vārtiem iekšā! Ansis un

citi iet viņam pakaļ. Viņam liekas, ka kapsēta nav

vairs kapsēta. Viss pārvēršas: te, kur viņš allaž bija
miroņus domājies, staigā varoņi, smaida spēcīgi, veseli

un spiež Anša roku, kaut gan tie sveši.

«Kas te ir?» Ansis vienu no svešajiem jaunekļiem
vaicā, kurš ar līksmu vaigu dēsta kādu puķi.

«Kas te ir? ... Debesis!» svešais saka, un tik tagad
Ansis saprot, kur tas atrodas. Viņš izvelk savu pērli,
un tā spīd un laistās. Iz tāļuma atskan eņģeļu kori...

Ansis uzmodās. Svece vēl dega. Viņš pārliecinājās,
ka tas atkal bija tik sapņojis. Stipras sāpes sažņaudza
viņa krūtis, viņš spēja tikko elpot. Ansis juta — juta,
ka viņam drīz jāšķiras. Viņš drebošu roku pazvanīja.
Drīz saimniece iesteidzās un miegainām acīm raudzījās
uz līķa bālo Ansi.

«lelejiet manim zāles!» Ansis saimnieci lūdza. Saim-

niece ielēja karotē zāles, Ansis iedzēra un saviebās.

Viņa galva atslīga ķisenos ...

Kad rīts ausa, tad Anša istabā bija dzīva kustēša-

nās. Sveši sievieši kravājās ap Anša nošu burtnīcām

un grāmatām. Saimniece izvilka vēstules iz Anša pa-

galvja un sapakāja papīri, bet Ansis nelikās ne redzot.
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Viņš maigi dusēja. Durvis atvērās. lenācējs bija Os-

kars. Viņš it kā sastinga. Asaras izspiedās viņa acīs.

Viņš raudāja, viņš, kurš vēl nekad nebija raudājis,
kamēr tas bērnu spēles atstāja. Oskars noglāstīja Anša

pieri, apsēdās pie klavierēm un spēlēja finālu iz «Tan-

heizera»: «Tev miers nu svēts...» Un saimniece kār-

toja Anša vešas gabalus.

25

Mīlīga jūnija priekšpusdiena. Blazevicas Šillera

dārzā rosīga kustēšanās. Viesu daudz, visi līksmi ēd

brokastu, dzer glāzi vīna vai kausu miesta. Lejā pa
Elbes upi peld garas laivas jeb arī steidzas tvaikonīši,
lai aizvestu un atvestu pasažierus. Uz laipas uzkāpj
vecs kungs baltām ūsām un apstājas, it kā nezinādams,

kurp iet.

«Kur te ir kapsēta, te esot — aiz Blazevicas?» viņš
kādu vienkārši ģērbušos zēnu uzrunā, kurš iz oļa izlasa

gludus akmentiņus.
«Tur, tur!» zēns rāda uz Šandavas pusi. «Nav tālu!»

«Aizved mani turp!» vecais kungs saka. «Es tevim

došu kādu grasi!»
«Lūdzu!» zēns saka un tek basām kājiņām pa priekšu,

vecais kungs iet pa labu gabalu tam iepakaļš. Tā

viņi iet gar Elbes krastu, līdz tiem jānogriežas pa labai

rokai uz kapsētu. Pie kapsētas vārtiem vecais kungs
iedod zēnam piecdesmit feniņus; zēns priecājas, noņem

savu cepuri, pateicas un aizskrien it līksms.

Vecais kungs, kuru mēs par Tālheimu pazīstam,

staigā starp kapiem, it kā kaut ko meklētu. Beidzot

viņš it kā satriekts vairāk nokrīt nekā apsēžas uz sola

pie kāda kapa. Šie ir H. famīlijas kapi. Un pie šiem

Tālheims apsēžas. Še smaržo daudz puķu. Krusti gan-
drīz visi ir cēli, iz marmora vai granīta. Tik vienam

tā trūkst; krusta vietā redz mazu akmeņa galdu, uz

kura uzrakstīts: «Hier mht m Gott Hans VJairog.» 1 Un

zem šiem vārdiem: «Die Liebe hort nimmer auf.» 2 Tā-

1 «Še dus Dieva mierā Ansis Vairogs.»
2 «Mīlestība nekad nebeidzas.»
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heims nevar asaru saturēt, viņas līst, un beidzot viņš
tām ļauj pilnu vaļu. Viņš nokar savu galvu pār Anša

kapu un šņukst.

«Mana cerība! Un tā es tevi atradu!» viņš čukst, un

asaras lijin līst.

Te pienāk kāda jauna dāma, savu rožaino saules

sargu kopā savilkdama. Viņa atkāpjas, Tālheimu ierau-

got. Tālheims, viņu pamanījis, pieceļas, noņem plat-
mali un atvainojas.

«Esmu iz Krievijas, mani sauc Tālheimu. Gribēju
tikai mana jaunā nelaiķa drauga kapu apmeklēt. Es

šorīt biju pie Anša Vairoga bijušā biedra Oskara H.,

kuram nebija iespējams mani šurp pavadīt... Bet es

šo kapu atradu ...»

Anna skūpstīja Tālheima roku, kurš tā nebūt negri-

bēja atļaut.

«Es jums simtkārt pateicos! ...» Anna vairāk ne-

spēja izrunāt. Viņa apsēdās iepretim Tālheimam.

Ar ko lai savam mīļākam
Tā kapa rozes es slaku?

Vai kalnu strautu ūdeņiem,

Vai rasu no puķēm lai krāju? ...

Anna slacīja viņas asarām, tāpat kā Tālheims.

«Jūs esiet tā dāma, par kuru man Ansis rakstīja?»
Tālheims Annu jautāja un raudzījās stingri viņas sejā.
Anna palocīja galvu.

«Laikam!» viņa lēni teica un noslaucīja sniegbaltā
autiņā vaigus.

«Kā viss, ko viņš mīlēja, bija skaists, tā arī jūs!»
Tālheims drebošā balsī runāja. «Tagad viņa vairs

nav!»

«Viņa vairs nav!» Anna tikko dzirdoši atkārtoja.

Viņi abi nogrima dziji domās. ..

Saulīte spīd tik silti un mīlīgi. Debestiņi uzkāpj labi

augstu, it kā gribētu paskatīties puķīšu ziedos, vai tiem

netrūkst valguma. Bet puķītes zied cēli, un padebestiņi
it kā apmierināti atkal nogrimst aiz Lošvicas kalniem.

Krusti it kā zib saules karstumā. No lejas — iz Elbes

atskan tvaikonīšu svilpiens. Tad atkal viss paliek
klusu, dzird tik vabolīšu skriešanu; arī putniņi apklu-



suši. Viss tāpat kā pērnajā vasarā, kad Ansis gar Elbes

malu pastaigājās. Taurenīši skraida bez trokšņa, klusu,

it kā negribētu laimīgos dusētājus kapos modināt. Kap-
sētas koku paēnā sēž Tālheims un Anna. Viņi raugās

ziedoņa pusdienas klusajā burvīgumā.
Te kāds, uz Elbes viļņiem laivā pabraukādamies, pūš

ragā jauko melodiju iz Vāgnera «Meistardziedoņiem»:

Morgenlich leuchtend

Im rosigen Schein ..
.

l

Un šo meldiju Ansis tik ļoti mīlēja ...

«Kaut viņš to dzirdētu!» Anna domā. Bet Ansis vairs

neceļas augšām. Viņš ir visu, visu dzirdējis, redzējis
un jutis savā mīlestībā un tāpēc klus, klus uz mū-

žību
...

1
Ritiņam spīdot
Rožainā gaismā. .
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PIEZĪMES

pie ievada apcerējuma «Jānis Poruks»

1 No K. Egles un P. Ermaņa sakārtoto Poruku Jāņa Kopotu rakstu
20. sējumā ievietotās bibliogrāfijas redzams, ka to autoru vidū, kuri

rakstījuši par Poruku, diezgan ievērojama vieta viņa novadniekiem.

Par viņu rakstījuši druvēnieši Jānis Āre, Kārlis Egle, Rūdolfs Egle,
Jānis Kalniņš, Straumes Jānis, lizumnietis Apsīšu Jēkabs, tirzmalieši

Dzelzskalnu Kārlis, Valdemārs Maldonis, Andrievs Niedra. Tirz

maliete.

2 Poruka brālis Jēkabs pazīstams arī literatūrā. Par Jāni Poruku

viņš publicējis vairākus rakstus presē, bet 1931. gadā laidis klajā
polemiska satura grāmatu «Jānis Poruks».

3
So tēlojumu virsraksti: «Atmiņas iz bērnu dienām» (1. Lauvas

audzēknis. 2. Vientulis), «Mūžīgais žīds», «Ziemas svētku vakars»,

«Krusttēvs», «Krusttēvs Dāvis», «Iz maniem bērnības laikiem» (1. Mi-

sionārs. 2. Raiba diena), «Ragainais», «Krustmātes kāzas», «Bērnu

simfonija» (1. Allegro. 2. Adagio. 3. Scherzo), «Dvēseles kumēdiņi»,
«Odžinkas purvs».

4
«Lauva padebešos», «Vājiba», «No baznīcas braucot Ziemas

svētku vakarā», «Tu prasi, ko pārnesu», «Iz manas dzīves» v. c.

5 «Mūžīgais žīds», «Iz maniem bērnības laikiem», «Vakars», «Vec

tēva stāsti».

6 «Atmiņas», «Pie akas bērnu dienās», «Nakts», «Iz zēna gadiem»,
«Iz manas dzīves» v. c.

7 Milda Rucele ar Hamsuna «Jaunās zemes», tāpat viņas vīrs

Jānis Rucelis (1862—1916), pēc amata mācītājs, ar Tolstoja «Kara un

miera» un citiem rakstnieku darbu tulkojumiem pazīstami arī lite-

rārajā dzīvē.

8
Jēkabs Ozoliņš arī pats publicējies, piemēram, izdevis dažas

brošūras par Jaunpiebalgu.

9 Kārlis Dzelzskalns publicējies kā ar Dzelzskalnu Kārla, tē Pas

tarīša vārdu, izdevis vairākus epigrammu krājumus.
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10 Valdemārs Maldonis — vēlākais teoloģijas profesors — rakstī-

jis starp citu par folkloru un literārām parādībām, gan no sava —

teoloģiskā viedokļa.

11 Poruku Jāņa Kopotu rakstu 1929., 1930. gada izdevuma 1. sē-

juma bibliogrāfiskās piezīmēs Kārlis Egle par «Orākeli pie orākeļa»
raksta: «Cik zināms, tas ir pats pirmais Poruku Jāņa drukātais

darbs.» Bet Augusts Ģinters savā rādītājā min divas Poruka publikā-

cijas jau no 1888. gada: oriģinālstāstu «Purvaiņos» un atcerējumu
«Iz manas dzimtenes» (abi «Dienas Lapas» pielikumā).

12 Autobiogrāfiski sacerējumi: «Mans ceļojums uz Elbflorenci»,

«Erinnerungen aus meiner Dresdener Schulzeit»; dzejolis «Tarandtas

Līziņa»; prozas darbi: «Gari un īsi mati», «Mākslenieks» (darbības
vieta — Berlīne), «Sardanapals» (darbības vieta

— Saksijas Šveice),
«Grāfs Rodenšteins», «Pastāvīgais», «Annas Mihel bēgšana no pelēm
un kaķa lāsts pār žurku pagrabu».

13 Daži prozas darbi, kuru saturs ciešāk saistās ar mūziku un mū-

ziķu dzīvi: «Mākslas augstumos», «Ciema lakstīgala», «Klavieru spē-

lētāja», «Grēciniece», «Mūziķis», «Ērģelnieks», «Florestāna fijole»

14
«Pavasaras simfonija» (1. Allegro, 2. Adagio, 3. Scherzo, 4. Fi-

nāls), «Trīs motīvi «pour la svmphonie comique»» (1. Allegro,

2. Gravē. Furioso, 3. Scherzo. — Piano), «Bēthovens» (Andante,

Allegro), «Adagio».

15 Ludvigs Bērziņš — vēlāk Rīgā teoloģijas docents. Nesajaukt

ar dzejnieku un literatūrzinātnieku profesoru Ludi (Ludvigu) Bēr-

ziņu (1870—1965).

16 Pēteris Zālīte ir redaktors Arnoldam Plātesam (1852—1915)

piederošiem periodiskiem izdevumiem: «Mājas Viesim» — sākot ar

1893., «Mājas Viesa Mēnešrakstam» — sākot ar 1895. un «Dienas

Lapai» —
sākot ar 1898. gadu.

17 «Hernhūtieši» ir vienīgais Poruka dramatiskais darbs, kas no-

nācis līdz profesionālai skatuvei Rīgā. «Hernhūtiešu» pirmizrāde —

1896. gada 29. martā Rīgas Latviešu teātrī. No Poruka īsdrāmām Lie-

pājas Jaunajā teātrī 1924. gada 11. maijā pirmizrādi piedzīvojis

«Sapnis» un «Napoleona nāve». Labāk šai ziņā veicies dažiem

Poruka episkās prozas darbiem, piemēram, Augusts Melnalksnis

(1876—1944) dramatizējis viņa «Kauju pie Knipskas», Jūlijs Sīlis

(1891—1957) — «Romas atjaunotājus», «Pērļu zvejnieku» un M. Balt-

roze «Mežinieku». Šos (un vēl citus) dramatizējumus savā laikā

iestudējuši skolēnu teātri.

18 Jānis Misiņš savā «Latviešu rakstniecības rādītājā» (I, 1924,
621. Ipp.) šo Matildi Priedīti, dzimušu Jureviču, uzrāda kā faktisko

autori brošūrai «Latviešu literatūras soģiem un nievātājiem», kas

oponē Jānim Jansonam-Braunam un ar Brunhildes vārdu izdota

1895. gadā. Ar Brunhildes parakstu arī periodikā publicēti daži rak-

sti, bet Augusts Ginters «Latviešu zinātnē un literatūrā» tos piedēvē
Jānim Kreicbergam (1864—1948).

19 «Aristokrāta meita», «Sunis», «Šausmu nakts» (šis darbs, pēc
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Rūdolfa Egles informācijas, uzrakstīts Kalkūnu muižā), «Ideālā sie-

viete».

20 Karmene Poruka, precējusies Valivanide (vīrs pēc tautības grie-
ķis), mirusi Grieķijā 1955. gadā. Kaut arī no savas tautas aizgājusi,
delu tomēr Karmene Valivanide nosaukusi par Jāni.

21
Aptuvens preses izdevumu saraksts, kuros Poruks publicējies.

Dienas Lapa — 1888 un 1889. gadā; no 1898 līdz 1902. gadam;
1905. gadā.

Tēvija — 1889. gadā; 1909. un 1910. gadā.
Austrums — no 1890. līdz 1893. gadam; 1896. gadā; no 1902. līdz

1905. gadam.
Mājas Viesis — no 1894. līdz 1905. gadam; 1909. gadā.
Mājas Viesa Mēnešraksts — no 1895. līdz 1905. gadam.
Baltijas Vēstnesis — no 1896. līdz 1905. gadam.
Latviešu Avīzes — 1898. gadā.
Balss

— 1901. gadā.
Vārds — 1901. gadā.
Rīgas Avīze — no 1902. līdz 1905. gadam.
Apskats — no 1903. līdz 1905. gadam.
Vērotājs —

1904. un 1905. gadā.
Latvija — 1906. un 1907. gadā.
Stari — 1907. gadā.
Dzimtenes Vēstnesis — 1908. un 1909. gadā.
Jaunā Dienas Lapa — 1909. gadā.
Sadzīve — 1909. gadā.
Bez tam — vairāki rakstu krājumi, almanahi un daudzi kalendāri.

22 Par to Poruks vēstulē savai dzīvesbiedrei 1906. gada 8. janvārī
raksta: «Arī «Brūklenāju vaiņags» ir Tevim klusībā dāvināts ...»

23 «Ziedonis 1904» (seši dzejoļi), «Karmenītes dziesmas» (trīs dze-

joļi), «Mazā viešņa pie vismazākās», «Pavasaras rīts» (divi dzejoji),
«Neviena valoda, neviena māksla», «Ar asaru uz vaiga».

24
Hermanis Buduls savus psihiatra novērojumus par slimo rakst-

nieku publicējis grāmatā «Poruku Jānis savas garīgās dzīves krēs-

lainās dienās» (1911). Šīs grāmatas otrais izdevums — «Poruka dvē-

seles noskaņas krēslainās dienās» (1925).

25 Turpmākie prozas darbi šai rindā: «Ragainais» (Mārītes haluci-

nācijas), «Atkalredzēšanās», «Modelis», «Cīņas», «Dēmons», «Ērģel-

nieks», «Pastara tiesa», «Šausmu nakts», «Pazudušais dēls», «Viesis»,

«Pašnīdētājs», «Gods», «Kokgrauzis», «Viņš gaida», «Nabaga Lā-

carus».

26
Citāts no Poruka vēstules Līgotņu Jēkabam 1903. gada no-

vembrī.

27

Kopoti raksti. I—V, 1905—1908. Izd. «Zalktis». Red. A. Sau-

lielis.

Kopoti raksti. I—IV, 1912—1914. Izd. A. Golts. Red. Līgotņu Jē-

kabs. Līgotņu Jēkaba monogrāfija.
Kopoti raksti. I—X, 1924, 1925. Izd. A. Golts. Red. V. Plūdons un

J. Misiņš.
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Kopoti raksti. I—XX, 1D29, 1930. Izd. J. Roze. Red. K. Egle un

P. Ermanis. R. Egles monogrāfija.
28 Latviešu dzejas antoloģija. 1954.

Saules gadi. 1965.

Saules gadu stāsti. 1966.

Zelta tvaiks. 1969.

29 Kauja pie Knipskas. 1940, 1952 un 1961.

Pērļu zvejnieks. 1946.

Tracis. 1958.

30 «Pērļu zvejnieks», «Kā Runcis kļuva par Runcē», romāns

«Rīga», «Stipra mīlestība», «Sīmanis Gaigals», «Gods» v. c.

31 Ir Porukam darbi par cilvēkiem un notikumiem Lietuvā

(«Šausmu nakts») un Mazkrievijā («Ciema lakstīgala»), Norvēģijā

(«Pastāvīgais») un Anglijā («Izbaudījumi», «Diks Turpins»), Francijā

(«Žanete») un Itālijā («Florestāna fijole»), Indjjā (poēma «Burvju

pīpe»), Ķīnā («Čengu ciltstēva kapa koks») un Āfrikā («Ofira zemes

noslēpumi»), Alpos (dzejolis «Alpos») un pat uz Ziemeļpola («Balāde
par Nansenu»). Bieži Poruka iztēli savaldzina leģendas un tālas pa-

gātnes notikumi Indijā («Maldu pils», «Faķīrs», «Melnais baltais»),

Jūdejā un Babilonā («Jeruzalemes aizstāvis», «Samsons un Dalila»,

«Pilāts»), senajā Grieķijā («Orākels pie orākeļa», «Heraklesa iesvētī-

šana Eleuzisas mistērijās», «Sokrāta avoti»), Romā («Uguns karalis»)

un mauru laikmets Spānijā («Almanzors»).

32 «Iz senās Rīgas dzīves», «Per aspera jeb lilija un zobens»,

«Mārtiņš Gīze», «Mēris». Vēl tālākā Latvijas pagātnē — romantis

kajos Rāmavas laikos — ietiecas poēma «Zilizana sirdsdedze».

33 Dzejolī «Napoleons», viencēliena drāmā «Napoleona nāve».

34 Drāma «Hernhūtieši», tēlojums «Pār drupām un gruvešiem»

Brāļu draudzes tradīcijas tiešāk notēlotas stāstā «Druvienas Sila ezera

nolaišana un svētceļojums uz Linteni».

35 «Jeruzalemes aizstāvis» (darbība notiek blbeles zemē un laik-

metā), «Mūžīgais žīds» (Ahasvera leģendai ir sižetiska saskare ar

bībeli), «Kāzas» (domas par Kristu), «Pilāts» (fantāzija par blbeles

personām).

35
«Marsa nāve», «Nebijušais un divi vientuļi», «Diānas medī-

bas» v. c.

37 «Dzērāja dziesma», «Ergo bibamus», «Pa ziedoņa lejām esi gā-

jis», «Rudens».

38 «Sāpju spītēs», «Kad būs asras izraudātas», «Mīlestība» («Aiz-

ver actiņas un smaidi»), «Es zinu», «Pie tava augstā baltā loga»

«Teici to stundu, to bridi» v. c.

39 «Sapnis vasaras naktī», «Studenta Domiņa sapnis», «Laimes

bridis», «Aiz mūžības» v. c.

40
«Pērļu zvejnieks», «Vecais muzikants», «Izbaudījumi», romāns

«Rīga», «Mākslenieks», «Sardanapals», «Slepkava», «Amors», «Stārķis

Sarkanstilbis un runcis Šņuris», «Grēciniece», «Šiliņu Pētera piedzī-
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vojumi dzejas laukā», «Cīņas», «Žanete», «Brūklenāju vaiņags», «Pa-

zudušais dēls», «Viesis», «Florestāna fijole»,

41 «Mežinieks», «Babans un viņa meita», «Ciema lakstīgala», «Diks

Turpins».

42
«Nesaprotami», «Kāpēc domās uz zvaigznēm skriet», «Iz ciema

meža vidū», «Pie vakara, kad krēsla tumst», «Reāla vasara», «Laulī-

bas osta», «Dzejas liktenis», «Skatos, veros», «Latviešu vakars» v. c.

43
Virsraksti: «Atmiņas iz bērnu dienām», «Iz maniem bērnības

laikiem», «Iz senās Rīgas dzīves». Apakšvirsraksti: «Stāsts iz Latvijas
tagadnes», «Stāsts iz skolnieku dzīves», «Skats iz dzīves», «Skati, iz

dzīves zīmēti», «Tēlojums iz dzīves», «Iz kāda veca dzejnieka dienas

grāmatas», «Tēlojumi iz tautas dzīves», «Pēc patiesa gadījuma», «Iz

kāda rakstnieka papīriem», «Tēlojums iz artistu dzīves», «Skats iz

latvju tagadnes». Vēsturisko stāstu apakšvirsraksti: «Vēsturisks tēlo-

jums», «Vēsturīgs stāsts no Vidzemes senlaikiem», «Stāsts iz Rī-

gas senatnes», «Vēsturīgs stāsts», «Vēsturisks tēlojums iz mauru

laikiem Spānijā».

44
Piemēram, «Perpetuum mobile», «Pērļu zvejnieks».

45 Kārlis Egle. Druviena Poruku Jāņa daiļradē. Padomju Zeme,

1970. g. 14. jūl., Nr. 82 (1152).

46 Baltais sils («Odžinkas purvs»), Dravnieki («Kukažiņa»), Grēmu

egle («Übagi gada tirgū»), Kleivas («Krusttēvs Dāvis»), Laskumi

(«Kauja pie Knipskas», «Krusttēvs Dāvis»), Mentes krogs («Übagi
gada tirgū»), Mežlaskumi («Veseli ļaudis»), Silamači («Kukažiņa»,
«Krusttēvs Dāvis»), Saltups («Krusttēvs Dāvis», «Vectēva stāsti»),
Velētavas kalns («Druvienas Sila ezera nolaišana un svētceļojums
uz Linteni»), Vilauna («Raiba diena», «Übagi gada tirgū», «Druvienas

Sila ezera nolaišana un svētceļojums uz Linteni»), Vimbas ganības
(«Übagi gada tirgū») v. c.

47 Bieži Poruks savos darbos atceras Pērļa silu, saukdams to

tomēr tikai par silu («Rita zvaigzne», «Vientulīgā nomalē», «Baltas

drānas», «Brūklenāju vaiņags», «Vectēva stāsti»; dzejoļi «Sila galā
puķe zied», «Nakts», bez tam vēl daudzi citi dzejoļi un prozas darbi),
Sila ezeru («Asaras», «Hamlets», «Druvienas Sila ezera nolaišana un

svētceļojums uz Linteni»), (Pērļa) dzirnavas («Perpetuum mobile»,

«Sirdsšķīsti ļaudis», «Romas atjaunotāji», «Raiba diena», «Sīmanis

Gaigals») un Dzirnavu krogu («Krusttēvs», «Baltā puķe», «Hamlets»).

48 Skat. 45. piezīmi.

49
«Mirt nav nekas, bet dzīvot un neredzēt, tā gan ir nelaime.»

(Vācu vai.)

50 Ansis Vairogs («Pērļu zvejnieks»), Kārlltis («Lauvas audzēknis»),

Klusētājs («Klusētājs»), Cibiņš un Sapuliņš («Kauja pie Knipskas»),

Matīsiņš («Asaras»), Kārlītis («Baltā puķe»), Upīšu Pēteris («Vientu-

līgā nomalē»), Silenieku Jānis un Kārlis Kāpostiņš («Romas atjauno-

tāji»), Pauls Mežinieks («Mežinieks»), Jānis Egle («Hamlets»), Jē-

kabs Bērziņš («Nervus rerum»), Valdbergs («Slepkava»), Jancītis

(«Bērnu izvēle Rožu miestā»), gleznotājs Ozols («Mīlestība un drau-



dzība»), Rudzītis («Kodes un rūsa»), Andrievs («Veseli ļaudis»), Sī-

manis Gaigals («Sīmanis Gaigals»), Pēteris («Kur nauda kaltējas»),
Asaru Kārlis («Skauģi»), Andrejs Austriņš («Jūtas»), Artūrs («Pazu-
dušais dēls»). Mazliet komiskā griezumā rādīta, bet galu galā tā pati
sirds skaidrība piemīt arī skroderim Švipstiņam («Zelta adata»).

51 Liepa (drāmā «Hernhūtieši»), Zalkšņu tēvs («Sirdsšķīsti ļaudis»),
Saknītis («Sirdsšķīsti ļaudis», «Pār drupām un gruvešiem»), Dārtiņa
(«Ziemas svētku vakars»), Kukažiņa («Kukažiņa»), Kalējs Zemltis

(«Pār drupām un gruvešiem»), Pētermāte («Zuzīte»), Asars («Skauģi»),

Krūmiņš («Pastara tiesa»), Vītols («Druvienas Sila ezera nolaišana un

svētceļojums uz Linteni»).

52 Dzejolis «Mirušu svētkos», stāsti «Rīta zvaigzne», «Dvēseles ku-

mēdiņi».

53
Rainis. Jāņa Poruka piemiņai. Prologs Poruka vakarā 1921. g.

12. oktobrī. — Grām.: J. Rainis. Kopoti raksti. VI. LVI, R., 1949,

56., 57. Ipp.
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Es nīkstu... Mājas Viesa Mēnešraksts, 1897, Nr. 4, 301. Ipp.
Iz cietuma. Turpat, Nr. 3, 185. Ipp.

Jaunam gadam. Vidzemes Vecā un Jaunā Laika Grāmata 1898.

gadam. Rīgā, Ernsts Platess, [1897], 36. Ipp.

Kad pavasara vēsmas pūš. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums,
1897, Nr. 22, 28. maijā, 352. Ipp., ar virsrakstu Dzejols.

Kas tevi apmierinās? Mājas Viesa Mēnešraksts, 1897, Nr. 11, 843.

Ipp., ar virsrakstu: Kas tevi apmierinās, censošs gars?

Kaut reizi vien. .. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1897,
Nr. 6, 5. februārī, 96. Ipp., ar virsrakstu Dzejols.

Krusts. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1897, Nr. 6, 448. Ipp.

Mīlestības pavasars. Turpat, Nr. 3, 199. Ipp.

Nesaprotami. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1897, Nr. 15,

9. aprīlī, 240. Ipp.
Nu atkal vakars. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1897. Nr. 4, 290. Ipp.,

ar virsrakstu Dzejols.

Pesimists. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1897, Nr. 1,

1. janvārī, 16. Ipp.

Zīd manu krūti. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1897, Nr. 1, 50. Ipp.,
ar virsrakstu Karitas.

Ziedoņa nakts. Turpat, Nr. 5, 361. Ipp.

1898

Balāde. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1898, Nr. 1, 54. Ipp.

Ceļinieks. Turpat, Nr. 10, 775. Ipp.

Dziesmu gars. Turpat, Nr. 3, 186. Ipp.

Izskani, mana dziesma. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums,

1898, Nr. 42, 14. oktobrī, 672. Ipp.
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Kolēģiem. «Dienas Lapas» Sīkais Feļetons, 1898, Nr. 145, 12. de-

cembrī, 200. Ipp.

Mātes dziesmiņas. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1898, Nr. 4, 272. Ipp.

Pie bērna zārka. Berģa Bazāra kalendārs 1899. gadam. Rīgā,
Kr. Berģis, 1898, 84. Ipp.

Pie loga ziemas naktī. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1898, Nr. 12.

920. Ipp.

Rožu pārdevēja. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1898,
Nr. 24, 10. jūnijā, 362. Ipp.

Tev pieder manas karstās jūtas. Berģa Bazāra kalendārs 1899. ga-

dam. Rīgā, Kr. Berģis, 1898, 74. Ipp., ar virsrakstu Dzejols.

Übagu mīlestība. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1898, Nr. 3, 176. Ipp

Vakar — šodien. Turpat, Nr. 12, 947. Ipp,

1899

Gētes jājiens uz Zezenheimu. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1899

Nr. 9, 687. Ipp.

Jaunajā gadā. Turpat, Nr. 1,1. Ipp.
Kad sirdī nāks man pavasara. «Mājas Viesa» Literāriskais pieli-

kums, 1899, Nr. 1, 16. Ipp., ar virsrakstu Dzejols.

Kāpēc domās uz zvaigznēm skriet. Berģa Bazāra kalendārs 1900.

gadam. Izdots no Kr. Berģa. Jelgavā, 1899, 109. Ipp., ar virsrakstu

Dzejols.

Kāzu nakts. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1899, Nr. 3, 178. Ipp.

Lietus vakarā. Turpat, Nr. 6, 460. Ipp.

Paula Verlēna piemiņai. Turpat, Nr. 12, 926. Ipp.

Pie jūras. Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1900. gadam. Rīgā
Ernsts Platess, [1899], 70. Ipp.

Pie līduma. «Dienas Lapas» Sīkais Feļetons, 1899, Nr. 24, 30. jan-
vārī, 40. Ipp.

Pie tava augstā baltā loga. Turpat, Nr. 24, 30. janvārī, 40. Ipp., ar

virsrakstu Dzejols.

Tie vārdi. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1899, Nr. 8, 581. Ipp., ar

virsrakstu Mīlestība.

Trīs motīvi «Pour la svmphonie comique». Turpat, Nr. 2, 139. Ipp.

Un ja tu mani tiešām mīlē. Turpat, Nr. 1, 30. Ipp., ar virsrakstu

Dzejols.

Vēl sirdī man ir spēka mazumiņš. «Dienas Lapas» Sīkais Feļetons,

1899, Nr. 210, 18. septembrī, 302. Ipp. —-

Virs mirušām vītušām rozēm. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1899,

Nr. 7, 553. Ipp.
Zīžu sagšā zelta skarām. Berģa Bazāra kalendārs 1900. gadam.

Izdots no Kr. Berģa. Jelgavā, 1899, 109. Ipp.
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1900

Bez atpūtas iet laika gars. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1900, Nr. 10,
784. Ipp.

Biķeris miroņu salā. Turpat, Nr. 1, 48. Ipp.
Būru māte. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1900, Nr. 42.

18. oktobrī, 672. Ipp.

Cik teiksmaini, cik vēsmīgi... Mājas Viesa Mēnešraksts, 1900,
Nr. 12, 888. Ipp.

Daiļuma mājvietas. Berģa Bazāra kalendārs 1901. gadam. Izdots no

Kr. Berģa. Jelgavā, 1900, 99. Ipp.; pirmo reizi publicēts ar virsrakstu

«Jautājumi» žurnālā Mājas Viesa Mēnešraksts, 1900, Nr. 4, 271. Ipp

Dzejols. (Kad tu man, daiļā, pretī skumsti.) Baltijas Almanahs.

Laika Grāmata 1901. gadam. Rīgā, P. Bērziņš, [1900], 93. Ipp.

Es zinu, cik tam debess dārga. Saimnieču un Zelteņu kalendārs
1901. gadam. Rīgā, Ernsts Platess [1900], 15. Ipp., ar virsrakstu

Dzejols.

Ikviens sev rauga līgaviņu. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1900,

Nr. 4, 305. Ipp., ar virsrakstu Dzejols.

Iz ciema meža vidū. Turpat, Nr. 10, 786. Ipp.

Jaunajā gadā. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1900, Nr. 1, 1. Ipp.
I daļa, ar virsrakstu «Jaunā gada rītā»; II daļa — «Mājas Viesa»

Literāriskā pielikumā, 1897, Nr. 1, 1. janvārī, 1. Ipp.

Kāpēc es tev pakaļ eju. Dienas Lapa, 1900, Nr. 192, 25. augustā.

Kāpēc tu manim pārmet? Mājas Viesa Mēnešraksts, 1900, Nr. 12,

938. Ipp.

Karš. Turpat, 1900, Nr. 6, 448. Ipp.

Kronvalda Ata piemiņai. Baltijas Vēstnesis, 1900, Nr. 44, 23. feb-

ruārī.

Laulības osta. Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1901. gadam. Rīgā
Ernsts Platess, [1900], 65. Ipp.

Līst klusi. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1900, Nr. 1, 11. Ipp.

Mīlestības dziesmas. Turpat, Nr. 3, 192. Ipp.

Nav ārienei priekš tevis dailes. Saimnieču un Zelteņu kalendārs

1901. gadam. Rīgā, Ernsts Platess, [1900], 55. Ipp.

Nāvei. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1900, Nr. 6, 453. Ipp.

No baznīcas braucot Ziemas svētku vakarā. «Mājas Viesa» Literā-

riskais pielikums, 1900, Nr. 51, 20. decembrī, 816. Ipp.

Pa šauru, šauru celiņu. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1900, Nr. B

621. Ipp., ar virsrakstu Dzejols.

Pa ziedoņa lejām esi gājis. Turpat, Nr. 7, 550. Ipp., ar virsrakstu

Dzejols.

Pie akas bērnu dienās. «Dienas Lapas» Literāriskais Feļetons, 1900,
Nr. 123, 3. jūnijā.

Pie loga balts balodīts klauvē. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1900,

Nr. 4, 264. Ipp.
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Pie maniem sāniem tu nīksti. Turpat, Nr. 9, 670. Ipp.
Pie vakara, kad krēsla tumst... «Dienas Lapas» Literāriskais Fe-

ļetons, 1900, Nr. 250, 4. novembri.

Reāla vasara. Berģa Bazāra kalendārs 1901. gadam. Izdots no

Kr. Berģa. Jelgavā, 1900, 1. Ipp.

Rudens dziesma. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1900.

Nr. 35, 30. augustā, 559.—560. Ipp.

Tā vasara pēc vasaras. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1900, Nr. 8.

630. Ipp., ar virsrakstu Dzejolis.

Teici to stundu, to bridi. Turpat, Nr. 9, 679. Ipp.

Tu tagad manis nesaproti. Turpat, Nr. 11, 843. Ipp.

Ziedonī. Berģa Bazāra kalendārs 1901. gadam. Izdots no Kr. Berģa

Jelgavā, 1900, 99. Ipp.

Ziedonis nāca. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1900, Nr.

20, 17. maijā, 320. Ipp.

1901

Atskatīties, pasmaidīt... Mājas Viesa Mēnešraksts, 1901. Nr. 5,
384. Ipp.

Dzejas liktenis. Turpat, Nr. 3, 240. Ipp.

Jaunajam gadu simtenim. Turpat, Nr. 1, 1. Ipp.

Harona laivā. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1901, Nr. 5,
30. janvārī, 80. Ipp.

Neticīgā Toma dziesmas. Jauna Raža, V. Oriģinālražojumi Teodora

sakopojumā. Cēsīs, J. Ozols, 1901, 72. Ipp.

Pie tavas acs mirdz asru pērle. Berģa Bazāra kalendārs 1902. gā-

gām. Izdots no Kr. Berģa. Jelgavā, 1901, 83. Ipp.

Rītu sagaidot. Vārds. Paraugnumurs. 1901, 28. aprīlī.

1902

Laiku daba. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1902, Nr. 38,

18 septembrī, 608. Ipp.

Laime. Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1903. gadam. Rīgā, Ernsts

Platess, [1902], 16. Ipp.

Nav līksma sirds. Austrums, 1902, Nr. 9/11, 853. Ipp., ar virsrakstu

Dzejols.

Pazudušais dēls. Rīgas Avīze, 1902, Nr. 114, 30. novembrī.

Teātrī — dzīvē. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1902,

Nr. 40, 2. oktobrī, 638. Ipp.

Tu mani atstāsi. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1902, Nr. 10, 772. Ipp.

Vienreiz tomēr satiksimies. Turpat, Nr. 4, 297. Ipp., ar virsrakstu

Dzejols.

Vienu šausmīgu dziesmu. Austrums, 1902, Nr. 7, 601 Ipp.
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Adagio. Apskats [žurnāls], 1903, Nr. 48, 696. Ipp.

Ar baltu balodīti. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1903, Nr. 7, 501. Ipp
No cikla: Dzejoļi. (Ernestīnei dāvināti.)

Ar drebošu roku ... «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1903,

Nr. 36, 3. septembrī, 576. Ipp.

Atkal zaļais pavasars. Turpat, Nr. 24, 11. jūnijā, 384. Ipp., ar

virsrakstu Dzejols.

Bēthovens. Apskats [žurnāls], 1903, Nr. 47, 677. Ipp.

Ceļojums. Austrums, 1903, Nr. 12, 902. Ipp.

Ceļš. «Rīgas Avīzes» Feļetona pielikums, 1903, Nr. 143, 28. jū-

nijā.

lesim zaļā lapenē. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1903, Nr. 7, 501. Ipp.
No cikla: Dzejoļi. (Ernestīnei dāvināti.)

Kad es kliboju. Turpat, Nr. 7, 507. Ipp. No cikla: Dzejoļi. (Ernes-
tīnei dāvināti.)

Lai zied rozes, lai zied liljas. Turpat, Nr. 7, 501. Ipp. No cikla:

Dzejoļi. (Ernestīnei dāvināti.)

Lotospuķe. Turpat, Nr. 7, 501. Ipp. No cikla: Dzejoļi. (Ernestīnei

dāvināti.)

Nakts dziesmas. Austrums, 1903, Nr. 11, 803. Ipp.

Napoleons. Turpat, Nr. 7, 535. Ipp.

Nātre aug uz viņa kapa. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1903, Nr. 7,

501. Ipp. No cikla: Dzejoļi. (Ernestīnei dāvināti.)

Nāve. Turpat, Nr. 8, 575. Ipp.

Neziņā. «Rīgas Avīzes» Feļetona pielikums, 1903, Nr. 143, 28. jū-

nijā.

No lauka, kur strādā. Berģa Bazāra kalendārs 1904. gadam. Izdots

no Kr. Berģa. Rīgā, 1903, 100. Ipp.

Nebeigta un izmocīta sirds. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums,

1903, Nr. 25, 18. jūnijā, 400. Ipp., ar virsrakstu Dzejols.

Rakstnieks. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1903, Nr. 9, 654. Ipp.

Šķelmis. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1903, Nr. 36,

3. septembrī, 576. Ipp.

Vasara. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1903, Nr. 7, 534. Ipp. No cikla:

Dzejoļi.

Vecais kareivis. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 1903,

Nr. 37, 10. septembrī, 590.—592. Ipp.

1904

Augšā, dzidrā debesī... «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums

1904, Nr. 52, 29. septembrī, 832. Ipp.

Brīnuma lāsts. Latvijas Zemgaliešu kalendārs 1905. gadam. Rīcjfi,
P. Piliņš, [1904], 37. Ipp.

Daugava. Fragments. Austrums, 1904, Nr, 10, 740.—746. Ipp.
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Es tevi piespiedīšu. Latviešu Zemgaliešu kalendārs 1905. gadam.
Rīgā, P. Piliņš, [1904], 90. Ipp., ar virsrakstu Dzejols.

Jūtas. Austrums, 1904, Nr. 9, 710. Ipp.

Ko es ar rozi darīšu? Turpat, Nr. 10, 779. Ipp., ar virsrakstu Vien-

kāršs dzejols.

Nāc sirdī, pavasars. Latvijas Zemgaliešu kalendārs 1905. gadam

Rīgā, P. Piliņš, [1904], 68. Ipp., ar virsrakstu Dzejols.

Nebijušais un divi vientuļi. Fragments. Vērotājs, 1904, Nr. 3,

291.—297. Ipp.

Nekas netīk. Austrums, 1904, Nr. 12, 832. Ipp.

Pa nakti uz mieru. Turpat, Nr. 11, 873. Ipp.

Tur nav ko uzvarēt. Turpat, Nr. 8, 609. Ipp.

Vakars. Turpat, Nr. 10, 789. Ipp.

Vēsture. Turpat, Nr. 12, 922. Ipp.

Ziema visapkārt. Vērotājs, 1904, Nr. 7, 803. Ipp.

Ziedonis 1904. Austrums, 1904, Nr. 8, 640. Ipp.

1905 1

Ak, kā galvu spiež. Vērotājs, 1905, Nr. 5, 588. Ipp.

Ar sudraba skrūvēm. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1905, Nr. 4,

286. Ipp.

Atcerībā. Derīgu Grāmatu Nodaļas kalendārs 1906. gadam. Rīgā,
R. L. B. Derīgu grāmatu nodaļa [1905], 73.-74. Ipp.

Darbs. Mājas Viesa Mēnešrakstus, 1905, Nr. 1, 37.-38. Ipp.

Diānas medības. Turpat, Nr. 3, 177.—179. Ipp.

Dzīrās. Latviešu Avīžu Māju kalendārs 1906. gadam. Jelgavā,
«Latviešu Avīžu» redakcija, [1905], 39. Ipp.

Es ilgas tev sirdī cēlu. Vērotājs, 1905, Nr. 9, 1253. Ipp.

Ģēnijs. Derīgu Grāmatu Nodaļas kalendārs 1906. gadam. Rīgā,
R, L. B. Derīgu grāmatu nodaļa, [1905], 75. Ipp.

Ikdienība, šaipus un viņpus tās. Turpat, 74. Ipp.

Izgāja dvēsele. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1905, Nr. 4, 272. Ipp

Jau atkal viltīgie ziedi. Vērotājs, 1905, Nr. 5, 514. Ipp.

Kaislība. Austrums, 1905, Nr. 9, 703. Ipp.

Karmenītes dziesmas. Turpat, Nr. 2, 138. Ipp.

Karstām ilgām viņa nāca. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums,

1905, Nr. 17, 27. aprīlī, 264. Ipp.

Mazā viešņa pie vismazākās. Turpat, Nr. 14, 6. aprīlī, 216, Ipp.

Pa ziedu un smilgu jūru. Vērotājs, 1905, Nr. 5, 513. Ipp.

Paralēlas. Derīgu Grāmatu Nodaļas kalendārs 1906. gadam. Rīgā,

R. L. B. Derīgu grāmatu nodaļa, [1905], 73. Ipp.

Pūš sēras vēsmas. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1905, Nr. 3, 182. Ipp.
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Reiz laime nāks. Māju kalendārs 1906. gadam. Jelgavā, «Latviešu
Avīžu» redakcija, [1905], 39. Ipp.

Renesanse. Austrums, 1905, Nr. 7, 551. Ipp.

Rudens. Turpat, I daļa 9. numurā, 706. Ipp.; II un 111 daļa —

Nr. 10, 758. un 783. Ipp.

Sila galā puķe zied. Derīgu Grāmatu Nodaļas kalendārs 1906. ga-

dam. Rīgā, R. L. B. Derīgu grāmatu nodaļa, [1905], 76. Ipp.
Talants. Turpat, 75. Ipp.

Tēvijai. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1905, Nr. 5, 395. Ipp.
Trīs rozes. Turpat, Nr. 2, 118. Ipp.
Tu prasi, ko pārnesu. Turpat, Nr. 1, 9. Ipp.
Tur otra nama logā. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums, 190'),

Nr. 23, 8. jūnijā, 360. Ipp.
Vairāk nevaru, vairāk nespēju. Vērotājs, 1905, Nr. 5, 514. Ipp.

Vientulība. Austrums, 1905, Nr. 1, 93. Ipp.; II daļa — «Latvijas»
Literāriskā pielikumā, 1906, Nr. 16, 20. maijā, 121. Ipp.

Vīrs ar tulznām rokā. «Mājas Viesa» Literāriskais pielikums,

1905, Nr. 43, 26. oktobrī, 680. Ipp.

Zilizana sirdsdedze. Austrums, 1905, Nr. 8, 594—603. Ipp.; Nr. 9,

641.—646. Ipp.; Nr. 10, 721.—724. Ipp.

Zvaigznes. Turpat, Nr. 1, 16. Ipp.

1906

Cerē un gaidi. Jauno Laiku kalendārs 1907. gadam. Cēsīs, V. Bēr-

zons, [1906], 13. Ipp.
Iz zēna gadiem. «Latvijas» Literāriskais pielikums, 1906, Nr. 43,

23. decembrī, 337. Ipp.

Nāc ziedus strēbt. «Latvijas» Literāriskais pielikums, 1906, Nr. 4-4,

30. decembrī, 345. Ipp.

Neviena zaļa lapiņa. Baltijas kalendārs 1907. gadam. Rīgā, P. Bēr-

ziņš, [1906], 11. Ipp., ar virsrakstu Pavasars 1905.

Pavasars 1906. «Latvijas» Literāriskais pielikums, 1906, Nr. 16,
20. maijā, 121. Ipp.

Puķe un putniņš. Latvijas kalendārs, 1907. Cēsīs, K. Galviņš,

1906, 35. Ipp.

Rudenis. Turpat, 42., 43. Ipp.

Vecā dziesma. Jauno Laiku kalendārs 1907. gadam. Cēsīs, V. Bēr-

zons, [1906], 12. Ipp.

Vecs padoms. «Latvijas» Literāriskais pielikums, 1906, Nr. 30,

23. septembrī, 233. Ipp.

Ziedoņa rīts. Latvijas kalendārs, 1907. Cēsīs, K. Galviņš, 1906,

49. Ipp.
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1907

Iz manas dzīves. Fragments. Grām.: Poruks J. Kopoti raksti.

4 sēj. Rīgā, «Zalktis», 1907, 409.—415. Ipp.

Pavasaras rīts. Stari, 1907, Nr. 3, 179. Ipp.; I daļa, bez virsraksta,

ar pirmo rindu: Čivi-čivi, čivulīts; II daļa, ar virsrakstu: Es domāju,
ka tāļumā — «Latvijas» Literāriskā pielikumā, 1906, Nr. 16,

20. maijā, 121. Ipp.

Skatos, veros. Stari, 1907, Nr. 6, 403.—405. Ipp.

1908

Rīts. (Kur tagad vakars, tur lai iededz sveci.) Grām.: Poruks J.

Kopoti raksti. 5. sēj. Rīgā, «Zalktis», 1908, 10. Ipp.

Rīts. (Spirgts un vesels atkal ceļos.) Dzimtenes Vēstnesis, 1908,

Nr. 213, 13. septembri.

Rudens. Turpat, 1908, Nr. 237, 11. oktobrī.

1909

Dzejoļi. Dzimtenes Vēstnesis, 1909, Nr. 294, 19. decembrī.

Man tas gluži viena alga. Sadzīve, 1909, Nr. 112, 24. septembrī.

Nelaime. Dzimtenes Vēstnesis, 1909, Nr. 186, 15. augustā.

Trīs lietas manim sirdī. Turpat, Nr. 186, 15. augustā.

1912

Ar asaru uz vaiga. Grām.: Poruks J. Kopoti raksti. 2. sēj. Rīgā,
A. Golts, 1912, 165. Ipp.

Es labprāt mazu dzejolīti... Turpat, 147. Ipp.

Karmenītei. Turpat, 165. Ipp.

Latviešu vakars. Turpat, 148. Ipp.

Maldu ugunis. Turpat, 151., 152. Ipp.

Ogu laikā mežā snaust... Turpat, 157. Ipp.

Uz puķēm tevi nesīšu. Turpat, 150. Ipp.

Zelta putniņš pie loga laidās. Turpat, 150. Ipp.

1914

No senām, jaukām bērnu dienām. Grām.: Poruks J. Kopoti raksti.

4. sēj. Rīgā, A. Golts, 1914, 30. Ipp.
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