
Rainis









LATVIJAS PSR

ZINĀTŅU AKADĒMIJA

ANDREJA UPĪŠA

VALODAS

UN LITERATŪRAS INSTITŪTS



J. RAINIS

KOPOTI

RAKSTI

30

SĒJUMOS

IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE»



Rainis

KOPOTI

RAKSTI

2.

SĒJUMS

DZEJA

RIGA 1977



GALVENĀ REDAKCIJAS KOLĒĢIJA:

V. SAMSONS (galvenais redaktors), V. HAUSMANIS

J. KALNIŅŠ, K. KUNDZIŅŠ, V. VALEINIS

TEKSTUS SAGATAVOJUSI UN KOMENTĒJUSI

MIRDZA ĀBOLA

Mākslinieks JĀNIS REINBERGS

2. SĒJUMA REDAKCIJAS KOLĒĢIJA:

V. LABRENCE, G. SILENIECE (atbildīgā redaktore),

S. VIESE

Valodas konsultante A. BERGMANE

©Izdevniecība«Zinātne»,l977

70403-134
R

M811(ll)-77
50 "

LI

Ra 333



AVE SOL!





7

IESKAŅA

Agra gaita, veļa rieta —

Vidū ziedu svētkiem vieta,

I

To seno dziesmu — kā lai viņu saucu?

Kā vājos vārdos lai to saņemu?
Kad velti garā es to aptvert traucu,

Kas pilda skanot tālo visumu?

5 Kas dienā aust un riet, un vējā ceļas,

Kas grauj ar pērkoņiem un laukos klimst,

Kas zaļos asnos ledum cauri šķeļas, —

Kas katrā maiņā skan, kur sārņi grimst,
Kur telpas klēpī jaunas saules dzimst.

II

10 Tā soļu noskaņa no mūža spēka,
Kas nāk caur neveidības tuksnesi,

Aug augdams pretstatos par pasauls ēku

Un vienībā vērš maiņas mutuli.

Sauc to par cīņu, kustību vai dzīvi,
15 Par straumes grausmu, posta uguni, —

Teic: ziedons, prieks vai celšanās uz brīvi;

Man vārda nav, es tikai ainu redzu;
Tur sauli, — un ar roku acis sedzu.
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111

Tas spēks līdz dzelmei saviļņo tev sirdi,
20 Bez mēra sāpes — viņa spulgojums, —

Bez mēra prieks; tu visiem prātiem dzirdi:

Tur pārvērtība dimd un atdzimums,

Cik pretruņu, ko dzīve dvēslē kaisa! —

Viss pēkšņi gaisis: zils top debesjums,
25 Uz varonību cīņa dvēsli raisa;

Vēl nāvē laime mirdz tiem skaidriem gariem;
Bez gala laime silst zem saules stariem.



AGRA GAITA



Non est vivere, sed valere vita:

Ne dzīvot, bet spēcīgam būt ir dzīve.

Romiešu mācība
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I

Zems un smacīgs līdzi būdai

Ir tas gars, kas būdā mājo:
30 Sienas melnas nokvēpušas,

Smagi nospiež griestu nasta,

Tvans un dūmi laiski veļas,

Lodziņš izdzisušām acīm

Mirkšķinādams raugās laukā.
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II

35 Laukā brīvi vēji šaudās;

Plosa būdas, jumtu salmus,

Izverdušos dūmus klaidā;
Loka koku kailos zarus,

Svaida pērnā rudens lapas,
40 Puteņos griež sniega jukas;

Rausta klintis, bango jūras,
Slauka kopā padebešus,
Melnām kaudzēm mēž tos projām,

Nogrūzdami debesdangās.
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111

45 Laukā brīvi vēji šaudās —

Debess, pēkšņi atvērdamās,

Paceļas līdz bezgalībai:

Zibsnīdama izlec saule,

Spilgtums acīs žib kā sitiens,
50 Sirds uz mirkli sastingst bailēs,

Spožās vizmas stulbināta,

Galva noslīgst apskurbusi.
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IV

Tad uz reizi iedegdamās

Atspīd dvēslē prieka liesma;
55 Siltu staru apglāstīti,

Atmostas no skurbas prāti,

Stingums raisās, krūtis plešas,
Jutekļi ar jaunām jausmām
Tūkstots rokām uzņem prieku,

60 Nesamaņā simtu veidos,
Visu tverot vienā reizē.

Apžilbušās acis atkal

Veras vaļā lēniem mirkļiem
Kaunēdamās, viļinātas, —

65 Brīnumainā gaismas līksmē

Līdzi aizrautas, tās seko

Saules žilbinošai gaitai.
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V

Saule gabalā jau staigā,
Gaišums tāli izplatījies,

70 Atbīdīdams drūmo krēslu.

Visur apkārt laistās laime:

Sērie meži nerauc pieres,
Biklie zari kājās liecas,
Tumšais tīrums klusi smaida,

75 Putni čiepst un cilā spārnus,
Kustoņi no alām izlien,
Tukšās tāles noskan priekā,
Gaisa tvaiki ņirb un ceļas.

Viss ir pēkšņi pārveidojies!
80 Citu zemi acis skata,

Plaši vērdamās uz sauli.
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VI

Saule gabalā jau staigā
Savu lielo spēka gaitu,

Asā gaisā satinusies:

85 Ledus lauzējs vējš pa labai,

Apkārt kaukuri un brākši,

Bet no ietālēm iet ilgas. —

Vēju rokās saules šķēpi

Zibšņodami sniegu skalda,
90 Ledu lauza, strautus raisa,

Visus augšā rauj no miega,
Visus brīvus laiž no gūsta.
Laukos, kas tik klusi snauda,

Bailēs zemē saplakuši,
95 Tagad trokšņi traucot ārdās.

Bet no ietālēm iet ilgas,
Maigos zīda pavedienos
Vedina uz saules gaitu.
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VII

Jautru gaitu saule seko,
100 Aši, raiti rīkodamās:

Dienas pleš un sarauc naktis,
Kas tik aplam izpletušās.
Izdilušo mēnestiņu
Nogrūž nost no debesjumta:

105 «Tev bij likts par naktīm raudzīt,
Ko tam ļāvi pārņemt dienas!

Nu tās tumsībā un salā

Visu zemi noslodzīja —»

. Met uz laktu mēnestiņu,
no Druskās cērt ar sudrabcirvi,

Ka visapkārt piešķīst zvaigznes.

«Topi jauns un spīdi spodri,
Gaišam acīm gaini tumsu,
Ka tai miera nav ne nakti!»
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VĪIĪ

115 Saule staigā nebēdīga,
Smiedamās pa cīņas taku,

Tumsu trauc iz pažobelēm,
Mežiem plēš aiz bieziem matiem,

Salu vilkšus velk iz gravām, —

120 Sals aiz krūmiem, dobēm turas;

Lietu lej un strautus izgāž,
Sit ar krusu, lauž ar vētru, —

Arājs skatās lielām acīm:

«Ak, lai vētra lauza kokus,
125 Lai ir krusa sasit druvu,

Lai ir plūdi izrauj laukus,

Lai ir mirt, kad vienu mirkli

Jutis lielo uzmošanos,

Kurai seko saules dzīve!»



IX

130 Lielā gaitā saule staigā
Zemei pāri skaļiem soļiem:

Aizsperdama tumsas tīņas,

Zelta pēdas atstādama

Pāri laukiem, pļavām, druvām,

135 Mežiem, purviem, kalniem, siliem,
Pāri pasauls plašām jūrām,
Pāri augstam, nesniedzamam,

Bezgalīgam debesjumam —

Zilā jumā, zaļā zemē

140 Zelta burtiem rakstīdama

Brīves gaitas spožo slavu;

Plūst līdz tālās pusnakts malas

Mūža vakarkrēslas sniegiem,
Kas tai pretī vaļņos veļas.

19
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X

145 Zibsnīdama saule laižas,

Lielos spārnus sasizdama,

Zelta ērglis zilā gaisā:
Rītus sniedz ar vienu spārnu,
Vakarus ar otru aizskar,

150 Visas debesis tai klajas,
Mākoņi kā spalvas izput,

Nav, kas ceļā viņai stātos.

Visu telpu apņem saule,
Reizē viz līdz zemes polam,

155 Reizē smaida tavās acīs!

Plāta spārnus, krata spalvas,
Vaska nagus iecērt ledū,
Zemi nes kā laupījumu.
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XI

Saules platās, zvērās acis

160 Uzvarošiem skatiem skatās

Apkārt visam zemes lokam,

Tumsas mītnes meklēdamas:

Biezokņu un dzelmes alās

Apakš akmeņiem un gružiem,
165 Dumbru tīreļos un aizās —

Nakts un sals, un niknums slapstās,
Aizvien tāļāk aizvilkdamies,

Bet vēl, paši drebot, tura

Savus kalpus stingrā slogā:
170 Melnas čūskas, zemes tārpus,

Dzēlējus un lodātājus,
Kas pret gaismu nikni šņāko.
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XII

Saules platās, zvērās acis

Skatās caururbjošiem skatiem,
175 Kur vēl nakts sev alas taisa?

Cauri biezām kaulu pierēm,
Kurās slēpjas tumšas domas;
Cauri cietām siržu čaulām,

Kur glūn tumsas ļauni darbi.

180 Atsedz vaļā biezās segas,
Kas no sirds un prāta austas;

Savā kailā nešpetnībā
Lokās zemie noziegumi
Visu ļaužu acu priekšā.



XIII

185 Saules platās, zvērās acis

Uzvarošiem skatiem skatās

Putekļiem un kvēpiem cauri,
Kuros nakts vēl alas taisa,

Aizvien dziļāk aizvilkdamās.

190 Cauri dūmiem, ielu tvaikiem

Līdz pat tumšām pagrabtelpām,
Kur tiek slodzīta uz mūžu

Visu pasauls dzīvo būtņu

Vārgākā un nabagākā:
195 Cilvēks, kuru pazemojis

Vēl zem zemes otris cilvēks.

23
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XIV

Saules laipnās acis skatās

Putekļiem un kvēpiem cauri,

Cauri biezām pagrabsienām,
200 Tumšos kaktiņos uz vārgu.

Siltie stari siltiem viļņiem
Viešas lēni izkaltušās,

Izmērdētās ļaužu sirdīs,

Lai tie celtos līdz ar sauli,
205 Aizrauti uz lielo dzīvi.

Veldzi laista senās vātīs,

Cerību tur atkal dēsta,

Cienību uz sevi pašu.
Saules spēkā sirdis silda,

210 Līdz tās notrīs pēkšņā priekā.
Jūtot nākam zilā tālē

Brīvās, mīļās bērnu dienas,
Kas aiz tumšām naktīm zuda.



ZIEDU SVĒTKI



Lai arī tev būtu sirdī tukstots vārtu kā Tēbām,

pa visiem ielaid iekšā prieku!

Veca grieķu paruna
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I

Saules jaunā, zaļā vara

215 Zibsnīdama stāv virs galvas
Rindo garas kvēļu dienas,
īsas naktis iesprauž starpā,
Mazu dusu atļaudamās

Savos lielos gaismas darbos
220 Tumsu gainot tāļos kaktos,

Ārdot veco sloga valsti —

Ceļu taisa jaunai dzīvei.

Vecam nodrūpot un krītot,

Tumsa atvelkas tik tāļāk,
225 Zemes iekšā saraudamās,

Mēmās dusmās noņirgājas:

«Lai nu spīd tā spīdētāja,
Zemē iekšā neiespīdēs,
Kapā necels jaunu dzīvi!»



II

230 Saules jaunā spēka vara

Zibsnīdama stāv virs galvas,

Smejas lejā spožiem mirkļiem

Dzen pa druvām staru vagas.
— Balti zirgi, zelta krēpes,

235 Dimantspožas lemesnīcas —

Kaisa zemē gaismas sēklu,
Dzirkstis ber iz ugunspūra,
Velēnas no kapiem noveļ,
Gaisā paceļ ūdensmārkas,

240 Lietu laiž un krusu bārsta,

Viļņo gaisu, vāra vējus,
Visus darbus reizē dara.
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Saules zaļā, laipnā vara

Smejas lejā spožiem mirkļiem;
245 Staru strāvas šķaida apkārt,

Sadalās uz visām malām,

Plūst un glauž, un maigi trīso;

Saviem piemīlīgiem stariem

Spiežas iekšā cietos zaros;
250 Koku rupjai mizai cauri

Aizkustina dzīvo sulu,

Ka tā lēni ieviļņojas,
Kūsājot sāk kāpt uz augšu;
Izplešas pa dzīslu dzīslām

255 Līdz pat zaru pirkstu galiem,
Visos maigos puķu stiebros

Izviļina pumpurīšus.

29
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IV

Saules zaļā, laipnā vara

Sauc iz kapa zaļo zāli;
260 Saules spožumam pa priekšu

Lido valdzinoša smarša,
Visu gaisu veldzēdama

Ziedu puteklīšu dvesmā.

Spožos krāsu vaiņadziņos,
265 Kairiem smaidiem gaišās acīs,

Saldu dvašu elpodamas,

Puķes atver ziedulūpas, —

Tvīkdamas un nosarkdamas

Klusi atzīst mēmos skatos
270 Krūtīs senam slēptu mīlu,

Kas ir ilgās valdījusies
Atklāties un atbals' meklēt;
Mīlas bērniem lēni smaida

Lielās saules laipnās acis.
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■V

275 Saule spulgo visu dienu,

Zaļi-zelta vizma zaigo;

Zelta staru tīklā vērpta,
ležūžota zeme staipās;
Kalnu galos, debess jūrā,

280 Straujos lokos rotādamās

— Zaļa, zila, sarkanbalta, —

Saule dej, ka dzirkstis lēkā,

Saule krata savu galvu,
Kuplās matu pīnes raisās,

285 Zelta mati plūst pār zemi;

Kur tie klājas zīda viļņos,
Siltums līst pār zemes miesām;
Zeme nodreb saldās trīsās.

Smaidīdama atver vaļā
290 Savas tūkstots ezeracis,

Mozdamās uz laimes dienām.
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VI

Saule spulgo visu dienu,

Zeme elpo saulei pretī;
Zemes saldā mīlas dvaša

295 Kūso pusdienā no laukiem,
Vakaros no mežiem smaršo

Dziļās alās tumsa rūko:

«Dej nu, dej sev rotādama —

Kapa virsū tava deja,
300 Zārkā tavas saules kāzas,

Trūdos tava mīlas gulta.»

Pretī smejas visas puķes:
«Lai tev kaps un zārks, un trūdi —

Mīlas gulta mēs še dzimām,
305 Saules kāzu pirmie bērni,

Nākam pārņemt visu zemi.»



VII

Saule spulgo zibsnīdama,

Tumsai zaļš gar acīm metas:

«Dej nu, dej pār zemi, jūru,
3io lekšā iespīdēt jau nespēj —

Ziemeļos pusasi dziļi

Sākas neskarts mūža ledus:

Jūrā pussimts asu dziļi
Sākas neskarts mūža tumšums,

315 let piecpadsmit tūkstots asis;

Tumsībā tur zivis staigā
Pašu lampiņām, bez saules,

Augšā kāpt tām draudē nāve:

Visas iekšas ārā spiežas.»

320 Pretī smejas jūras viļņi,
Zivis lec kā saules mirgas:

«Lai tev dzelmē nakts un nāve,

Augšā saule valda dzīvi

Vienās gavilēs un vizmās.»

33



VIII

325 Vienās gavilēs un vizmās

Saule spulgo visu dienu,

Zeme elpo saulei pretī,
Visas tāles noskan priekā,
Uzvaras un slavas dziesmās:

330 Saules visuvarenība

Tumsu veikusi un vārgu —

Gaisā tvaiki ņirb un ceļas,

Visa jūra līdz ar malām,
Līksmē trīsot, saviļņojas,

335 Pāri krastiem putas svaida.

Saule zeltā visu pušķo,
Sudrabautusklāj pār kalniem,

Dimantzvaigznes met pa vidu,
Liesmām pielej ēnu lejas:

340 Atdzerties būs saulesbērniem,
Svinot brīves lielās dienas.
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IX

Saule viz un viz bez gala,
Un tu stāvi saules vidū,

Acis skatās aizraudamās:

345 Koši, spilgti zelta stari

Līst un līst pār vaigu, matiem,

Pieri, acīm, lūpām, kaklu,

Ka tu atrauj kakla autu,

Krūtis atver saules plūsmai.
350 Plūst caur krūtīm pašā sirdī,

Kur kā nasta tumsa spieda,
Kamēr iekšas ievaidējās;
Plūst, līdz senam ciestas mokas

Līdzi nožņaudzamām čūskām

355 Stīvas izkrīt tev no rokām;

Plūst, līdz gars tev saulē silis,

LīdZi gaisam dienasvidū

Ņirbot, vizot verd uz augšu.

35



X

Saules apstarots un apņemts,
360 Pieliets pilns ar siltu gaismu,

Gaišs un caurspīdīgs tu jūties:

Lielām, ziņkārīgām acīm

Pats tu skaties savās krūtīs,

Līdzi gaišā dzintarkrellē
365 Visos dvēsles noslēpumos.

Un tu brīnies: dvēsle skaidra,

Nav ne smaguma, ne tumsas,
Sirds bez ļauna, prāts bez naida,

Tikai ikdiena tos žņaudza.

370 Viegla, cēla tava būtne

Liegi gaisā peld uz sauli,

Apvilkusi baltu kreklu —

Balto, spožo mākonīti

Ziliem debess atlociņiem.

36



XI

375 Saule viz un viz bez gala,
Saules pilnās sirdis staro;

Sirdīs uzdīgst senā mīla:

Sirdis, sevi atdodamās,
Gara gaismu kaisīdamas,

380 Brāļus vezdamas uz sauli,

Sauli atspulgo kā spoguls.

Tumsas jausmas ņirdzot šaudās

«Sirdī ļauns no sākta gala —

Zālei saknes melnā zemē,
385 Sirdij tumšā patmīlībā.

Saules jūtas nevērš sirdi,

Atkal stings tā naida ledū.»

Pretī smejas saulessirdis:

«Sirds, ko tumsa nenospieda
390 Šaubās, asarās un asnīs, —

Saulē pārņems visu zemi!»

37
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XII

Saule līdzi visus silda,

Mīla, brīve visus caurspīd —

Vieglas, skaidras visas sirdis,
395 Lielas, jautras visas domas

Laikam, telpai pāri ceļas
Sniegt un cerēt jaunu zemi,

Visiem līdziem būt un labiem;

Tumsas šaubas ņirdzot grīnē:
400 «Lai top katris labs par sevi,

Vilks par jēru, kungs par kalpu,
Citād' viss pa vecam paliks.»

Smiekli nospiež šaubu ņirgas:
«Saule vērš, un saule māca,

405 Lai ikviens ir ļauns par sevi —

Kopu griba trauc uz labu,

Visus līdzi rauj uz sauli.»
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XIII

Saule viz un viz bez gala,
Un bez gala saulei pretī

410 Nāk iz zemes tumšā klēpja,

Dīgst kā puķes, aug kā zāle,

Visu zemes klonu klājot, —

Lien iz tumsas pagrabtelpām,
Nāk iz putekļiem un kvēpiem,

415 Nāk iz dūmiem, ielu tvaikiem,

Nāk iz darba sviedru vietām, 1

Nāk iz tuksness leduslaukiem ~»

Darba ļaudis — — —

Tikai acīs uguns kvēlo:

425 Lielā, karstā brīves saule.

1 Lai nerastos sarežģījumi poēmas publicēšanā, Rainis izdarījis
XIII dziedājumā svītrojumus un labojumus. Rokrakstā (22706/36) teksts,

sākot ar 417. rindu, šāds:

Nāk iz cietumiem un dzelžiem,

Nāk iz tuksness leduslaukiem,

Nāk iz mocībām un asins

Visu pasauls dzīves būtņu

Vārgākās un nabagākās.
Nāk unnāk tie darba ļaudis —

Bāli, kropli, asiņaini,

Tikai acīs uguns kvēlo:

Lielā, karstā brīves saule.



XIV

Lielā, karstā brīves saule

Spīd pār jaunu zemes spēku:

Varoņos tie vārgie vērtās;

Nāk un nāk tie darba ļaudis
430 Svinēt brīves ziedoņsvētkus. 1

Līdz pat galam saules laimē,

Apvienotā cilvēcībā

Sārti karogi tiem plandās,

Spīd kā sārti saules stari

Kā caur sārtām magoņlapām
440 Skatās jaunie dievu dēli,

Darbinieki saules sejām —?

1
Lai nerastos sarežģījumi poēmas publicēšanā, Rainis izdarījis

XIV dziedājumā svītrojumus un labojumus Rokrakstā (22706/50) teksts,

sākot ar 430. rindu, šāds:

Visām tautām, visām rasēm —

Svinēt brīves maija svētkus,

Uzcelt brālību un zvērēt

Vienu cīņu, vienu laimi

Apvienotā cilvēcībā.

Nodun lauki, notrīs gaisi

Cīņas runās, cīņas dziesmās.

Sarkankarogi pār laukiem

Spīd kā sārti saules stari.

Sarkankarogiem pa starpām

Kā caur sarkanmagoņlapām

Skatās jaunie dieva dēli;

Cīņas vīri saules sejām.



VĒLA RIETA



Durate et vosniet rebus

servate secundis!

Izturat un paliekat stipri
nākamiem laikiem!

Vergīli j s
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I

Visā spožumā stāv saule,

Smejas savus zelta smieklus

Dienasvidū, vasarvidū:

445 Visas debesis — viens mirdzums,

Un viens atspīdums viss laukums;

Katra zālīte uz noras

Pilna saules piesūkusies;
Katris smilšu graudiņš ceļā

450 Mirdz un spiguļo kā zvaigzne;

Siltums izgaro no lauka,

Kur vien apsēsties uz ežas;

Augšā saule, lejā zeme

Siltumu dveš cauru dienu,
455 Ezers peldas karstos viļņos,

Nakts krīt vēlu karstos sapņos.
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II

Sūtošs karstums cauru dienu,
Saule plešas perēdama:

Ērgļu māte, siltā ligzdā
460 lerakusies, purinājās.

Saules pērklis siltā zeme,

Karstumā aug ātrāk dīgļi,
Šķiļas vaļā cietās čaulas,

Gavilējot izlec dzīve: —

465 Kailos kalnos — kupli meži,
Liesos laukos — lekni kvieši,

Sausās smiltīs — zīda pļavas,
Upēs — zivis, mežos — zvēri;

Gaisā izbirst raibi putni,
470 Visā telpā — dzīva sēkla;

Sīka saules dzirkstelīte

Ļaužu sirdīs krīt kā dvēsle —

Visa pasaule tai atspīd,
Staro saule radītāja.
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475 Saule — visa radītāja —

Atdar' savu zaļu roku,
Gaisa vidū stāvēdama,

Dāsni kaisa dzīvesbalvas.

Vējiņš zīda mētelīti

480 Viegli vēdina pār druvām:

Druvās rudzu ziedu dūmi

Kūpot lēni kāpj uz augšu,
Kūpot, vāļos aizveldamies,
Pārnes audzi lauku laukos;

485 Zaļais vārpuvīraks veltī

Visiem līdzi laimi, mieru,

Mīļās maizes saldā smarša

Visam gadam sola elpi;
Visiem tiku tiks, ko paēst,

490 Nebūs salkstošu un bāru.

— Nakts, aiz saknēm aizslēpusies,
Kaisa salnu maigā zālē, —

Skaties, saule radītāja!
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IV

Radītāja, turētāja
495 Saule silda dzīvessaimi,

Saimes līksmē — saules lielums

— Kas tur nāk, lai sauli teiktu?

Simtiem mazu bārubērnu,

Kailām kājām tecēdami:

500 «Saule mūsu īstā māte,

Sērdienīšu sildītāja!
Zelta slotu ceļu slauka,

Sudrabsēklu druvā kaisa;
Gaužas bārubērnu asras

505 Pārvērš dārgās prieka pērlēs;
Vieniem devi zelta svārkus,

Otriem kreklu sudrabotu,

Visiem līdzi izdalīji
Cerību no zaļa vara.»

510 Nakts, aiz saknēm aizslēpusies,
Kaisa salnu maigā zālē,

Kaisa nelīdzību ļaudīs.
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V

Kvēļu varu vairodama,

Saule naktij stāv aiz pleciem;
515 Rīts liek pāri baltās rokas,

Sasniedzas ar vakarblāzmu;

Saules žņaugā tumsa lokās.

«Vai jau veici?» tumsa šņāko,
«Pārņēmi jau visu zemi?

520 Atslēdzi jau dzīves aku?

Vairo vēl sev kvēļu varu,

Tava kundzība drīz galā,
Tavas dienas sāk jau raukties;

Visu zemi sacelt kājāsf
525 Visu vecu lauzt un kausēt!

Radīt neredzētus ziedus!

Tumsu spiest uz nāves cīņul

— Nu, tad nāvi būs tev baudīt,

— Nu, tad izsīkt dzīves akai,
530

— Nu, tad asnīm zemi pārplūst,
— Nosmakt būs un plakt, un nebūt!»

Dvēsle smejas saules smieklus.
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VI

Kvēļu varu vairodama,

Sausās dusmās iedegusies,
535 Balti kvēloša stāv saule

Pašā dienvidū bez ēnas.

Atlocītām ugunsrokām
Saule valsta debeslokā

Sarkandzelžu liesmulodi,
540

— Saules sviedri pil kā zvaigznes
Zelta āmuriem kaļ lodi,
— Uguns sārņi līst uz zemi,

Kur tie uzkrīt, dūmi ceļas. —

Seklās dīķu acis izdziest,
545 Mīksti purvu vaigi iedub,

Cietās kalnu krūtis plaisā,
Rūk un raucas vecā zāle,

Viss, kam nav vairs dzīves spējas

Krāsns ir karsti kurināta:
550 Veco kausēt, izliet jaunu.
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Vil

Balti kvēloša stāv saule,

Tunisa vēršas citā cīņā,
Versmi pašu vērš pret. sauli,

Raisa līdzi zemes spēkus —

555 Pašus zemākos pret sauli:

Laiž no purviem odžu pērkļus,
Laiž no dīķiem mūdžu miglu,
Puvekļu un mēslu tosu:

Laiž uz maizi rudu rūsu,
560 Sūta badu, sērgas, ligas,

Mēri, sumpurņus un glūņas,
— Sarkans lietus, zila krusa —

Saules dzīves nodevējus,
Saules gara nokāvējus,

565 Netīras un pretdabiskas
Kaisles, iekāres iz tumsas:

Tautas garu līdz ar miesām

Nomaitāt un novilkt dubļos.

Dvēsle saslienas uz cīnu.
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VIII

570 Balti kvēloša stāv saule,
Gaisā rokas sacēlusi:

Vienā zvīgo sudrabzobens,
Otrā zelta kviešu kūlis;

Reizē vaira tumsas varu,

575 Reizē ievāc saules augļus.

Lielie darbi padarīti.
Saulesdienas var jau raukties

Tumsa ņirgājas jau tuvāk:

«Jau tev darbi padarīti —

580 Kraukļi kuļ un vārnas vētī

Zemi, ko tu šķiti ziedam;

Lēļi 1010 zemes bērnus!

Tu tik traucē zemes mieru,
Cik tu karsē, tik tā zaļo,

585 Zemei nava sava spēka!
Zeme mana ir un paliks,
Ziedu skurba ātri zuda,

Viss ir gatavs nāves pļaujai.»
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Balti kvēloša stāv saule;
590 Zilā gaisa autā tītu

Zemi skauj ar zelta rokām.

Viena pati saulei meita,

Būs tā pati bārenīte, —

Saules dienas sāk jau raukties:

595 «Neraud', mana zaļā zeme, —

Balti ziedi viz un kaisās,
Karstas jūtas deg un plēnē,

Cīņas pērkons dārd un noklust,
Kad tas lielais darbs ir darīts.

600 Jo no zieda izaug ābols,
Jo no jūtām iedeg darbi,
Jo brauc laiki pērkoņratos.
Viss ir gatavs dzīves pļaujai.
Saules spēks bij zemē ražīgs,

605 Vīrs un sieva kopuvara -—

Visas pasauls radītāja!»

Ņirgā tumsa: «Radītāja!
Pati kalpo citai saulei!»
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X

Balti kvēloša stāv saule:

610 «Neraud', mana zaļā zeme,

Nesu tevi pāri sevim

Citā saulē, dzīves mātē,

Kuru nespēj tumsa sasniegt.
Lokos atpakaļ rit laiki,

615 Bet ik loks uz augšu aizved!

Tumsa saista tavus spēkus,
Lielā sadursme tos raisīs!

Visumā tad šķīdīs uguns,

Tvaiku jūra telpas pildīs,
620 Dūmi sniegs līdz gala zvaigznēm,

Šausies augšā jauna dzīve,

Rituļos un lokiem virpos,

Smagās vielas svērsies lodēs,
Pasaules sāks jaunu deju

625 Jaunu sauļu karstos staros.»

Zemei sveša tumšā runa,

Zin tik: «Saule mirs un zeme!»

Lūdz tik: «Neej, saules māte!»
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XI

Saulei jāiet lielā gaita:
630 «Dvēsle, saules dzirkstelīte,

Mierini tu vārgo zemi!»

— «Neraud', zeme,» runā dvēsle,

«Saulei nāves nav, ne ziemas,

Mūžam vizo baltās kvēlēs

635 Vasar', ziemu, dienu, nakti,

Nezin dusas, nezin ēnas:

Zeme aizgriežas no kvēles

Karsto vaigu naktī dzesēt,

Cilvēks noguris iet dusēt,
640 šķiet, ka saule aizgājusi.

Mēness zemei aiziet priekšā —

Šķiet, ka saule aptumšota,
Mēness — smilts un zeme — zirnīts,

Kā tie sauli aptumšotu?

645 Lieti, sniegi, tumsa, ziema

Zemi klāj, bet nesniedz saules;
Saule pašā ziemas vidū

Atgriežas uz ziedoņpusi!»
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Saules baltā kvēle dzeltē;
650 Zeme ziemas bailēs trīso:

«Saule paliks gan, es miršu:

Viss mans daiļums aizies bojā!»

Dvēsle runā: «Mirsi, celsies,
Tik iz nāves izaug dzīve,

655 Viss tavs daiļums paliks bērniem.

Cilvēks mirst un miris paliek,
Cilvēcē caur darbiem dzīvo!

Saule atdodas un staro

Visām telpām, svešām zvaigznēm,
660 Zemei, cilvēkiem un zālei,

Visus ceļ sev līdz un pāri;
Visas debesis klāj vaļā,

Atver noslēpuma durvis;
Izlīdzina nelīdzību,

665 Nepārtrauktās cīņās vēršas,

Izplūst lielā mūža gaismā,
Atdodamās jaunai audzei.

Būsim lieli līdzi saulei!»
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XIII

Saule rietēdama uzklāj
670 Mīkstus, vieglus miglasautus —

Zemei zīda paladziņus.

Vēji virsū vieglām miglām
Savelk biezas mākoņsegas;

Rupji aurodams, drāž rudens

675
— Vētras lakati gar gurniem; —

Ziema stīvām stikla acīm

Stindzinoši glūn caur krēslu:

Vai jau drīzi varēs iznākt?

Melnas vārnas knābjus groza,
680 Osta bēdas tuvojamies;

Klīstošs velgums velkas kopā,
Nodzēš kalnu zelta ainas,

Reti balti gaismas ērgļi
Izšaujas caur starpām cauri;

685 Sērās sedzas bālās birzes,
Noru smilgas žēli sūdzas,
Lauzti viļņi drebot veļas,
Baigi spīgo vēla gaisma.
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XIV

Saulei jāiet lielā gaita,
690 Gaisa gali nosarkuši.

Saule taisa ceļa ģērbus:

Savus sārtos zīda svārkus

Novēdina vakarblāzmā;

Uzvelk jaunu, baltu kreklu,
695 Melno nomet jūras viļņos. —

Aizbrauc saule zelta ratos

Vīnu dzert uz sudrabkalnu;
Rokā tura divus kausus,
Laba baltu, kreisā zaļu:

700 Labā — ledus sniega putām,
Kreisā — salda lapu sula:

Nāvi dzert, lai atkal celtos.

Lēni aizrit saules rati,

Sārtie svārki jūrā velkas,
705 Baltās bārkstis ūdens smagas,

Lēni, lēni laižas saule,

Zeltābolu mētādama,

Lēni bālē gaisa gali.
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Lēni bālē gaisa gali,
7io Sarkanspilgtas debesvīles,

Zili zeltains debess ieloks.

Dumji debeši kāpj augšā,
Vakars vēl, jau melna tumsa;

Pērkons dūc, un debess liesmo;
715 Ziemels apgāž dusmu trauku;

Lietus dubļus jauc un tvaikus;

Uguns šķiļas mākoņkaudzēs;

Milži kaujas debesmalās,

Sarkanvara šķēpus svaida,
720 Lec uz zemi smagām kājām!

Samīt mālos saules sēklu,
Dzīves aku aizgrūst cieti:

«Nosmakt būs un plakt, un nebūt!»

Laukums, izsalcis pēc asins,
725 Lasa kopā tūkstots miesas.

Ziema iznāk basām kājām.
Zeme dreb un dvēsle līdzi.

Vēl nav saule rietējusi.
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XVI

Vēl nav saule rietējusi.
730 Ilgas velk to atskatīties,

Atvadīties vēl no zemes,

Dvēslei atstāt mīļus vārdus. -—

Saule milžus bīda malā:

Noklust dobjais pērkoņrūciens;
735 Šķeltai mākoņplaismai cauri

Izplūst zilganbalta gaisma,
Smaršīgs svaigums pilda gaisu;

Samīta un pārplūdusi,
Mēmi nekustot guļ zeme,

740 Dvēsle — tauriņš ievērpusies.

Saule lūko žēlām acīm,

Nomet savu pērļu jostu —■
Septiņkrāsu varavīkšņu,

Cerību un ilgu zīmi:

745 «Augšā būs jums atkal celties!

let pa varavīksnas ceļu

Cauri mākoņiem uz sauli!»
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Zilganbaltā sudrabgaismā
Saule šaujas savu gaitu

750 Lielās pasauls gadu kārtās,

Kuras griežas tūkstošgados;

Līdzi aizrauj savus bērnus:

— Zemi, mēnesi un zvaigznes —

Dimdoņās un zibens liesmās,
755 Bezdibeņu dzelmēs krītot,

Pretī mātei — vidus saulei,
Kuru dvēsles tumši nojauš.

No tām dzelmēm zibens skriedams

Gadumiljonos un mūžos
760 Nav vēl spējis zemi atsniegt:

Tālēs izdziest mērs un skaitļi,
Laiks un telpa saplūst kopā.
Putnu Ceļa zvaigžņu kaudzes

Garām klīst kā gaiša migla.
765 Steigdamās turp saule šaujas,

Dvēsle līdzi izsalkusi:

«Rādies, rādies, jaunā saule!»
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Jau gadi gājuši,
Jau ūdeņi krituši,
Jau postītie lauki atkal

Visi ir zaļoši;

Jau miņas dzisušas,

Jau vātis dzijušas,
Lūzušās sirdis atkal

Visas ir smejošas.

Ko viena vienīga,
Sirds, paliec skumīga?
— Lai, — būšu no visiem atkal

Viena, kas mīlēja.

— «Viena, kas mīlēja» — negrib atlaisties mocošie

pantiņi; puspārsmejoši, pusbēdīgi šūpojas man apkārt —

«viena, kas mīlēja; viena, kas nevarēja aizmirst» sauc

pakaļ manai sirdij.
Rimstat, pantiņi, — man draugiem lasītājiem dzimtenē

jāsaka viens vārds, jāatvainojas, ka šī grāmatiņa nav

tapusi tāda, kādu prasa laiks un varbūt arī viņi; jo iz-

glītotam rakstniekam jādod «moderni» dienas jautājumi,
le dernier cri, pēdējs modes kliedziens, un es nāku ar

to, kas bijis tik sen, sen, piecus mūžus, gribēju teikt —

piecus gadus atpakaļ.
«Viena, kas mīlēja; viena, kas nevar aizmirst; viena,

kuru var aizmirst; viena, viena...» Ko jūs smejaties,

pantiņi? Jā, sirds nevar aizmirst, bet vai viņa tādēļ jau
viena? — Sirds ir viena tur pie atjaunotiem priekiem;
aiz dzimtenes aploka viņa nav viena; vientuļu siržu

daudz izkaisītu pa lieliem tuksnešiem līdzi sarkanām ogām

rudens tukšajos purvos. Viņas visas mīl un nevar aiz-

mirst; klusi ciešot, cieš varbūt vēl vairāk nekā šī sirds,

kura mirtu, ja nerunātu, ja neteiktu citu sāpes, kas vien

ir viņas sāpes. Un tūkstošas sirdis pašā dzimtenē, kuras

ar sāpēm saistītas pie tā, kas būs, — vai tās var aiz-

mirst un beigt mīlēt?

Daudzi var aizmirst, daudzus var aizmirst: draugs
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draugu, brālis brāli, vēl vairāk — māte bērnu, vēl vai-

rāk — vīrs pienākumu, vēl vairāk — dzimtene sevi, sa-

vus bērnus un savu nākotni reizē. Dzelzs sadilst, cilvēku

smadzenes nav dzelzs. Bet ilgi kalta dzelzs top tērauds.

Ir bijuši un būs vienmēr tie, kas neaizmirst. Tie ir dzīvā

vēsture, kas atmiņu dzeļ. Kad dzimtene aizmirst savu

nākotni, tie to neaizmirsīs, — tie ir dzīvā nākotne, kas

dziņu dzeļ. Un tie paši ir bijuši un būs vienmēr tie, ku-

rus dzimtene izraidīs no sevis, jo viņi nesīs garīgu dzī-

vību, kādu vēl nespēj dzimtene dzīvot, bet bez kuras

tomēr viņai nav nākotnes. Tie ir tie paši, kuri zaudē

tēviju un atrod pasauli, zaudē sevi un atrod cilvēci...

«viena, kas mīlēja» ...
Bet lai paliek tā runa; viņa uzvanda jūtas, kurām la-

bāk nekustēties. — «Jā, labāk nekustēties!» es dzirdu

sīvas balsis, «bet kuri tad bij tie uzvandītā]'i un kusti-

nātāji, kas ar savām skaļām frāzēm, pārspīlētām jūtām
un ideāliem aizrāva visus neziņā? Taču tie paši, kas arī

tagad vēl negrib aizmirst to, kas visiem jau apnicis. Bet

nu nav vairs tas laiks; nu mēs esam augšā un mēs no-

teiksim. Aizmirst būs visu. — Un kas tad jums pašiem no

tā tika? Cik laimīgi tad nu esat? Krietnus miera darbus

negribēja strādāt...», un gari, gari es dzirdu tā runājam.

Jau gadi gājuši,
Jau ūdeņi krituši —

Es viņus pazinu no tā viena vārda: «Kas jums pašiem
no tā tika?» — Nekas cits mums netika kā vien pašu
lemtais liktenis, un tanī arī mūsu laime. Bet jūs, kuru

laiks nācis uz laiku, — kas jums no tā ticis? — Jūs mek-

lejat un atrodat, — lai kā, lai kur — mīlīgu aizmiršanos;
lai tā arī nepastav,_ lai tai ari nav spēka dot jums iek-

šēju mieru, — speķu jūs vairs nepanesat. Ikdien ko

jaunu, lai ar pārejošu, lai tikai reibinošu.

Jūs esat nokusuši, es saprotu: no ideāliem un no citu

pūlēm un ciešanām; — jūs gribat klusi atpūsties «sau-

lainā stūrītī», un jus to meklesat starp klusiem kapiem,
kur atpūšas tie, kam nav cita miera. Kas arī lai sajūs-
minājās priekš kapiem? Varbūt tas pats atļauts nav un

pielaistas top tikai skumjas? Kādi nu vairs netverami pie-
nākumi, kad jums vajga tveramu panākumu? — Jūs ne-

spējat citādi. Mēs arī nespējam citādi, kā sevi dot. Laiks
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pāršķirs jūsu paaudzi, kā zēns pāršķir lapas pusi grā-
matā. Mēs nākamo paaudzi nepazīstam, bet nepazīstamais
man arvien bijis tuvāk nekā pazīstamais.

Bet es neviļus tapis rūgts, iedomājoties, ka arī es gan

sen, sen cēlies no tās pašas saknes un ka man varbūt vēl

tagad tur ir nezināmi draugi, jo cilvēki ir visur un dzi-

ļumā katrs ir cilvēks. Kā lai būtu rūgts pret jums? — jo
sakāt, jūs, smejošās sirdis, vai jūs esat laimīgas? Zaļošie

lauki, vai jūs esat auglīgi? Lauki varbūt zaļi no nezālēm;
sirdis izsmējušās iet pašnāvībā un paliek bez augļu. Šo-

dien vēl lielākais, kas bij jūsu starpā, Tolstojs, bēga no

jums, kaut arī vēlu, savā dzīves galā, kaut arī ne uz

jaunu dzīvi, bet uz nāvi; bēga neizstumts, neizdzīts, aiz

savas gribas; aiz skaidrības jūtām, jo viņš bij cilvēks.

Nu jūsu dzīve vēl tukšāka. — Kā lai es jūs nīstu? Jūs

tik nelaimīgi. Arī jūsu starpā būs, kas cietuši — un ne-

var aizmirst. Un kā lai nīstu tie, kam lemts tomēr reiz

uzvarēt?

Ne rūgtināt, ne baidēt negrib nevienu šī grāmata; jo
klusa lai viņa ir, klusāka par «kluso»; lai ir atšķirto un

atraitņu, un pārcietušo kluso varoņu grāmata. No pie-
miņas un pagātnes skan šī rudens dziesma, un tikai tik

tālu var viņu pieskaitīt tagadnei, ka savas sāpes un trim-

das un — mēs ceram, arī piemiņa — vēl turpinājās, kaut

ari visiem apnikušas, kā ilgi streikotāji.
Un beigās es; —viss mans uztraukums, rūgtums un žēlums

norakstīts šais grāmatās, dvēselē paliek tikai stipra, dzidra

dziņa. Arī par šo grāmatiņu varu tagad runāt kā par

svešu, kā par patstāvīgu būtni ārpus manis. Jau augšā

par viņu minēju, ka viņa nav tāda, kādu laiks prasa, bet

nu jūs sapratīsat bez plašākas teikšanas, ka man bij
kauns dot tādu, kādu laiks prasa. Arī to sapratīs, ka

grāmatiņa iznākusi kā zars, kam asas rokas nobraucīju-

šas zaļākās lapas. Viens dzejolīts uzņemts no «Jaunā

spēka», bet to atvainos, jo «J. sp.» grāmatu, sarakstos

neskaita līdzi aiz zināmiem iemesliem; un «J. .sp.» arī

iekšēji ir tikai dažādu dzejoļu krājums bez kopības. Šinī

grāmatiņā turpretī katrs dzejols ir tikai kā pantiņš ru-

dens dziesmā, kura gara kā rudens vējš. Dzejoļiem še nav

citas nozīmes kā daļām, un viņu kopums ir vairāk nekā

visas daļas kopā; jo še nav dzeju netīšs kopojums, ir

dzīvs organisms kā drāma, romāns, kā simfonija, kā jas-
mīnu krūms. Laika un ļaužu jūtu satversmi gribēja attēlot
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šī grāmatiņa, ne jūtas analizēt, bet dot sintēzi dzīvā fan-

tāzijas būtnē. Ceru, ka lasītāji arī šoreiz neapzinoties jutīs

organismu šinī dziesmā, kā jau visās manās agrākās

dzeju grāmatās (izņemot «J. sp.»); viņu nolūks jau nav

tam atrast likumus un dot vārdu jaunai parādībai, bet

tikai uzņemt un baudīt.

Šķirstot šīs lapas, varbūt brīnīsies par latgaliešu iz-

loksni vienā dzejā, varbūt arī par šo latgaliešu vārdu, jo
mūsu valodnieki jau nosprieduši, ka tam nebūs būt. Bet

mēs vismaz varam latgaliešiem atstāt saukties, kā viņi

paši grib, un neuzspiest viņiem savu aizbildniecību, kad

nespējam sniegt palīdzību.
Svešumā un tālumā visa jaunība nāk biežāk un paliek

ilgāk atmiņā; vienu no skaistākām atmiņām: mīļo, krāšņo

Latgali, viņas sirsnīgos ļaudis un maigo valodu gribēju
minēt kaut jel dzejolīša bālā atgaismā. Lielais darbs at-

ņem visu manu laiku, bet šo spožumu nedzēš; lielajā

darbā jau arī Latgale modusies, un tas darbs atzīst katrai

tautai un viņas daļai kulturēlo patstāvību. Izloksnei tie-

sība pastāvēt blakus rakstu valodai; viņa to kuplinās.
Man bez viņas nebūtu bijis iespējams paveikt klasiķu

tulkojumus, kuri ir tikai maza atmaksa par jaukām bērnu

dienām. Vēl citu darbu man dāvāja Latgale toreiz, sen

atpakaļ, tikai tam vēl nav laiks. Bet tu, manas jaunības
zeme, tev ir laiks, — audzi brīvi, tad tu augsi kopā ar

mums.

No draugiem lasītājiem arī ceru, ka neņems man ļaunā
šo pantiņu vienkāršību, kur ar nodomu esmu vairījies no

jauki krāsotām gleznām, raibi savērtiem vārdu vizuļiem;
še tikai jūtas, kādas viņas izverd no neaizslēgtas sirds.

Vismaz Tevi es zinu, draugs, kurš nav jāsauc vārdā, —

Tu mani sapratīsi, ka es gājis šo ceļu, un jūs, neaizmir-

sēji, kuru sāpes necieš nekādus vizuļus un izsakāmas

tikai kailiem, patiesiem vārdiem. — Šī saprašana lai arī

pieņem viņas rindiņas pēdējā nodaļā, kur ir tikai vien-

kāršs paziņojums par faktu; viņa jutīs, ka ir arī noti-

kumi, kuru iekšējā dzejiskā sajūta tik stipra, ka atraida

izteikšanu poētiskiem līdzekļiem.
Gala vārds lai pieder tam, kam pieder nākotne: jaunī-

bai un pamatšķirai. Pamatšķira iet savu nenovēršamo

gaitu uz lielo pārvēršanos; viņai mērķi tik plaši, kādi

nekad nekam nav vēl bijuši; viņā savienojas visas dar-

bības, arī to, kas negrib. Viena ir piekopjama, un otranav



atmetama, tas ir tas noslēpums mūslaiku lielākam filozo-

fam un politiķim, tam pašam, kurš teica, ka pamatšķirai
pašai jāizved savs darbs. Savu pagātni un nākotni viņa

nevar aizmirst. Bet jaunība lai redz, cik dziļu ilgu un

sāpju ceļu iet šī pārvēršanās arī pāri mums; lai redz, cik

tiesības uzvarēt lietai šo ciešanu dēļ, un, kad šī paaudze
nespēs iet to ceļu, lai redz, cik spoža uzvara būs — tre-

šai paaudzei.
Nepūlaties aizmirst prasošo, pārmetošo pagātni un zi-

nāt tik tagadni, — kas pagātni piemin, zin nākotni, kura

par tagadni ir vairāka. —No tālienes un no sāpēm redz

arī tagadnes dzīvi skaidrāk kā no tuvienes un prieka;
redz, kā no dziļuma un plašuma pamatšķira augdama
tura un ceļ visu dzīvi. Ne šķirai vien, arī tautai visa

nākotne ir tikai neatlaidīgā uz priekšu iešanā. — Skatā-

ties rūsu debesmalā, tur ir tie, kas aizgāja un nāks.

Bet tagad mana rudens dziesma jau izdziedāta; rudens

skumjas nomestas un saliktas dziesmas lādē uz palik-
šanu. Pēc rudens man jāiet atkal jaunā pavasarī. Kas

nāks līdzi? — Uz tevi es runāju, sirds, tu «viena, kas

mīlēja». Uz jums es runāju — tiem, kas neaizmirst.
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Gaviles,

Kur pazudāt?
Kur plašos laukos aizklīdāt?

Gaviles,
5 Kur cīrulīts?

Viss lauks ir kluss un miglā tīts —

Gaviles,

Ko saule guļ?
Ko negaiss druvās krusu kuļ?

10 Gaviles,

Kur zaļais siens?

Viss izkaltis un kails kā pliens —

Ak, gaviles,
Kur vasara?

15
— Tā vārpu ratos aizbrauca

Ritu, ritu!

Ratu spieķīši —

Kviešu stiebrīši;

Vārpotas dīsteles,
20 lekšā sēd gaviles;

Riteņi saulītēm spīd,
Viegli pār sējām slīd,

Projām, projām!



Kā bij? Kā bij tās ardievas?!



ARDIEVAS

Kā bij? Kā bij tās ardievas? —

— Daudz sāpju, mazs stariņš cerības,
Nu miņā atliek lielā tālē

Tik blāzmas atspīdums, kas bālē.



Ar labu nakti, dzimtenei

Bair o n s
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VIENA NAKTS

Par vienu nakti tie nozuda;

Rīts ausa, — vairs to nebija:
Kad ausa rīts, — viss kluss, tik kluss,

Nedzird ne sīļus, ne Strazdiņus.

Vēl zāle zaļa, vēl mežs tas pats,

Spīd zaros zeltains saules skats, — —

Sirds bailēs piepeši sarāvās,

Tā noklust — ardievās, ardievās.
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PUTNIŅŠ, LAPAS UN LIETUS

Putniņš ne putniņš
Salauztiem spārniem
Krītot augšpēdu sviežas, —

Lapa ne lapa
5 Vītusi, trūkusi

Zemup virpojot griežas,

Tos aiznes vēji,
Tos aiznes upe, —

Pār visiem, visiem
10 Lietus asaras riežas.
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NO VAGONA LOGA

Apaļi kalniņi,

Mīlīgas gravas,

Balti bērziņi,

Zaļas pļavas;

5 Tumšas skariņas lauka,
īzkliestas mājiņas;
Vietām vēl magones plauka,
Astras un jorģīnas.

Dzelzceļa vilcieni reti
to Garām vēl rībēja,

Smalki tīmekļa meti

Pār laukiem slīdēja —■ —

Acs visu aptvert steidzās

Un sirdī kopā vākt:

15 Lai nu mana vasara beidzas,

Es gatavs, — var ziema nākt
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RUDENS VAKARS

Jau saule, sarkana riet;

Pazemu zili mākoņi iet

Un gulstas par draudošu valni,

Kas sauli grib ietvert gar apvārksni;
5 Gar nomalēm bālgani

Stāv dziestošā gaismā meži un kalni.

Rudens ūdeņi plaši plūst
Pār lēzenām pļavām.
Te cauri caur mākoņu gravām,

to Kas piepeši grūst,
Saules spozma kā straume lejas;

Un sārtojas kalni un cilvēku sejas;
Pār plašiem ūdeņiem pāri līst

Sarkans zelts;
15 Augsti stāv zilā debesu telts

Kā tērauda kalta. —

Tad sāpošā dvēsele skaistumā dzīst,
Ar mākoņiem baigās sajūtas klīst;

Lai nakts nāk gara un salta: —

20 Cerībā norimst gaidošā sirds,
— Virs galvas pirmā zvaigzne mirdz
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KRITUŠĀS LAPAS

Sarkanās tekās

Lapas krīt,
Čaukst lēni — lēni:

«Būs kājām, ko mīt,

Būs kājām, ko mīt,

Būs vējam, ko dzīt,

— Bet vienu rīt —

Varēsi atkal zaļus

Vaiņagus vīt.»



AIZVĒRTAS DURVIS

Sarkanās liesmās

Saule riet,

Viss gaišums un skaistums

Tai līdzi iet.

— Tai līdzi iet,

Ak, līdzi iet, —

Tā debešiem durvis

Aiz sevis ver ciet.



VARBŪT?

Ko velti, sirds, sev dari grūt' —

Tu velies atkal mājās but!

— Varbūt? —



Es nāvi paciestu ar mīļāku prātu,
kad es tik vēlreiz redzētu tēva mājas.

S. Pel liko
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PIE LODZIŅA

Tu vājā, vājā sirds,
Aizvien tu ceri:

Varbūt, ka tomēr kāds stariņš vēl mirdzi

Skrej, dvēsles lodziņu veri.

Tu pati zini, ka velti vien,
Ka aplam gaidi kas dien, kas dien;
Nu nav jau prāta nekāda,
Tāle tik tukšumu rāda.
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UNA BARCA

Šalc atkal jūra pie manām kājām,
Tik mīksti veļas bālganā smilts;

Tik maigs pūš vējiņš kā no mājām,
Un man ap sirdi tik silts, tik silts —

— Le piace una barca, signore?
*

Ak jā! — Kur esmu? — Kur vēlējos būt?

Ko velti, sirds, sev dari grūt', —

Tas nevar būt.

* Vai vēlaties laivu, kungs? — itāliešu laivenieku uzruna garām

gājējiem.
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NO BALKONA

Vai tur kā gaiša Svītriņa

Uz bālām lapām nespīdēja?
Nu nav; — vai tur kas pārskrēja?
Vai lapas traucās tik no vēja?

Lūk, tālāk tur! — tur paspīd arī!

— Ak, tie jau rudens saulītes stari

Cik tie ir bāli!

Cik tie bāli!

Nu i tie paši jau aizklīda tāli.
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PASAULĒ PAZUDIS

Lauku zēna dziesma svešuma

Ak, kur es esmu?

Visapkārt manim aukstas sejas,
Steidz ļaudis garām, triec un smejas;
Es nesaprotu, ko tie triec,

5 Nav, kas roku man sniedz —-

Ak, kur es esmu?

Ak, kur es būšu?

Kur vien es griežos, soļus speru,

Nekā ne redzu es, ne ceru;

10 Stāv nams pie nama biezs kā mežs,

Visos es lieks un svešs —

Ak, kur es būšu?

Ak, kur es biju?
Es biju tur, kur lapas krita,

15 Kur bērzi auga cits pie cita;

Tie aug vēl tagad, un tie augs,

Pulkā tik nebūs draugs —

Ak, kur es biju?
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DZIĻĀS TELPĀS

Ar ašu roku pavasars

No zemes noveļ sniega slogu, —

Dveš svaigums, rotā saules stars,

Tev stundu acīs spīd pa logu.

5 Ar neļķes sārtu pumpuru

Kā dzirkste iedegas tev sirdī,

Jums abiem silst, — ar gaišumu
Viss atlaižas, kas tā jūs tirdī.

Tik dziļi vien kāds atlikums

10 Kā smagi padibeņi krūtīs,
Šis pagrabtelpu smacīgums,

Reiz, reiz — tur svaigi gaisi pūtis
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SVEŠĀ MEITIŅA

Ko tu sēro, mīļo, svešo puisīt?
Ko tik pelēkas tev zilās acis?

Ko tā nokaras tev zelta mati?

—- Meitiņ, nejautā!

5 Teic, vai noguri no tālā ceļa?
Ed un dzer, un veldzē savu sirdi,
Teic un dalies manā nabadzībā!

— Meitiņ, nejautā!

Vai tev kaite kaitē, svešo puisīt?
10 Vai es raudzīšu tev labas zāles?

Vai es likšu tevi sāpju cisās?

— Meitiņ, nejautā!

Gan tev skaista bija dzimtā zeme,

Ka tu sērojies tā, klusu ciešot?

15 Gan bij bargs tas vējš, kas projām pūta?
— Meitiņ, nejautā!

Gan tur skaistas meitas dzimtā zemē,

Ka tu sērojies tā, klusu ciešot?

Gan tur tēvs un māte, mīļi biedri?
20

— Meitiņ, nejautā!

Teic, tev jaunu došu dzimtu zemi,

Mīļus biedrus, jaunus, tēvu — māti,
Jaunu mīlu, skaistāku par seno?

— Meitiņ, nejautā!

25 Vai tev kājas aut uz dzimto zemi?

Vest aiz rokas, pašķirt biezos krūmus,

Meklēt iet: varbūt vēl ceļu rodam?

— Meitiņ, celsimies, varbūt vēl rodam!
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TĀLIE LOGI

Tālumā logu rinda

Kā vienās ugunīs kvēl,

Tur sarkana vakara saule

Aizejot spulgojas vēl.

5 Tie logi tāli aiz upes.,

Vai vesels mūžs, ko iet, —

Mīl saule viņos vērties,

Kad ataust un kad riet.

Mīl viņos vērties acis,
10 Kad sāk jau diena gaist:

Visapkārt ēnas un sēras,

Tur sarkanas liesmas vēl kaist



PAR DRAUGU, KAS VĒLĒJĀS

MĀJĀS BŪT

F. Ganiņa piemiņai

— Tu vēlies atkal mājās būt —?

«Ak jā, varbūt!

Varbūt, ka tomēr kādu reiz!

Varbūt kaut reiz,
5 Varbūt!

Lai ir kaut vienu reizi vien,

Nu lai tik vien!

Lai vienu dienu vien tik ir,
Un tad lai šķir?

10
— Tik vien!

Un kad jau vēlējos par daudz,
Kad tas jau daudz!

Lai stundu, minūti man liek,
ī tās man tiek

15 Jau daudz!»

—- Viņš miera nerada nekur,

Nekur, nekur!

Ik dien' viņš dega cerībās,

Kad kas tik drusku kustējās
20 Kaut kur.

Viņš sapņoja, ka būtu tilts

No viņas cilts:

«Ļauj iet! es pārnākšu drīz vien.»

— Viņš zuda tur uz mūžudien

25 Zem smilts.



SAUSI PUTEKĻI

Zem smilts vai putekļiem
Aizgulēt cauri nelaikiem -—.



Man mīļš ir miegs; ir labāk būt kā akmens,

Līdz kamēr ilgst vēl nelaime un kauns,
Ne redzēt un ne dzirdēt — liela laime,
Jel nemodini mani, runā klusu!

Mikelandželo
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Sausa putekļu migla

Klajas un kalnājus sedza,
Dienvidus sarkanā saule

Tāli tīrumus dedza.

5 Sausa un izdegusi
Dvēsele cilāties stājas,
Jau tā putekļu migla
Līdzi pār viņu klājas.

Klājas, — lai dvēsele atdus;
lū Tik daudz tā cīnījās, cieta,

Zaudēja visu, ko mīlē,

Akmeņu starpā tai vieta.
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Pārāk spilgtā saulē

Acis tumsušas,

Negrib izšķirt vājās gaismas

Smalkās nokrāsas.

5 Pārāk skaļā trosmā

Ausis mulsušas, —

Velti aizskan klusās dabas

Vēlās saskaņas.

Acīm jāatpūšas,
10 Ausīm jāpierod:

Dziļā siids un mežs, un krēsla

Lai tev mieru dod.
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Pelēks aiz pelēka kārtām un kārtām,

Sarkanas nokrāsas, brūnmēļas ēnas,

Zemes kalni ar debesu mākoņiem
Vienos dzeltenos pinumos tīti.

5 Spilgtais zaļums uz ziedošiem mežiem,
Zibošais mirdzums uz plašā ūdens, —

Tie bālāk aiz smagiem zīdautiem vizo,

Negriež acis, kas nogura skatot, —

Ilgi skatot nesegtiem plakstiņiem,
10 Kad visa pasaule laistījās staros.



Zilganpelēks ezers plešas,
Pāri savelti sausi debeši,
Melni kalni ezera sānos,

Zilas klintis izeju slēdz.

Smalka migla un sēras jūtas
Pilda gaisu līdz pašai lejai,
No melniem kalniem līdz melniem kalniem

Un līdz augšā saveltiem debešiem.

Zilas klintis izeju slēdz.



FATAMORGĀNA

Tuksnešu karstos putekļos

Piepešā ainā raudzījos: —

— Bālzilas ziemeļu debesis,

Mazs bērnu dienu mirklītis,

Mīļš latvju dzimums linmatis

Un maigas senas un nākamas ainas:

Brāļi, kas mīl, ne viens otra vairs gainās.



Kas kaitēja man dziedāt

Apaļā kalniņā?

Visapkārt saule tek,

Sudrabiņu sijādama.

Latviešu tautas dziesma
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MEŽA VĪRIŅŠ

lenāc manā sētiņā

Zaļas vaļas aplokā, —

Es tev celšu meldru krēslu,

Pūpēdīša spilventiņu;
5 Es tev slāpes dzesināšu

Medus rasas biķerīšiem;
Segšu tevim pavēnīti

Zaļa zelta lapiņām;
Sūnās klāšu atdusēt

10 Magonīšu paladziņu,

Spārīts glāžu spārniņiem
Vēdinās velgu vēju.
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PĒRKONS

Nāk, nāk pērkons,
Pats siena laiciņš:
Melns lāča kažoks,

Dikts lāča rūciens.
5 Ko tu mūs baidi?

Ko sienu maitā?

Kas gādās kumeļiem?

Kas gādās gotiņām?
Tev tīk rūkājot

10 Apstaigāt laukus.
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PUĶĪTE NAGLIŅA

Slaika zaļa nagliņa,
Sarkana galviņa,
Piecu ziedu vaiņadziņš,

Gredzentiņš vidū.

5 Apkārt pa noru

Ziemcietes, šūniņas,

Zemas, sausas zālītes

Rakņājas smiltīs.
*

Slaika zaļa nagliņa
10 Šūpojas vējā,

lespriežas sānos:

— Lūk, kāda es!
*

Kam mans vaiņadziņš?
Kam mans gredzentiņš?

15 Laidīšu vējiņā

Līgot pār laukiem,
Pār norām, pār pļavām,
Pār mežu galiem.
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GANIŅŠ

Spoža saule, kupla lazda,

Mīksta zāle pavēnī:

Pusi dienas sagulēju,
Otru pusi sasapņoju,

Debess pļavā ganīdams
Baltas debess avitiņas.
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RASAS PILĪTES

Aiz tām niedrēm ezers spīd,
Aiz tiem mežiem saule lec;
Iznāk mana jauna laime

Vēl iz dziļiem sirdsēstiem

Vizēdama, sildīdama.

Smagi ezers pļavā guļ,
Smagi bēdas tautas sirdī;
Ezers gaisā aizcelsies,
Saule nāks i tautas bēdām.
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RASAS PILĪTES

Rudens nāk ar garu lietu,

Ziema vēju — gaudotāju, —

Nebēdā, mūsu zeme,

Ne vēl tādus pārlaidām.

Melnmelns mākons karājas,

Bargi kungi laimi lemj, —■
Pūst vējam — rītenim:

Baltā miglā nokūpēs.



103

MUNU JAUNU DĪNU ZEME

Munu jaunu dīnu zeme,

Seņ es tevis naredzēju.

Sapynüs tik tu maņ rödls,

Kad es guļu vaļā acim, —

5 Kad es guļu vaļā acim,

Rūkas atlaidis nu dorba.

Munu jaunu sapņu zeme,

Kur ir vēļ tik skaisti sapņot?
Syltā saulē, agrūs zīdūs

10 Klusums staigoj leidz ar smērdu, —■

Klusums staigoj leidz ar smērdu,

Vydā vad aiz rūkom vörgu.

Muna jaunö vörgu zeme,

Voi tu vēļ tik skaista esi?

15 Vīglā myglä, maigā lejā
Aizmyguse princeseite —

Aizmyguse princeseite,
Kod tovs müdynötöjs atnāks?

Munu jaunu ryupu zeme,
20 Guļ vēļ atmatos tev lauki?

Meži vēļ, kur vylkim skraideit,
Azari un staigi pūri? —

Azari un staigi pūri
Saulei vērtīs, motus pynūt.
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25 Munu jaunu dūmu zeme,

Guļ vēļ zemnīks šaurā ežā,

Kojas kārās kaimiņdaļā?
Kū tu guli? Atsamūsti! -—s
Kū tu guli? Atsamūsti,

30 Munu jaunu dīnu zeme!

Tovu jaunu dīnu zeme

Ir jau cālusēs nu mīga.
Eisti bröli mūdvnēja,

Spēre dūris, pārkyuņs ryuce, —:
35 Spēre dūris, pārkyuņs ryuce,

«Ņyu mes leidza īsim brēlim.»
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MANU JAUNU DIENU ZEME

Manu jaunu dienu zeme,

Sen es tevis neredzēju.
Sapņos vien tu rādies manim,

Kad es guļu vaļā acīm, —

5 Kad es guļu vaļā acīm,

Rokas atlaidis no darba.

Manu jaunu sapņu zeme,

Kur ir vēl tik skaisti sapņot?
Siltā saulē, agros ziedos

10 Klusums staigā līdz ar smaršu, —

Klusums staigā līdz ar smaršu,

Vidū ved aiz rokām skumju.

Manu jauno skumju zeme,

Vai tu vēl tik skaista esi?

15 Vieglā miglā, maigā lejā

Aizmigusi princesīte? —

Aizmigusi princesīte,
Kad tavs modinātājs atnāks?

Manu jaunu rūpju zeme,

20 Guļ vēl atmatās tev lauki?

Meži vēl, kur vilkiem tikties,
Ezeri un staigni purvi?
Ezeri un staigni purvi
Saulei vērties, matus pinot,
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25 Manas jaunās cerēs zeme,

Guļ vēl zemnieks šaurā ežā,

Kājas karas kaimiņdaļā?
Ko tu guli? mosties, mosties,
Ko tu guli? mosties, mosties,

30 Manu jauno dienu zeme!

Tavu jaunu dienu zeme

Ir jau modusies no miega;
īstie brāļi modināja,

Spēra durvis, pērkons rūca, —

35 Spēra durvis, pērkons rūca,

«Nu mēs iesim brāļiem līdzi!»
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LEIŠU DZIESMA *

Mazā Lietava —

Dārgā brīvība —

Ko tu noslēpies debesu telpās?
Kur tevi meklēt?

5 Vai nāves klēpī?

Lai nelaimes bērni skatās, kur gribs
Skatās uz austrumiem,

Skatās uz vakariem —-

Nabadzība tik vien 1

to Sviedri no darba .....

Mīļā Lietava —

Dārgā brīvība —

Atnāc no debesīm, apžēlo mūs!

* Šī ir vēsturiska leišu dziesma no pagānu laiku beigām. Man
nav pazīstams pats leišu teksts, bet tikai viņa krieviskais tulkojams
iekš «Zivopisnaja Rosija». Mūsu apgaismotos laikos bij vajadzīgs
tulkojumu dot saīsinātu.

1
Lai nerastos sarežģījumi krājuma izdošanā, Rainis dzejoļa tekstā

izdarījis svītrojumus. Rokrakstā (22772/46) 9.—11. rindas teksts ir šāds:

Nabadzība, spaidi, jūgs,
Sviedri no darba, asins no sitieniem

Pārplūda plašo zemi.
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NO IGAUŅU DZIESMĀM

Airē, burtniek, rūnuzini,
Airē savu dziesmu laivu,

Spārnu vieglo teiku kuģi;
Airē to pie viņa krasta,

5 Tur, kur ērgļi zelta vārdus,

Tur, kur kraukļi sudrabrūnas,

Tur, kur gulbji vara teikas

Izbēra no senču mantām,

Kaisīja no senām dienām,
10

. • .

Vēstāt, zinātāji — putni!
Tāli skandināt to, viļņi!

Skaļi sakāt, mīļie vēji:
Kur ir varoņdēlu šūplis?

15 Kur ir stipro vīru mājas?
»»••».-....,•

Ko lai vēstu, skumju putnis?
Jaunība vīst tuksnešmalā,

Nobālst kailā posta laukā,
20 Skumdama zem sēru bērziem,

»»»••••••i »

Citkārt, kad es gavilēju,

Svilpi pūtu saules vizmā,

Savu dziesmu sudrabdiegos
25 Pinu raibus zelta audus, —

Tad es zināju gan stāstus,

Dažu labu brīnumteiku — —



MIRKĻA AINA

— — Spilgtākas ainas bur Fatamorgāna!
Tapusi lielāka tēvija mana,

Mana, mana, — mirdz dzīvākām krāsām,
Sadodas rokas ar savām māsām — —

5~

— Par mirkli jau spilgtās ainas zuda,
Guļ apkārt ikdienabāla un gluda;
Gars vien tik zin, ka sencerēta aina

10 Ij ikdienu maina.



Gars zin, ka sencerēta aina

Tj ikdienu maina!



GAITA BEZ CEĻA

Bez ceļa ies, aizies tā vēsmiņa
Ta radība,

Kas savas mājas atstāja.



Es izplatos kā tekošs ūdens,

Es eju no zemes uz zemi.

Armēņu tautas dziesma
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Vēsmiņa skrēja un — aizskrēja,
Migliņa klīda un — aizklīda,

Smaršiņa plūda un — aizplūda, —»

Bez ceļa ies, aizies tā vēsmiņa,
Tā migliņa, tā smaršiņa,
Tā radība,
Kas savas mājas atstāja.
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AIZGĀJĒJAS

MEITENES DZIESMA

Es piegriežos klāt,

Es aizgriežos nost:

Mans dārziņš atmests,

Kas ies to post?

5 Tur balandes aug,

Tur nātras dīgst,
Uz celiņiem zāles

Jau rādīties drīkst.

Ak, puķītes kalst,
10 Zil-ziediņi dziest,

Un visu, visu

Man vajga ciest.
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CIETĀS ROKAS

Ar savām cietām rokām

Lai tevi glaužu!
Iz dziļām, rūgtām mokām

Lai laimi aužu!

5 Kā aust?

— Ko sauc par laimi,

Es neatzīstu;

Kā glaust?
— Kas maigi glaimi,

10 Es nepazīstu.
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PIE ĀBELES

Tur žogā ābelīte

Pusgulu atspiežas,
Un augļu pilnie zari

Pār malu karājas.

Nāc, skumju smago galvu
Uz mana pleca liec:

Koks arī, pārcietis vētras,

Jau saldus augļus sniedz.
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MĀJĀS ATSTĀTĀS

MEITENES DZIESMA

Kas sacīs man?

Ak, kas?

Šīs dziļās sāpes
Kam lai es sūdzu?

5 Ak, kam lai lūdzu

Dzēst sirdij slāpes?
Ak, kam?

Kas sacīs man?

Ak, kas?

10 Vai kādu zāli

Lai sirdij dodu?

Kur viņu rodu

Pa pasauls tāli?

Ak, kur?

15 Kas sacīs man?

Ak, kas?

Vai viņš ir miris?

let dienas gaidā.
Jūk dzīve klaidā,

20 Tievs diedziņš iris.

Ak vaii
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LĪDZI PUĶU SMARŠAI

Tavai mīlas dziesmiņai

Vajga klust,

Līdzi puķu smaršai

Vējā zust.

Kura kvēle saldi

Sirdī kaist,

Apslāpēta izdziest

Un gaist.
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UZ MĀJAM BRAUCĒJIEM

Gaiss top vēss, un vēji ceļas 3
Sirds no jauna cerību smeļas —

Atkal un atkal uz priekšu iet;

Vēl ir tālu līdz saule riet.

II

5 Viena pati saules diena,

Kad uz mājām vienu vadām!

«Galvu atkal cel uz augšu!
Klusi turi staru lietū,

Lai tas noskalo no vaiga
10 Visu niknumu un raizes;

Savējiem lai saulains esi,

Pats lai atkal cilvēks jūties

Spēcīgs un skaidris

Darbam!»
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15 Jau pārskrēja lietus un krusa,

Tik tāli vēl pērkoņi dūc,

Sāk gaisos nolaisties dusa,
Lauks elpojot svaigumu sūc.

Nu acis top skaidras un spožas,
20 Vairs netrīs muskuļi,

Krūts plešas plaši no nožas,

Smeļ spēku un saulgozi.

Ej laukā aplaist skatus

Pār sējām un tīrumiem,
25 Ej, savējiem apglaudi matus:

Bij bailēs no negaisiem.
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DRAUGA DZIESMA*

Tu toreiz dziesmu teici man,

Cik sēra viņa tagad skan:

«Drīz nāves gars pār mani nāks,
Tas jūtas, domas, darbus māks —•

5 Uz zārka vēsas smiltis birs,
Ar dzīvi visas saites irs —

No kapa retās asras žūs,

Tad atmiņas — par teiku kļūs —

Ja vēl kāds reizi pieminēs,
10 Ka biju es, — tam neticēs —

Cik biju, viss par pelniem taps.
Tik baigs un auksts ir šaurais kaps.»

Kur esi vēl, mans tālais draugs?
Tavs zieds tev nevīstoši augs.

* Šī dziesma, saukta «Ne vieglas domas», ir no V. V-a. Viņa, cik
zinu, nekur vēl nav drukāta, un labākā vieta viņai ir pie drauga.
Dziesma man tika atstāta par piemiņu, mums pirmo reizi satiekoties

jūrmalā. Turp bija atbraucis mani apciemot nepazīstams mīļš jau-
neklis; vakara krēslā mēs klusi sarunājāmies un vakara krēslā šķī-
rāmies. Varbūt pat viņa vaigu es tagad vairs nepazītu, bet viņa
maigo balsi un jūtīgo sirdi es vienmēr un visur pazītu. —

Tā jūr-
mala bij dzimtenē, un tas laiks bij tas, kuru tagad nemin.

Es tagad, pēc tik daudz gadiem, pat viņa vārda vairs neatceros,
neesmu neko par viņu dzirdējis, varbūt viņa vairs nav. R.



122

VĒL VIENS*

Vēl viens ir aizgājis, — mēs pazināmies,
Mēs runājām ar reizes divas, trīs

Pusvienaldzīgi un pusķildodamies;

Viņš tagad aizgājis, — ak, ko tik drīz?

Man viņam līdz irst atkal viena saite

Ar dzimteni, — acs neviļus man trīs,

No jauna iesmeldz krūtīs vecā kaite;

Tā pate jūra būs, tas lauks, tas mežs,

Ne viena, viena vaiga, — viss būs svešs.

* Viņš nebija mans biedris1 mēs mam Dažināmies, bet es viņu

cienīju kā godīgu pretnieku.
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DRAUGU PIEMIŅA

N.

Es viņu mīlēju:

Viņš gaitā atelst slīka ceļa malā, —

Kad sapnī atmodās, bij laimes salā.

N. N.

Es viņu mīlēju:
Te spridz un mirdz, un kvēl, tad zūd bez vārda,

Simts simtu dzirkstēs lec no uguns zārda.

ML

Es viņu mīlēju:
Viņš, akmens bedrē kritis, klusi gaidīs
Pēc gadiem asnus, asni graudus raidīs.
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ATMESTĀ CILVĒKA DZIESMA

Nāk vārgs, — tas nesaudz ne bagātos,
Ne smalkos, ne labos, ne skaistākos;

Ak, kā viņus visi tad žēloja!
Kā kopa un sedza, un loloja!

5 — Par mani nebija runas.

Nāk vārgs — un aiziet, kā atnācis,
Un labvēlīgs atkal top liktenis

Tiem smalkiem un labiem, un bagātiem;
Tiem uzsmaida saule pēc negaisiem, —

10 Par mani nebija runas.

Nāk vārgs — un paliek, un neaiziet,
Pie manis cieti turas ciet;
No manis neiet nost nekad,
Līdz apnīkstu visiem, un tādēļ, skat, —

15 Par mani nebija runas.
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ATSVEICE BIEDRIM,

KURU APBEDĪJA SVEŠUMĀ

Tava gulta lai ir smilts,

Un lai velēna ir sega!
Lai ir zemes klēpis silts

Tev, kam sirds tik karsti dega!

Sveša zeme tevi sedz,

Sveši lieti kaulus skalo,
— Tik tā pati saule redz,

Tā, kas mūžam nenobalo.
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TRĪS DIENAS *

Vai, senā doma, nāci,
Atvedi pelēkas dienas?

Logus ar miglu māci,

Ar dūmiem istabas sienas?

5 Vai, gurdā doma, nāci

Atkal uz sliekšņa gaidīt?
Izbridi zemu zemes,

Piekusi pasaulēs klaidīt?

Es tevi zinu, tu nāktu

10 Atkal pie durvīm klaudzēt?

Vienmuļi, lēni, bez gala
Klaudzēt, klaudzēt un klaudzēt.

Es tevi zinu, tu nāktu

Atkal pie gultas stāvēt?
15 Visu, kas iet un ienāk,

Ar savu dvašu nāvēt?

* Šī dziesma sacerēta, vismaz pa da]ai, vēl pirmā trimdā, Slo

bodskā.
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Namam aizslēgtas durvis,
Aizšautas tērauda bultas;
Gaisma mums sargs un burvis,

20 Atturēs tevi no gultas.

Jauna man dzīvības doma,

Tu, gurdā, staigā tik tālāk;

Izbeigta ir tava loma,

Tavs vaigs spīd bālāk un bālāk.

25 Uz nakti atpakaļ staigā,
Kas palika tāli aiz manis;

Tev vietas nav zemes vaigā,
Līdz zvanīs man pēdējais zvanis
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MIERINĀJUMS DRAUGAM

Nekas nav labā pārvēršams,
Kas bijis, paliek negrozāms,
Kaut sirds vai laukā kāptu.

Ņem, atkraties no žēlabām,
Nāc ārā no tām padrupām,
Ko gaidi, lai kāds glābtu?



129

VIEGLI CERĒTĀJI

Tiem viegli atkal cerēt:

Pēc ziemas vasara nāk,

Un, tiklīdz pusnakts pāri,
Jau diena aizņemties sāk.

5 Vēl bēda ne pusē nav beigta,
Jau līksme deg un sveļ, —

No viņu vītušām sāpēm
Pēc stundas jau pumpuri zeļ.

Kas spētu būt kā viņi!
10 Tos lēti būtu glābt, —

Jums vajdzēs vēl gadus un gadus
Tā slāpt un tikai slāpt.



130

NEPARADUŠAIS

Kas lai klausās mūsu vaidus,

Kam lai sūdzam savas sāpes?
— Drebot vējš tām aizskrien garām,

Vēsmiņa no gaisa nokrīt.

5 Kur lai metu savas sāpes?
Krūtis man no viņām sadeg.
Gulšos velgā zaļā zālē —

Zāle vīst un brūna raucas;

Liekšos strautā sāpes dzesēt —

10 Strauta gulta izžūst sausa.

Celšos augšā: klausies, saule,

Lai pret sauli kūp tās sāpes!
Karsta topi, sadedz visu!

— Saule aiziet savu gaitu.
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GALA PANĀKUMS

Ko lielies un ko sodies?

Ej, pie miera tik dodiesl

Meklē tur kādu alu,
Kur ielīst patverties,
Kur apmesties
Uz paliekamu galu.
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MŪSU JAUTĀJUMS

Vai rīt būs sniegta tā vieta,
Kas var mūs tvert?

Cik spēja sirds, tik cieta,
Vai vēl to rūgto kausu

5 Mums vajadzēs dzert?

Ak, iet un nenākt pie gala,
Un neatrast, —

Tā vieta ir tāla sala,
Tik tāla, ka ļaužu prātam

10 To neizprast.
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TEKOŠS ŪDENS

Es izplatos kā tekošs ūdens,

Es eju no zemes uz zemi.

Armēņu tautas dziesma

Mēs esam tekošs ūdens, —

No zemes uz zemi mēs ejam,
Mēs visur miglotu velgurnu lejam
Un visur atstājam zaļošas druvas;

5 Kas citiem tālas, tās mums ir tuvas;

Un atkal tālāk mēs ejam, —

Mēs tekošais ūdens.

Mēs esam tekošs ūdens, •—

Šurp turp tas lokās un sviežas,
10 i liekas apkārt atpakaļ griežas;

Tik viļņi atpakaļ nevar vairs plūdot,
Pret krastiem sitas un izgaro zūdot,

•— Kā lietus mākons tik atpakaļ griežas —

Tas tekošais ūdens.



134

MŪSU IZREDZES

Mēs baudām visjaukāko izredzi

Uz ezeriem, kalniem un lejām, —

Un tomēr mēs drūmotām sejām:

Mums izredzes nav uz dzimteni

Un nākotni.
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DUSAS VIETA

Mani nogurušie kauli

Vēlas klusu dusas vietu;
Tālās zemēs izmeklējos,
Kur visklusāki ir kapi?

5 Tagad atpakaļ es nāku

Atkal savā tēvu zemē:

Ak, nekur jau nav tik labi

Tā kā mīļās tēvumājāsl

Nav nekur, nekur tik klusis
10 Gluži izmiruši lauki,

Robeža ap dzimtu zemi —

Gluži tā kā kapu sēta.

Kāp tik pāri kapu sētai, —

Atvērts kaps tur tevi gaida,
15 Vēji nēsā baltas smiltis,

Klusi vaida jūras viļņi •

— Nē! es taču pagaidīšu,
Vēl jau kauli turas kopā:
Varbūt smiltis aizbērs kapus,

20 Varbūt pāraugs jauna zāle.
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CEĻA GĀJEJS TĪTENĪTS

ī

Mazo tītenīti

Baltā svārciņā,
Ko es tevi redzu

Katrā ceļmalā?

5 Kur vien nāku, eju
Tēvu novados,

Leišos, tālos krievos,

Ziemeļ-tuksnešos —

Visur, kur es sēstos
10 Atelst ceļmalā,

Tu jau esi priekšā
Baltā svārciņā.
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II

Nu aiz zemu zemēm

Dziļā svešumā
15 Atkal tevi redzu

Sēdot ceļmalā.

Kāds tu ceļa gājējs,
Mazais tītenīts?

Ko tu. nesēd' mājās?
20 Kas tev nodarīts?

Ko tu cieti klusu? —

Ak, es zinu gan,

Kas mums visiem darīts,
Līdzi tev un man — —
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25 Mūsu mīļo nava
1

Cietā akmeņklēpī
30 Tie, kas dzīvi, sēd

Jeb vai tālās zemēs

Svešu maizi ēd.

IV

Ceļš ir tēvs, kas vada

Mūs pa svešumu;
35 Ceļmala ir māte,

Kas dod atdusu;

Mazais tītiņš — brālis •—

Visur līdzi iet,
Visi ceļa vīri

40 Mūsu biedri šķiet.

1 Lai nerastos sarežģījumi krājuma izdošana, Rainis izdarījis svlt

rojumus un labojumus 25.—31. rindā. Rokrakstā (22772/78) 25.-31
rindas teksts ir šāds:

Mājas dedzinātas

Zilās ugunīs,
Nokauts tēvs un brālis

Guļ vēl asinīs.

Cietumos un ķēdēs
Tie, kas dzīvi, sēd,

Tundrās, tālās zemēs



MAŠĪNAS DŪMI

Zēna atmiņas

Tie kūpošie mašīnas dūmi,

Tie vēlās smacējot,
Uz visu uzvēlās virsū,
Kas nāca ardievas dot;

5 Tas griezīgais vilciena svilpiens,
Tas grieza man dvēselē,
Tas pārgrieza pušu saites

Ar mīļāko pasaulē.

Cik piemiņa ataust, tik jūtu,
10 Ka vilciena svilpiens vēl griež,

Ka mašīna kvēpus un dūmus

Starp mani un mīļajiem sviež.
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NAKTS TĒLI

Kad projām gāju,
Ne mīļa vārda neatstāju,
Ne skūpsta nedevu,
Ne saņēmu, —

5 Man bija jāaiziet bez ardievu.

Ko tagad velti

Tie mīļie vārdi, miegā celti,

Nāk sapņos nedroši,

Kā tirpuši?
10 Es tikko atceros, tik svešādi!

To nakts man dara!

Pār gaišo dienu man ir vara;

Es skaidras būtības,

Bijušas, nākamas, —

15 Sev saucu kavēt laika gaidības.



MĒRĶI
AIZ MĀKOŅIEM

Atrauts tev tika, kas mīļš,
Savu mērķi tu nespēji sasniegt: —i

Dziļāk tik mīlu sev dedz!

Augstāk tik mērķi sev spraud!



«Sveika, mana zvaigzne; man laiks ir gulēt iet, bet zel

no tevis šķirties, tis paradis ar tevi sapņot, un tikai sapnī

es vēl dzīvoju. Un tu, mana skaistā zvaigzne, tu spīdi
spilgti, spoži un modini nabaga sirdī atmiņas par labā-

kām dienām. Turp, kur tu tik spoži staro, iet manas

ilgas, un tur reiz piepildīsies mans sapnis. Sveika, mana

zvaigzne!»

«Gūstekņa sapnis», jauna tautas

dziesma, kura mani aizkustināja,
kad lasīju to arī vājā tulkojumā
un prozā
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DZIMTENEI

Daudz simtu jūdžu tāļumā,
Aiz tīreļiem, purviem un siliem,

Guļ mana dzimtene diendusā —

Tā aizsegta debešiem ziliem,
5 Zil-saulainiem debešu palagiem

Pret dvesmām un strāvām, un negaisiem ..
.*

... Daudz gadu, kopš dziesmu tā iesāku,

Nu aizmirsu, kā ta bij tālāk.

Tā pirmoreiz svešumā dziedāju,—;
10 Kas bij, bālst bālāk un bālāk;

Kad vēlāk dzimtenē atgriezos,
Vairs nerakos atmiņu putekļos.

Kad vēlāk dzimtenē atgriezos,
Tā bij jau kļuvusi cita, —

15 Vairs nesedzās saulainos palagos,
Tad visi tie aizsegi krita,

— Un dvesmas un strāvas, un negaisi
Ar joņiem traucās pār dzimteni.

Mēs, trimdenieki,** tad atspirgām,
20 Kad visi kā spārnoti cēlās,

Kad visur, līdz tālākām nomalām

Viens sajūsmas viļņojums vēlās.

Tā bij mūsu sāpēm tā atmaksa,

Ka jaunotā dzīve reiz uzplauka.

* Šis pants bija sacerēts «Tālo noskaņu» laikā un izlietots tad

kā moto; turpinājuma viņam neatradu.
**

Tagad jau var teikt šo vārdu; toreiz bija viņa vietā jāsaka
«aizgājniekf».
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25 Kad jaunotā dzīve reiz uzplauka,
Tad mums — ak, vajdzēja staigāt!
Priekš mums tā nebij vēl vēlēta,
Mums nebeidza kovārņi klaigāt;
Tad atkal mums tālu bij jāaiziet,

30 Un dzimtenes vārti mums aizvērās ciet.

Bez naida no tevis mēs aizejam,
Tu mūžam mums mīļā un dārgā,
Mēs, bērni, ne māmiņu vainojam,
Bet tos, kas liek tevi vārgā,

35 Jo jaunotā dzīve tev jāiegūst vēl,
Tās dzirkstēs jākopj, kas vāji vien kvēl.

Ej, audzi tad atkal vēl pilnīgāk
Kā lauks, kas pārlaidis vēju;
No tāles tev bērnu sirds vēlējums nāk

40 Kā debestiņš veldzēt tev sēju, —

Kas sien mūs pie tevis, nav saites, kas irst,

Jo mēs jau tie esam, kas neaizmirst.

Jo viss jau mums miņā, kas izbijis,
Vēl vairāk: — kas būs, ko lai cerē,

45 Tavs ideāls dziņās, tavs liktenis,

Ko nākotne laikos tev perē.
lekš mums viņš vēl dzīvs, kaut tevi lai mirst,
Jo mēs tie esam, kas neaizmirst.
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ATMIŅAS

Nak nevairāmas atmiņas
Ka seno dienu atskaņas:
Jau reiz tāpat tu brauci! *

No citas lapu krišanas

Nes dvesma vēlas ardievas.
Tas, ko no tāles sauci,

*
Pirmā trimda ziemeļos.
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STIPRĀ PAAUDZE

«Teic, teic P kā toreiz bij ?»

— Mēs traucām atdot savu dzīvi,

Tik nevaldāmi straujš bij prāts:

Mest visu, visu! —' gūt tik brīvi!

5 Bij lielais mērķis sludināts.

■—«Bij sludināts.»

«Teic, teic!»

— les citi atkal mūsu gaitu,
Kam nevaldāmi straujš būs prāts.

10 Es simtus, atkal simtus sjķaitu;
Tas ceļš gar malām-skujām klāts.

— «Ceļš skujām klāts.»

«Teic, teic!»

— Koks nocirsts, izkaisīti zari,
15 Tie smaršu" dveš uz gājienu;

Un matos, sirdī bēru bari.

Nes līgi sēro atsmaršu..

■— «Nes atsmaršu!»

«Teic, teic!»

20 .— Lūk, mēs tām skujām līdzi esam;

Kad tauta gaviles reiz gūs,

Kad redzēs'zaļus zarus nesam, —

Tad skuju smarša miņā būs —

■— «Tad minēs jūs!» *

* Vai tas vārds ir piepildījies pie pirmiem kritušiem brīvības

cīnītājiem?



PIRMIE NAMDARI

Mēs strādājām kā namdari,
Cik spējas, kā man šķiet;
Nu mūsu darbi darīti,
Mēs varam dusēt iet.

5 Mēs namam plānu zīmējām,
Nu ejat, ceļat to;
Mēs pirmos grodus sasējām,
Nu darāt turpmāko.

Nu pftši darbu saņemat,
10 Tas jums ir rokās dots, —

Cik spēks, kāds laiks ir, strādājat,
Gan nams tiks vaiņagots.

Pēc jūsu pašu prašanas
Lai viss top celts un likts;

15 Plāns gatavs, tas tik jāskatās,
Tur pamats- drošs un dīkts.
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KALĒJI MALĒJI

Mēs kalām, kalām,
Ka dzirkstis lēca, —

Ak, kā mēs malām,
Ka dzirnas rēca:

5 Kur klusums bija,
Tur dūc nu dūsma*,

Kur dzirkstēs lija,
Tek liesmu plūsma.

Prieks pārskrēja pāri*
10 Un projām bija, —

Guļ klusums pār āri

Kā dzirnekļu dzija.

Lai klusē: nu lejas,.

..
Mēs tomēr to zinām,

15 Mums acis vēl smejas,
Cik mēs to minam.
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ZĀRKA NESĒJI

Joņos pāri aizvēlies

Lielais laika mets,

Viņa miņā atlicies

Šur un tur kāds rets, —

5 Pārtrūkušo domu vērpj
Klusā nomaļā,

Miņas krāsās laimi tērpj

Lepnā viendabā:

«Mūsu laime smagāka
10 Nekā citu vārgs —

Nomirusi iedoma,

Skumju svinazārks;

Plecos zārku uzņemsim,
Tas mums palicies,

15 Lielo miņu auklēsim, —•
Līdz tā uzcelsies.»
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VETERĀNS

Nāc vien, nāc tuvāk, nebaidies!

Tev šķiet, no vāts tev vajdzēs riebties?

Vai drebuļi pār miesām skries?

— Ne tavām lūpām nebūs viebties, —

5 Sen nejaukums jau aizrāvies.

Lūk, pašās krūtīs cirsta vāts,

Tā laukā ir ar godu gūta.
Viss ķermens gan ar sāpēm klāts.

Bet sirdī mīt tik viena jūta:
10 Pats cēlais miers un lielais prāts.

Šī mazā, baltā svītriņa, —

Kad uztraucos, deg koši sārta,

Kā viņas dienas atmiņa,
Ko šie tur tagad dubļos vārta;

15 Man viņā visa dzīvība.
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Es visus spēkus atdevu,

Un otra mūža man vairs nava;

Nekā es sevim neguvu,

Jo lietai nāk, ne manim slava,
20 Sev tik šo vāti paturu.

Nāc, tevim rādu to. labprāt,
Diezin, vai tu reiz tādu gūsi?
Nu jūs tik miers spēj jūsmināt,
Vai tu par kareivi reiz kļūsi?

25 Vai drīz tāds otris laiks būs klāt?

Nē, nē — es nevainoju jūs;
Ne katris pieredz lielo laimi,
Daudz spēkavīru velti rūs,

Kas spētu vairot varoņsaimi, -—

30 — Bet had- tas varoņlaikmets būs?



Droši laidies

No atmiņām uz nākotni.

Karduči
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PIRMAIS UN PĒDĒJAIS VĀRDS

Mans vārds ir viens, viņš liksies skarbs;

Kad gars tev ir kūtris un saīdzis,
Kad pats sev par nastu tu palicis,
Viens vienīgs tad ir līdzeklis:

Darbs.
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ZEM PELNIEM

Ej, sadedz, tin spīdi
Jel vienu, brīdi!

Lai nebūtu tevīm mūžam ko žēlot.
Ka spēji tikai zem pelniem kvēlot.



ZINĀTĀJI

«Jautrā laime ātri tevi bēgs,
Atstās mokās;
Tevi. rūpju māte cieši slēgs
Liesās rokās —»

-—
—- zinājām;, pirms sākās darbs:

Gals bus skarbs.
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VAROŅU GAITA

«Nemiņa aiz manis,

Neziņa priekšā,

Negalā neturams

Metos es iekšā:

Liktens un skaistums, —

Nāci, kas nākdams:

Kalna strauts lejā

Nogāžas krākdams.»
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PLŪKTI ZIEDI

Puķīti rauj,
Ziediņu plūc: —

Rītu vēl smaršas

Saldumu sūc.

Dvēseles kauj,

Stiprākie krīt,
Kas viņus, kritušos,
Piemin vairs rīt?



DZĪVĀ KVĒLE

Saules dzīvā kvēle kaist

Šodien kā priekš tūkstots gadiemi

Ģintis aug, un ģintis gaist,
Bet caur ģintu radu radiem

Brīves gars caur siržu vadiem

Mūžam līdzi saulei kaist.
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VIENPATIS

Vienpatim jākrīt,
Lai visums celtos,
Lai ziedoklim pāri
Brīvs plūdums veltos.

Vienpatis — varons

Pats ceļu taisa,

Plūduma straumei

Pats dambi raisa.
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Nav jums citas cerības, kā vien vispārējā uzlabojumā,
brālībā starp visām Eiropas tautām un caur Eiropu cil-

vēcē.

Kurā vien zemē jūs esat, kur vien kāds cilvēks cīnās

par tiesību, par taisnību, par patiesību, tur ir viens no

jūsu brāļiem; kur vien kāds cilvēks cieš, tirdīts no mal-

dības, no netaisnības, no varmācības, tur ir viens no

jūsu brāļiem.
Dž. Madzīni



161

VECĀ VIETĀ

Es esmu atkal tur, kur bijis,
Kā nakti maldū staigājis,
Ko vedējs lokiem izlocījis
Un vecā vietā atvedis.

5 Kad ataust bāla gaisma rītu,

Redz gājējs, kā viņš maldināts,

Redz šaurā lokā taku mītu: —

lets, iets, — viss lauks vēl pēdām klāts.

Un tomēr esmu tālāk ticis, —

10 Jau skaidrāk ir tas saredzams,
Uz ko es visu biju licis:

Tas tālais nākamības nams.
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VĒSTĪTĀJS

Vairs miesās neesmu tik gluži sveiks,

Kā šinī laikā īsti vajadzētu;
No maniem nerviem man ir pieteikts streiks,
Un es tā uzspiedos, lai tie vēl spētu.

Lai spētu vēl šo ļauno brīdi ciest,

Kad pirmo pulku redzu izkliedētu,
Kad dažs grib ieroci pret sevi griezt;

Lai spētu vēstīt, ka

Nekas nav zudis,* ,!

* Nekas nav zudis, — zudušas tikai cenzūras izmestās atskaņas.

1 Rainis te runā par to, ka viņš bija spiests 8. un 9. rindu labot, lai

nerastos sarežģījumi krājuma izdošanā. Rokrakstā (22772/113) 8.-9. rin-

das teksts ir šāds:

Lai spētu vēstīt, ka vel mūsu karogs
Mums visiem ir un paliek stiprais tvarogs.
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KO ES ZINU

Es zinu, kas bads; es zinu, kas sals;

Es zinu, kas nespēks, kas vārgums, —

Kad visu to stāstīt, ne drīz būtu gals,
Viss atdots, viss ziedots mans dārgums.

5 Bet tas nav viss, kas zināms man, —-?

Tas stāsts ir par mazāko pusi;

Un, lai cik gauži vārgums skan,

Sirds viņu pārkliegusi.

Sirds zin, kas saule, kas pavasars,
10 Kas puķes, kas lakstīgalas,

Kas pļavas un meži, un rīta stars,

Un sudrabā peldošas salas.

Sirds zin, kas nevaldāms cilvēces gars,
Prāts zin, kas dzelžus salauzošs spars,

15 Tie salauzīs vārgu, —■lūk, to es zinu,

Lūk, to es mūžam un mūžam jums minu!



164

TAUTAS NĀVE

Jā, mūsu tauta mirs, •—mēs zinām gan;

Mēs iedzimstam jau šinī dziļā ziņā,
Un visu dzīvi mums šie vārdi skan,

Ikviens tos slēpu tura mīklā-miņā.

5 Bet citu lielu vārdu sakāt man:

Vai nemirsat tāpat jūs, lielās tautas?

I jums, es dzirdu, kapa zvani zvan:

Tiks beigās visas tautas nāvē rautas,

Lai celtos atkal, cilvēcībā skautas.

10 «To mēs vēl redzēsim,» jūs atbildat,

«Bet pirms mēs, lielas tautas, mazās rīsim,

Tur tad to cilvēcību sagaidāt! ■
Pēc mēs, tās lielās, savstarp šķēpus mīsim!»

Jūs šķēpus mīsat, mierā augsim mēs;

15 No mums tiks agrāk gara sējas pļautas,
lekš mums tas masas raugs, jūs pārvērst spēs

Līdz visas tautas, reizē nāvē rautas,

Tad reizē celsies, cilvēcībā skautas,
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SĀPES UN CERĪBAS

Mums visiem vienas sāpes
Un vienas cerības,
Kad es jums manas sūdzu,

Jūs dzirdat savējas.

5 Un visiem maniem brāļiem,
Kur kurais izkaisīts,

Vai purvos, stepēs, smiltīs,

Vai sniegos projām dzīts —

Mums visiem vienas sāpes
iū Pēc mīļās tēvijas,

Un redzēt viņu zeļam
Mums vienas cerības.

Un redzēt viņu zeļam
Caur mūsu ciešanām,

15 Tā būs mums salda alga
Par to, ko atdevām.
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ZVEJNIEKI

Mēs metam biežāk un biežāki

Zīda diegus pār dzimteni;

Mēs.tveram to ciešākā domu tīklā,
Mēs minot minam to ilgu mīklā;
Mēs turam to garā ieslēgtu
Kā zvejnieki tīklā zivtiņu. . :
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MEKLĒTĀJI

Mēs. mūža dienu staigājām,
Vēl ceļa gala neradām, —

- Tik to, kur dzimām, aizmirsām, —

" To dzimteni,

5 Mēs visus ceļus pārgājām,
Pat laimes ceļu atradām,
Tik to vien ne, ko gribējām, —

Uz dzimteni.

Ceļš aizrauts jūru neziņām
10 Uz dzimteni, kur izgājām; —

Mums atliek iet bez žēlabām
Uz cilvēci.



168

LIELĀKĀ DZIMTENE

No visa mīļa mēs aizgājām prom,
Kā ūdens zāles nopļautas aizpeld
No upes gultnes, viļņu nestas.

Ar visām garajām, vijīgām stīgām
5 Ūdenszāles vairs pieķerties nespēj

Ne smailajiem oļiem, ne cietajiem grīšļiem,
Ne smiltīm mīļotā krastā, —

Tās aizpeld prom.

No savas gultnes mēs aiznesti prom,
10 Mums savas dzimtenes vairs nava,

Kas mums vairs paliek?
Mēs ejam meklēt, kur piemesties,
Kur darboties un atkal augt, —

Bet tā vairs dzimtene nav.

15 Viņas vairs neatrodam nekur, —■
Un lai daudz jaukāki kur būtu,

Spožāka saule un zaļāka zeme,

Un cilvēciskāki cilvēki paši, —

Tā dzimtene nav,

20 Nevienas citas mums nepietiek,
Nevienas vietas,
Un vail — ja mums pietiktu cita.

Un otru vai! — ja mums pietiktu,
Ja mums vēl tagad pietikt spētu

25 Tā mūsu dzimtene pati.
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To mazo saulaino stūrīti

Mums atņēma nost, —-

Bet viņa vietā tagad mēs

Visu pasauli noņemsim jums,
30 Cik viņas ir.

Par šauru mums tagad dzimtene būtu,
Mums tēvijai jābūt lielākai daudz:

Neviena doma tur neietilpst vairs,
Nevienai jūtai tur nav kur plesties;

35 Tie šaurie žogi aizspiež dvašu;

Tās šaurās sirdis pušu lūztu,
Ja gribētu ietvert jel vienu jūtu,
Kas lielumā briest.

Ak, šaura tu, dzimtene mīļā!

40 Mūsu atņemtās dzimtenes vietā

Mēs celsim jaunu un skaistāku daudz,

Un lielāku par visām zemēm.

Mēs viņu celsim no lieluma,

Cik liels vien izaudzis cilvēces gars, —■
45 No augstuma, dziļuma, plašuma,

Cik vien spēj cilvēces dvēsele just;
Mēs viņu celsim no brālības,

No visām tautām un mēlēm, un krāsām,

No visām sugām un visām šķirām,
50 Ar visām raisītām rokām un galvām

Vienotā darbā.
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Tik tie, kam nepaliek vairs nekā,

Kas izmesti no savas gultnes,
Kam dzimtenes nav, —

55 Tik tie spēj celties pār pasauli pāri;
Un klaidā vien tik varēja sēt

Lielo ideju sēklu;

Domās tiem garīgiem trimdeniekiem,

Sāpēs bij dzīvot to nākotnes dzīvi,
60 Kuru tie pēcnieki dzīvos tik baudā.

Klaidā vien tikai varēja izaugt,

Ārpus dzimtenes domas par otro,

Lielāko dzimteni, kurai būs nākt

No zelta austām iedomām,
65 No zilām ilgām un zaļām cerībām,

No baltām asarām;

No sarkanām, karstām sirdsasinīm

Pēc visdziļākiem melniem vaidiem

Cēlās tā varvīksnas debesu josta»
70 Kura pasauli kopā sien

Vienotā laimē.
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PIE DZĪVĪBAS KATLIEM

Ko mēs te sēdam

Rokas klēpī?
Kā pazuduši

Staigājam apkārt
5 Mūžīgās ilgās

Un klusos vaidos?

Viņpusē upei

Kūp visi lauki

No viesuļa gaisā
10 Saceltiem tvaikiem:

Dūmos un sutā

Dūc nākotnes mašīna,

Milzīgās krāsnīs

Tur versme kuras,
15 Milzīgos katlos

Tur dzīvība vārās,

Liesmas ar tvaikiem,

Ar sniegiem tur jauc.

Ūdens un uguns
20 Tur pilnā cīņā, —

Tai pašā cīņā,
No kuras mēs atrauti

Klusi še vaidam;
Tie paši viesuļi,

25 Tie paši mutuļi,

Tā pati mīla,
Tas pats ij naids.

Un skaties labi

Caur biezajiem tvaikiem:

30 Tie paši brāļi,
Tik citās drēbēs,

Stāv pašā versmē

Un līdzi sauc.
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Ko mēs te sēdam
35 Rokas klēpī,

Kā pazuduši
Staigājam apkārt?

Ejam mēs līdzi

Savā pulkā!
40 Stāvēsim atkal,

Kur versme verd!

Dzīvība vārās,

Vecs top par jaunu, —

Kursim tās krāsnis,
45 Kur kurais stāvam,

Kur nomesti topam
No lielās strāvas!

Viss viens, kurā pusē
Verd dzīvība straujāk —■

50 Rietumos, austrumos,

Ziemeļos, dienvidos,

Kaut tik vien verd.

Dienvidi, ziemeļi,
Austrumi, rietumi

55 Saplūst vienkopus
Verdošā blāksnī.

Garaiņu stabi

Augšā šaujas,
Virsotnes režģās

60 Ar debesu mākoņiem;
Plešas par milzīgiem
Zarotiem kokiem,

Savā ēnā

Pasauli sedz, —

65 Enā jauno
Pasauli redz.
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SASAUKŠANĀS

No asiem ziemeļiem,
No maigiem, dienvidiem,

No cilvēces dziļās pirmdzimtās —

No pašas mātes Āzijas,
5 No krustiem-dzelžiem kaltās Eiropas,

No jaunās Afrikas

Un pāri no viņpus oceāna

Nāk līdz ar vētrām saukāšana:

Brāļi, brāļi,
10 Esat tuvi, kas tāļi!

Sauc: brāļi, vai esat nomodā?

Sauc: atbildat tur dziļumā!

Un visās pusēs kustēties sāk,
Nezin no kurienes, visur atbalsis nāk;

15 Ir balsis tik tāļi,

Ka šurp pa mēnešiem, gadiem tik sniedz;
Ir balsis tik dziļi,

Ka šurp tām ceļu akmens un zeme liedz;
Tās tomēr nāk, un dzirdi, kā akmens kliedz

20 Še esam, brāļi!

Ir balsis tik vājas,
Tās izskan bez vārda kā vaids,
Ir balsis tik stipras,
Tās griežas caur kauliem kā naids;

25 Un, kas visstringtāki sarauti raukumā,
Kas klusināti vismēmākā klusumā,
Tie klusi-lēni garā brieda, —

Tie saknes, kas klintis pēc pušu spieda.
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Sauc: brāļi, mes stāvam nomodā

30 Tālumā, dziļumā, klusumā;

Sauc: brāļi, mēs visu manām un jūtam,
Caur tālēm viens otram sveices sūtām.

Kā sasaucas vēji dzinēji, —

Mēs dzirdamies tuvāk lūr tuvāki,
35 Mēs ieslēdzam dzimteni, pasauli.

«Brāļi, vai esat nomodā?»—

«Mēs nomodā, mēs nomodā!

Mēs dzirdam tālumā, dziļumā,
Mēs dzirdam pašā klusumā,

40 Mēs nomodā!»
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VISI UN VIENS

Vai tādēļ vien jau es būtu viens,

Ka esmu dziļā vientulībā,

Ka nošķirts -dziļās svešuma zemēs?

Vai tādēļ vien lai es būtu skumjš
5 Un nolaistu galvu?

Lūk, nošķirtas manas miesas tik vien, -

■— Kā kaltušas lapas aizrautas prom,

Pa smiltīm veltas, ūdeņos mērktas,

Nestas, mestas nez kur.
10 Bet miesas — tas neesmu es.

Tās miesas ir manas drēbes tik vien, ~—

Lai rausta tās vējš, lai vēdina,
Būs svaigāka gaisa veselīgs spirgtums.

Nelgas tik domā tā lauzuši mani,
15 Kad manas drēbes saplēsuši;

Un es lai skumtu, ka esmu viens?

Kas esmu es pats, — tas ir mans gars:

Tas nejūt nenieka no visa tā, —

— Lūk, caur debešu skrejošām pūtēm,
20 Kas uztrauktas laižas pa rudens nakti,

Mierīgi skatās mēness cauri

Un lēni nolikto gaitu iet —

Viens, bet kopā ar visām zvaigznēm.
Vai viņš ir viens?

25 Lūk, viss tas lielais milzums to daudzo,

Kas pasauli apņem un pilda;
Tā šķira, uz kuru kā klonu viss balstās;
Tie visas pasauls tūkstoši gadi

Neatlaidīgo uzvaras cīņu;
30 Tā dziļā debess ar visām zvaigznēm, —

■— Lūk, tanī pulkā esmu i es,

Un es lai skumtu, ka esmu viens?
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Es viņu jūtas jūtu i še,
Es viņu domas domāju līdzi ir še

35 Un viņu augumā augu,

Un zaļi zaļoju pašā vārgā,
Un savā dziļākā vientulībā

Topu nēsāts no lielās straumes, —

Es, būdams viens.

40 Lai sabrūk bruktin viss uz vienu:

Doma un ciešana pārvar visu;

Lai pamatu izraut zem kājām draud,
Izdzēst tautu, kurā aug viens:

Mirušiem lemts ir augšā celties;
45 Lai straume slēpjas zem ledus un zemes

Par mazu laiku tā iznāks laukā;

To mazo laiku tas viens vēl paliek, —

Un es lai skumtu, ka esmu viens?

Un gaist tas viens, tad paliek tā straume,
50 Un caur to vienu, kas izgaisis,

Tā plūst vēl varenāka tālāk;

Tā masa ir viens, un viens ir masa,

Un gars ar masu paliek kopā
Un veic, —

55 Un viens ar visiem,

Un es lai skumtu, ka esmu viens?
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DZIĻUMĀ

Vai rudenī cīruļi,
Kas tur dzied?

Vai agri strādnieki,
Kas tur iet?

Jeb vai ir atkal veltas tās ceras,

Un ilgu ainās tik acis veras?

Nedari acis ciet!

Tie iet.



AUGSTUMĀ

No tāles dzirdu: aizšalc lieli vēji;
Dun dobji kritieni, kaut kas vēl lūst;
Kaut kur vēl vārstās logs un aizkrīt spēji
Bet trokšņi klūpot bezdibenī grūst.

Ap mani klusums izklāj klaju telpu;
Kā viegla migla saulē — mākons kūst,
Un augšā zilā debess aiztur elpu.

Sirds pēkšņi līdzi klust, tik bail tai top,

Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop.*

* Ar šo dziesmu iesākas atkal «Gals un sākums».



KALNA GALĀ

Vienpatim jākrīt,
Lai visums var celties;

Ļauj atvadīties,
Kam nost būs šķelties,
Ļauj aiziet klusumā

Spēku smelties.



«Domās es esmu tur.»

Kā Ruso mierinājās svešumā
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KAPS KALNĀ

Skaistākā kalnā, kādu esmu redzējis, ir neaizsegta iz-

redze pār sniegoņiem līdz pat līdzenumam un tālē tikko

nojaušamai jūras maliņai. Tūkstoši ceļotāji ik gadus

kāpj tanī kalnā un skaistumā skaidrotām sirdīm nāk

lejā. Tanī kalnā licis sevi uznest arī viens noguris ceļo-

tājs no tālienes, lai tur paliktu uz mūžīgo dusu. Cik augšā

uzkāpju, tik ar aizgrābtību lasu uz kapa akmeņa vienkār-

šos, naivos vārdus, kurus tur uzrakstījis viņam svešnie-

kos iegūts draugs: — tas ceļotājs no tālienes ir bijis poļu
emigrants, viņš vēlējies no augstā kalna gala saredzēt

savu dzimteni.*

*

Slavenajā Sansaivatora kalna pie Luganās 11 uzcelts templis, kas
redzams tāli visā apkārtnē; šinī templī apglabāts poļu emigrants.
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KALNI UN DVĒSLE

Kalni klusās domās

Galvu rokās balsta,

Lejā vējš un negaiss

Ezera viļņus valsta.

Dvēsle, nebrēc briesmas,
Drīzi mieru tu gūsi:

Ja ne klusā kalnu galā,
Klusā dzelmē būsi.
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KLAIDONIS UN KALNS

Gar kalnu ēna garām slīd

Tik viegliņa, drīz pārejoša;
Mazs mākonīts tik bij šo brīd',

Nu saule atkal tikpat koša.

5 «Ko tu, mans kalns, jau tapi drūms?

Tāds draudošs, ka vairs nepazīstu!
Tik tumšs ik koks, tik baigs ik krūms,

It kā tur nakts un čūskas līstu!»

«Un pats ko esi drūms ik dien'?

10 Jo ēna tik ir tava dzīve,

Un kaut tā gaistu briesmās vien,

Tad toties cilvēcei būs brīve!»
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KALNA DOMA

Apkārt milža kalnagalvai
Tumši mākoņauti;

Vaigi grumbās rauti;
Uzacis kā melni meži.

5 Dusmās kalns kā pērkons rūko,
Zibens acīs šaudās:

Saņemt visas jaudas,
Kā to tumšo domu varēt!

Doma tirdī kalna galvu
10 Jau kopš mūža laikiem, —

Piere kūp no tvaikiem,

Vaigos sviedri plūst kā strauti.

Nevar tvert viņš miglas domu:

Ilgas ir vai miņas?
15 Nemiers, tumšas dziņas —

Aizcelties no vietas projām?



DEBESU NELGA

Silts mākonīts kāpj no dienvidiem,

Salts vējš pūš pretī no ziemeļiem, —

Un, atmeties uz kalna galu,
Mākonis skatās uz salto malu.

Tad lēnāk, nekā atnācis,
Uz leju smagi nolīcis,

Peld atkal atpakaļ mākonis;

Visa baltā miglu drāniņa velga.
To piesaulē žāvēt nes debesu nelga.
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MANS BRĀLIS

Pārkāries pāri pār kalna pleciem,
Ilgi mākonis lūkojas lejā,
Ezera spogulī pats savā sejā:
Drūma un skumja, un ilgu pilna —

5 Staigāt un staigāt pār zemēm un jūrām,
Zilus debesu tālumus mērot,

Visas pasaules skaistumu vērot,

Savas vietas sev neatrast, —

Savas vietas, kur vielu veidot,

to Atstāt uz mūžiem dzīvības pēdas,
— Zemei, ak, veldzēt tik kvēlošās bēdas..

Pašam savās asarās gaist.



ZŪDOŠS MĀKONIS

Zaļi kalni, zila debess,
Balti mākoņi iet garām:
Noskatīties, garām iet!

Zaļi kalni, zila debess —

Saulē izgarot kā mākons.
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DIVI GĀJU BALODĪŠI

Vakar viegla migla
Klāja kalna mežu —

Divi gāju balodīši

Kopā atlaidās.

5 Lielu ceļu nāca,

Zaļā zarā sēda,

No tās tālas tēvu zemes

Laidās dūgojot.

Vienam spārni zili,
10 Otram sniega balti;

Baltais lūkojās uz priekšu,
Zilais atpakaļ.
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Zilais dzied: ak, vaidi,
Tūkstots gadu vaidi,

15 Ļaudis vaida klusā sirdi,
Zeme dziļumos.

Baltais dzied: ak, gaidi,
Mazu laiku gaidi,
Es jau jūtu prieka sauli

20 Nākam austrumos.

Baltais dzied bez gala
Savu saldu dziesmu,
Zilais žēli līdzi dūgo
Tumšā pazarē.
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CAURI MEŽAM

Man pretī kalns ar tumšu mežu,
Bet vidū vizo zaļš pļavas ceļš
Uz augšu kalnam, cauri mežam.

Tas ved uz sauli aiz tumšā meža,
Tam seko vien uz augšu un cauri.



LAIMĪGĀ DVĒSLE

Laime kā zīlīte līgo,
Laime kā zvaigznīte zvīgo, —

Pacelies pāri par sevi un laidies,

Ko tu no dzelmēm un ūdeņiem baidies!

Miesas smagums pret klintīm šķīst,
Dvēsle debesu dzidrumā dzīst,

Laidies un līgo, ;

Laidies un līgo!
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DZEGUZE

Bez tēvu zemes, bez savas mājas —

Tu kūko, kūko.

Tā klīstot vien, kā tev gan klājas?

Bez savas ligzdas, bez savas saimes —

Tu kūko, kūko!

Tik citiem atnes simtsgadu laimes.

Tu zelta skaņās jau tālāk kūko,

Pēc nezināma drauga lūko,

Tik kūko, kūko.
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MEŽA DŪJA

«Kur grūt'! Kur grūt'!» vienmēr tu saukā,

Lūk, gaiši saule spīd jau laukā,
«Kur grūt'! Kur grūt'!»

Lūk, visus cilā ziedons un mīla,
5 Vai tevi vien tik ilgas vīla?

«Kur grūt'! Kur grūt'!»

Vai atradusi tu ar vēl gaidi?
Ko vienā laidā gauži vaidi?

«Kur grūt'! Kur grūt'!»

'0 Tu ilgās skrej no koka kokā —

Teic, atbild — vieglāk būs tev mokā!

«Kur grūt'! Kur grūt'!
Kur grūt'! Kur grūt'!»
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DZIESMIŅAS GAITAS

I

Ko tu pūti, meža dūja,
Smagu dziesmu daudzinot?

Smaga dziesma zemē krīt,

Zāļu starpā pazuzdama.

II

5 Vēji vilka dūmu vīju
Pāri meža virsonītēm,

Līdzi mana dziesma gāja,
Vēja valkā vīvinot.

111

Dziesma sīka, dziesma maza

10 Lauka galā izbirusi:

Gaisā kāpa cīrulītis, —

Es pie kājām pieķēros;
Cīrulītis izdziedājis

Lejā laidās tīrumā,
15 Es pie skaņām pieķēros;

Aizskanēju tālu malu.
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IV

Slaidi laidās bezdelīga,
Pavasari sajuzdama.
— Dziesmiņ' manu līdzi ņem! —■

20 «Sēd uz spārnu galiņiem!
Dziesma, rasa, ziedu smarša,
Visas viena vieglumiņa,
Visas gaisā uzlasītas,

Visas blakus sasēstat —

25 Rītā būsim tēvu zemē!»
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NEKAD

Nekad vairs tevis neredzēt,

Nekad vairs nesūkt tavas dvēsmas,

Kad cilās ar, kad taisās sēt, —

Nekad vairs tevis neredzēt,
5 Mans mīļais lauks!

Nekad vairs tevis nesajust,
Ne tavas maigās rīta vēsmas,

Ne dienas kvēles, kad viss klust, —

Nekad vairs tevis nesajust,
10 Mans mīļais lauks!

Nekad vairs tevis neapskaut,
Kad rudens sūta lēnas dzēsmas,

Kad sirpes trin, ko rudzus pļaut,
Nekad vairs tevis neapskaut,

15 Mans mīļais lauks!



GALS UN SĀKUMS

VIENA RITUMA ZIEMAS DZIESMA





TEV, PAMATŠĶIRA—



Tev, pamatšķira —

Kas izaugs, jutīs, pratīs, izvedīs,
Līdz ļauns un sāpes ļaužu dvēslē dzīs;

Tev, pamatšķira —

Kas celsies pāri sev, iekš vienības

Tās šķiras veiks, kas ļaudis šķīrušas;

Tev, pamatšķira —

Kur lielāks gods kā tas, tev kareivs būt?

Tu izej cilvēci un sauli gūt.
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Kad sapņa uzmodos, es jutos ritot,
Kā perkļakritejs putnis, spārnus sitot,

— Nu ritu.
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No tāles dzirdu: aizšalc lieli vēji — —



203

No tāles dzirdu: aizšalc lieli vēji,
Dun dobji kritieni, kaut kas vēl lūst,
Kaut kur vēl vārstās logs un aizkrīt spēji,
Bet trokšņi klūpot bezdibenī grūst.

Ap mani klusums izklāj klaju telpu;
Kā viegla migla saulē mākons kūst,
Un augšā zilā debess aiztur elpu.

Sirds pēkšņi līdzi klust, tik bail tai top,—■
Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop.
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Aiz melnām rakstu rindiņām
Viz baltas un laimīgas ainas —

No melnām rakstu rindiņām
Plūst tēli un ceļas, un mainās.

5 Tur sīkā ikdienas vārdiņā

Guļ noslēpumi bez miņas —

Ik sīkā ikdienas vārdiņā
Aug ilgas un sāpes bez ziņas.

Cel melno miglu plīvuri,
10 Nāc skatīt, kur mēs mītam, —

Cel melno miglu plīvuri,
Un iesim caur naktīm līdz rītam.
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Cik sapņa izmodos, cik darba trokšņa,
Tik sāpes jutu kā no dziļas vāts,

Ko rokā iegrauzusi dzelžu sprādze;
Tik dziņu jutu kā no zemes uguns,

5 Kas neiedegta deg kopš mūžiem sen.

Es neapjēdzu sevi, kur es? kas es?

Ko sāpes grib, ko pasaule, ko dziņa?
Jo dzina meklēt sevi pasaulē
Un izprast sevi, pasauli un mieru. —

10
— Es metos septiņšķērpu pasaulē.

Viss nāk un iet, un zūd — un manis nav;

Kur tveru pasauli, tur tās — vairs nav;

Kur liekos mierā, grimst — un turmes nav;

Viss vaidot mainās, visā sāpes rit.

15 — Vai pašās sāpēs ir tā būtība?

Es sāpju vāti berzu līdz pat nāvei,

Līdz acis melnas metās, lūpas zilas: —

Nav sāpēs būtības! — nav pašā ļaunā,
Nav pašā nāvē! — nāk un iet, un zūd,

20 Un bālst priekš vientulības mēļā vaiga.
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Ļauns, sāpes, nāve, maiņa, pasaule
Tik mutuļveidi tur, kur vārās visums,

Un viens tik ir un bij, un būs, un paliekt
Tā pati meklētāja dziņasdvēsle

25 Un pati meklējamā aizsaule.

Tās abas lielās būtības ir viena:

Top dvēsle liela— apņemt aizsauli,

Top aizsaule ar dvēsli •— prasmē dzīva;

Un, abām plūstot vienā būtībā,
30 Top laime, miers un gals, un jaunais sākums
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Skan sērās vēja kokle sārtā miglā,
Mirdz rasas vaiņags taļuma aiz manis,
— Es ritu, projām ritu.
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RAUDUVES BALSS

Līdz pat vēlai priekšpusdienai
Vēl uz pļavas liela rasa,

Kamenes, kas medu lasa,

Nav vēl iznākušas klajā.

5 Klusē lauki bālā saulē,

Upeslejā miglas staigā,
Rauduves aiz purviem klaigā
Aizlaizdamās, noklusdamas.

Pakaļ noklustošām skaņām
10 Es bez mērķa laukos klīstu;

«Ak, es jūs vairs nepazīstu,
Kur es vasar' gavilēju!»
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RASA UN OGAS

Mirdz lielas sarkanas un baltas lāsas

Pie rudenskailiem ceļa krūmiņiem;
Ar asrām tās un asnīm vienas krāsas,
— Vai tās še kaisītas no ceļniekiem?

Ak nē, — tā rasa vien un sārtas ogas,

Ko rudens izbēris priekš putniņiem;
Ko žēlas piemiņas tev sirdī zogas?

Ļauj savai sirdij dabas rokās dzīt,
Lai dus, kas vakar bij, — skat', kas būs rīti
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VIENA GALOTNE

Gaiss guļ tik nekustams lejā,

Nejūt ne vēsmiņas;
Ezera mierīgā sejā
Nevienas grumbiņas;

5 Klusums ap tumšo priedi,
Un mēmums iekš eglāja,

•— Kā gaidas un kā biedi

Uz mežu uzgula.

Tik viena galotne loka

10 Zarus un lapiņas,
Un drebums no viņa koka

Pār visiem izplatās..



NEMIERĀ SĀCĒJS

Kas ir tas rūcējs, tas šņācējs?
— Es tagad skaidrāk izšķiru:
Kad. kalna meži šņāfcotu,
Es skaļāk viņus dzirdētu;

5 Kad smilgu skaras čukstētu,
Es klusāk viņas dzirdētu:

Es pazīstu,, es zinu gan,
Tas ezers ir, tas nemiera sācējs.
: c 'ii uztraucas un aši rimst,

10 klusi ezera viļņi klimst;
Vēl sen priekš vētras kust jau nemierā,
tn, kad jau sen viss pārskrējis,
Viņš' nav vēl miera atradis
Un siepu dobji dun savā. dziļumā,

i& Tas nemiera sācējs.
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VĒJA KOKLE

Noslēgt ar pasauli mieru,

Kad krūtīs rok nemiers kā kurmis?

Kaisles un kārojošs gars,

Ilgas un sūrstoša sirds?

Lēnas un laimīgas acis

Kā zvaigznes uz cilvēkiem staros:

Sevī lai neviļņo gars,

Sevi lai nevaino sirds.
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PAGĀTNESPARĀDS

Kad izklaidām burtnīcas šķirstīju,
Man rokās netīšu nāca

Šīs pāris neskaidru rindiņu;

Tās manu jautrību māca.

5 Ko guļat še jūs? Kā atlikāt vēl?

Es domāju sen jūs pagalam;
Es sen jau garām, nekā man nav žēl, •—•

Vai atkal tās jūtas lai dalām?

Viss līdzi senajam rakstam ir dzēsts.
10 Viss dzeltējis līdzi tām lapām,

Un mēs, kopš vīta vājais dēsts,

Viens otru nesastapām.

Lai dus tās senās atmiņas,
Es nolieku viņas bez naida;

15 Tās zīmes no manas uzvaras,

Kā tās lai mani vairs baida?

Tās nespēj mani vairs atturēt,
Es pats sevim likteni lēmis

Un, ko es gribu, to varēšu spēt;
20 Es savu daļu sev ņēmis.

Šo dzēsto pagātnes parādu —

Prāts prom no sevis to raida;
Tik sirds, ak, jūt vēl nemieru, —

Vēi, vēl ko no pagātnes gaida?
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SIRDS PUKSTIENI

Sirds pukstieni
Tev laiku mēro,

Vai acis zvēro

Tev priecīgi,
5 Vai domīgi

Tu sēdi un sēro.

Sirds pukstieni tevim pukst un pukst,
«Steidzies, vēl laiks!» tev čukst;

«Steidzies un laiku vēro, —•

10 Drīz lēni un lēnāki

Tiks tev sirds pukstieni,
Kuri tev nolemto laiku mēro.»
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SMAGUMS

Visdziļāk tumšās krūtīs

Tu nēsā smagumu,
"Kas tevi velk uz leju
Ik brītiņu;

5 Kas nospiež tavus soļus
Uņ sirdi lēni žņaudz,
Ka viņa, slepus trīsot,
Tev baigi klaudz.

Tu gala tumsā tausties,
to Tas smagums ir mūžība ™

Ko"rakņājies' un ko rausties?

No tās aug dzīvība..
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Es ritu dabas priekaduņas mežā,

Dzeltsarkans lapu vaiņags viz virs galvas,
— Es ritu, garām ritu.
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VASARLAIKS

'Tu atkal nāc, mans mīļais vasarlaiks,

No siltās pļavas ceļas smaršu tvaiks,

Gars līdz kā dūmu stabiņš, slaicin slaiks.

Nāc, vasarlaiks!



SALVE!

Dienvidus debesu

Spirdzinošs zilums —

Ziemeļu puspelēks
Ikdienas dilums;

5 Dienvidos vizoša

Pusdienas gaisma —

Ziemeļu mākoņi,
Pusnakts un baisma;

Dienvidos smaršainie

10 Narcišu ziedi —

Ziemeļos skujiņas
Bērtas pār priedi;

Dienvidu mīlīga
Veldzošā vara,

■isJXtrauj man dvēsli

No ziemeļu gara!
Satvet

Saule, un dienvidus;

Tēvs — māte — radi,

20"Xiirp mani, vasara,

Atpakaļ vadi!

Šaivel salvel
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QUI SI SANA*

Es laidos grimt un nogrimu
Tai- zaļā dabas: jūrā;

Varbūt, ka mieru atrodu?

Varbūt, ka dzīves gredzenu
5 Tais pērlēs dzelmes pūrā?

Varbūt, — varbūt ar nerodu —-

Varbūt i pēries velti mirdz

Un cerētāju māna, —

Bet roka spiežas'vien'uz sirds:
10 Qui si sana!

* Še top sveiks.
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GRAVAS VĀRDI

Cave di Gandria

No kalniem lejā kāpjot, grava skan;
Nes zaļus mežus platā priekšautā,
Nes pilnu klēpi svaigas vēju šalkas,
Ar strautu putučalām mistro tās

5 Un pārkaisa ar saules staru ģiedri.

Tā zaļā grava saka man:

«Ver plaši savu sirdi visu saņemt!
Še tiks tev veldzēt visas tavas sāpes,
Un visas tavas dienas mierā tecēs,

10 Un tavā vientulībā būs tev biedri.»
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STĪGOTĀJA

Vēl dabas labās, maigās rokas

Nav paguvušas noņemt man

No dvēsles smago segu mokas;

Sirdsstīgas atslābušas skan.

Bet katris skaistais saules skats

Vēl aizklusušo sirdi stīgo,
Jau klusu skan,
Jau slēpu sāpes pašas līgo,
Trīs trauslā kokle līdz — es pats.



SĪKS LIETIŅŠ

Sīks lietutiņš, tu neredzi»
Tik dzirdi viņa šalkas;

Top sirdī mīļi sērīgi,
Pats savas ilgas nejaudi,
Tik tās ir smalkas, smalkas.
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DĀRGUMU TRAUKS

Kad diena ceļas — iet pasauli zeltīt,

Nakts sūta rītu tai rotas veltīt;
Tās viņa darina klusu,

Kad vēlu i pēdējos aizlaiž uz dusu.

Rīts steigdamies sasitis dārgumu trauku,

Birst dimanti, pērles pa visu lauku.

Teic ļaudis: tā rasa!

Bet bērai un dzejnieki smejot tās lasa.
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PAŠĀ PUSDIENĀ

Spoži saule spīd
Pašā pusdienā,
īsa ēna krīt

Manā diendusā.

5 Pļava, lauks un koks

Miegam ļāvušies,
Plaši debess loks

Tvīkdams izmeties.

Apstājies ir laiks,

10 Stundas atsēstas,

Skaidris top man vaigs
Kā priekš mūžības.
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MANS EZERS

Kā saule spīd,
Kā smaršo zāle!

Un mākoņi slīd,
Un miglo tāle.

5 Gaiss, lēni kūst,
Mans ezers spīgo;
Tur viļņi plūst,
Tur laiva līgo.

Bet pašā dzelmē
10 Guļ mana sirds

Un pukst, — un līmens

Trīs un mirdz.
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SAULES BĒRNIŅAM

P. G.

Nemīli mani,
Mans bērns, mans prieks 2
Saule tev neļaus,

Un mēness tev liegs;

Zvaigznes tev zudīs

Kā pavasarsniegs —

Nemīli mani,

Mans bērns, mans prieks!



SAULES IELEJA

Doriņai

Se visu ziemu cauri

Uz klints ir zaļi mauri, —

Še mana saules ieleja.

Nekad. še. puķes nebeidz augt,
— Un man lai nespētu še plaukt
Sirdscerība:

Tam zaļot likt, kas novīta?

227



228

VAL ORBA

Pilns ziediem piebērts liecas lejas klēpis
Balt-akācijām, sarkan-granātēm
Un mēļām ciklamītēm, ko ir slēpis
Pie akmeņžogu zaļām vītenēm.

Un visa pļava dzelten-sarkan-zaļa
Par spīti salnām mirdz no puķītēm:
Tā rādās viņas nelaužamā vaļa.

Kur lieku pārplūstošo ziedu audzi?

Es nesu līdz uz savu sēro draudzi.
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PĒCPUSDIENA LAIVĀ

Līdz viņai ezerpusei līmens mirdz,

Pie krastanamu sliekšņiem mirdzums laužas,

Trīs tumšās dzelmes nerodamā sirds,

Un vieglās ūdensčalas lēni gaužas.

Zils atspīdums no debess lejā krīt,
Tam melnas viļņu šalkas starpā spraužas,
Līdz plāknums zaļš un melns caur zilu spīd.

Bez stājas šaltis plūst un gauž, un laistās,

Tik līdza sirds vien jūt, cik viņas skaistas.
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KLUSĀS DIENAS BRĪNUMS

Zils debess dienas vidū klājas tāļi,

Uz platām vīģu lapām saule silst;
Pa upeslejām kalst vēl siena vāļi;
Viss gaiss ar zemesdvašas smaršām pilst

Tas saldais maigums tavu dvēsli raisa,

Tai klusai dienai brīnums ir ko bilst.

Sirds kūst un līgojas no saules gaisa

Līdz sāpēm pilna dvēsle aug un lūst,
Bez gala dailē jaunā plūsmā plūst.



NO ILGU SLĀPĒM

No ilgām slāpēm — atkal un atkal dzer,
Ar katru malku — vairāk un vairāk slāpst
Un nevar atdzert slāpju dvēsle
Plūstošās pasaules dienas dailē.

5 Ik zieds un zāle — smaršo, kad garām zvfl,
Pa; zelta smiltīm — akmeņstarp stari tek,
No.upes vējš. nāk. izpeldējies,
Vēsuma veldzi nes matu "galos.

Ar laimes dvašu -— cilājas plata krūts,
10 Pa sudrabgaisu — smejoties staigā acs —

Ar debešiem, gar sniegu kalniem,
Dai.|umu lasa priekš mīļās dvēsi es,

Un zaļā ēnā — diendusu dvēsle dus.
Mirdz, oleandra — rītaini sārtais kvēls, -

15
ap narc-isguitu,

Saceltiem d-zeifcņiem stāv kafktuss sarga.,

llz, guttp malu - -spilvas un ogas birst;
Kē ';uas prāf — saldumu klēpjiem nes —

Ņeir/gempļĻ dvēsle, dailes balvas.
26 Lietāka kļūsti,, Ja? -īsas tvertni

No aģu .slāpēm ~~atkal un atkal .dzer,
Ai 1 ? malku vairāk un- vairāk slāps

nevar atdzert dziļā dvēsle
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VĒLĀ LAUNAGĀ

Upē atspīd debess tāle,

Krasts un es, un rudā zāle

Vēlā launagā.

Senas vēlmes kāpj iz sirds,

Burbuļi iz upes dzīles:
t

Sarkan-zili-zaļi mirdz —

Plīst un izgaist skaistās zīles

Vēlā launagā.
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EZERS NAKTI

Es, draugs, šos smaidus pazīstu j

— Kad šalkas skrien pār ezeru,

Tad saulē priecīgs sudrabs mirgo.

Es reiz tās nakti lūkoju,
Kad mēness meta vizumu, —

Ak vai, mans ezers, vai tu sirgo?

Cik melni ēnu drebuļi!
Kā vaigam pārskrien sāpīgi! —

Tad tādi tie, kas saulē mirgo?!



Sauc lakstīgala laimē ziedu pļavā,
Kur rožu vaiņagu sniedz zelta saule, —*

— Es ritu, cauri ritu.
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ĶIRSIS UN PĻAVA

Pilns ar sarkanbrūnām ogām,
Ķirsis smejot zemē liecas,

Saldus augļus karinādams,

Kairīgi pret pļavu sniecas;

Zaļā zīda priekšautā
Pļava ogas uzķert tiecas.
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ATVĒRTA ROKA

Man liktens atgūtēm ir devis:

Man zaļo zeme, man saule silst,

Man viņpus upes kalni zilst,

Man nakti debess zvaigznēm pilst,
Man — trūkst tik māju, jūras, tevis.
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VIENĪGAIS DRAUGS

Noguris patveries dabā,

Bet stipram i tad tev ir jābūt.

Daba tev nespēj būt. draugs.
Draugs sevim esi viens pats.
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PAVASARAS RĪTĀ

Man skaista miia bija,

Bija;

Sirdstelpas liljas smarša piepildīja,

Tā skaistā lii ja vifa

No rīta,

No paša agra rīta, —

Sirdsvasara vēl nebij sagaidītā.
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SENA PAZIŅA

Man liekas, ka es būtu

Sen tevi pazinis
Vai vienās kaimiņmājās
Ar tevi uzaudzis,

5 Sen zinu, kā tu staigā,
Kā galvu atmeti,

Kā pavīpsni, kad runā,

Un piepeši noklusti.

Tik taisna un tik droša —-

10 Ceļš tevim šķiras pats;
Man garām vizot un mirdzot

Rit tavas laimes rats.

Tik vienkārša un dzidra

Tev dvēsle laimīgā —

15 Man tūkstoškārt slāņotā, tumšā

Slīkst savā smagumā.

Un tomēr šķiet man, ka tevi

Sen, sen es pazinis,
Kaut pirmo reizi šodien

20 Es tevi redzējis.
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SMARŠAINAIS SAPNIS

Kā sīciņais tītiņa ziediņš

Man rokās vīst!

Kā smalkā smarša ātri

No laupsnītēm klīst!

5 Es citus smaršīgus ziedus

Daudz plūkšu vēl;
Man bijušā ziediņa paliks
Kā sapņa žēl.

Cik eju garām, kur miniņš
10 Pie sienas sprausts, —

Viens laimīgs brīdis nāk prātā,

Sapņainām smaršām austs.
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VIENU DIENU

«Es drīkstu īsu briti 13u

pie tevis būt?»

Iz kādas vēstules

Vienu dienu es nēsāju acīs

Daiļdaiļu ainu, —

Kur viņa gaisa? Kas man to sacīs?

Kas viņu ņēma? Kam došu vainu? —

5 Vienu dienu — —

Kur vien es vēros — pļavās un ezeros,

Birzēs un druvās — viņā vien skatījos
Vienu dienu.

Daiļdaiļā aina nav gaisusi pasaulē,
10 No liktens glābās tā dziļi man dvēselē

Uz mūža dienu.
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NABAGA TAURENĪTS

Manu nabaga taurenīt:

Uz spārniņiem guļ tevim rasa, —

Rasa tev actiņās spīd
Šo aukstu rīt.

5 Smagi nolaisti spārniņi slīkst:

Kas daudz pēc tevis ko prasa?
Tev sīkā sirsniņa tvīkst;

Tava vasara nīkst.

Ko zeltā un ugunīs tērpies?
10 Vai tevi redz —

Tās zilās acis?

Uz spārniņiem guļ tevim rasa

Un krāsas sedz.

Kas daudz pēc tevis ko prasa!

15 Velti tev bij tā tērpties.
Tev spārniņi trīs, —

Nāc atpakaļ drīz,

Nāc rudens tīmekļos vērpties!
Vistumšākā kaktiņā krīti —

20 Šai sirdī, nabaga taurenīti!

— Kas daudz pēc mums ko prasa!



LĪDZI SOĻI

Tu ūdens šūpolītī augi,
Man kāra vēja karinas;
Kopš pašas ašas bērnības

Mums soļi līdzi līgojas, —-

Mēs būsim draugi.
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SPULGS

Tu tagad mīli mani, —•

Es zinu, par ko:

Tu toreiz aizvēries mani

Kā vienīgo;

5 No visas radības, visas,

Kas mīlē tevi,

Man vien ne mirdziņas,
Ne gaismiņas devi.

Tu esi parādā man

10 Par bijušo;
Tu tagad mīli gan —

Es zinu, par ko.
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ATSPULGS

Es vēl ko labu zinu,
— Vai pasacīt?
Vai gribi, lai to minu,

Tu mīlvārdīt?

5 Es vienīgais nojautu tevi

Kā dvēseli;
Tu viņu skatīt devi

Kā spoguli.

Tev esmu parādā es

to Par nākamo;

Tev būšu mīlams es —

Es zinu, par ko.
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AR ZIŅU

Es daru to ar ziņu, —

Es rozi projām palaižu,
Tik dzeloni es paturu
Un saldās smaršas miņu,

5 Drīz roze rokā sabirtu,

Dzels dzelons ilgi atmiņu, —

Es daru to ar ziņu.

Tik reizi tevi skūpstīju,
Ko prasi ilgu saldību?

10 Es dara to ar ziņu.



NO PAŠA RĪTA

Mazmazu prieciņu
Šorit gaidīju.
Kopš vakar vakara

Caur nakti tas mani vadīja.

5 Kad miegā man aizmirsās jauda»
Tas sapņus no sudraba auda

Līdz pašai, pašai gaismai no rīta —

— Tad prieks bij aizmirsis,
Ko vakar solījis,

1Q Un mana diena vīta

No paša rīta.
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GAIDĪTĀ VĒSTULE

Tik ilgi gaidīju to vēstuli —

Nu viņa ir.

Nu karstām rokām vieglās lapas šķirstu,
Acs pēkšņi tumst un burtus neizšķir.

5 Man bail, ka sīko burtu vārdiņi

Kā dedzis papīrs pirkstos nesabirstu.

Tik karsti pirksti tura vēstuli —

To dara sirds.

Tik vēsas lapiņas, tik zili baltas,
10 — Nu — kad i vārdi zili balti mirdz?

— Kad ledus adatburti dvēseli — —?

Man bail, man bail — top karstās rokas saltas
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ROZĪTE

Meitenes dziesma

Man rozes skaistu skaistas —

Ak, skaistas!

..

Viss dārziņš ziedos laistās —

Viss laistās,
5 Tā vien tik laistās, laistās!

Aug nezāles gar sētu. —

Gar sētu,

Kas viņas vairīt spētu —

Kas spētu?
10 Kas vien tik spētu, spētu —

Tam pašu dārza rotu —

Jā, rotu!

To dzīvo rozi dotu —

Es dotu,
15 Es pati sevi pašu dotu.
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FIAMMETTA

Es saku sev: tu nezini,
Ne tava vaina;

Bet, cik vien prāts grib mierināt,

Sirds visu gaina.

5 Kad tavas acis pirmoreiz

Uz mani krita, .
Es jutu, ka man karsti kāds

Pret sirdi sita.

Man sirds no viņa sitiena
10 Sāp vienās sāpēs;

Vēl tagad lūpas kalst vienmēr

Kā lielās slāpēs.

Reiz saulgozī mēs, meitenes,

Tik aplam skrējām,
15 Ka karstumu ne atdzesēt,

Ne atdzert spējām.

Ak, kā tad dzēru ūdeni

Tik brīnum saldu!

Kā atkal nu no aizgūtēm
20 Lai slāpes valdu?

Tu tomēr esi vainīgais,
Kaut nav tev vainas, —

Vai sirds un visi prāti tā

No sevis mainās?
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25 Es, klusā, lēnā meitiņa,

Kā izmainīta, —■
Ko tieku nu kā uguns šalts

No vēja dzīta?

Es gribu tevi uzskatīt,
30 Tev nebūs biedēt!

Ko uguns dedzina, to spēj
Tik uguns dziedēt.

Cik brīnum salda laime ir,

Kā bērnu dienas!

35 Pie laimes cieši nelaime

Kā tīņa sienas.

Tu neproti, kas noticis;

Tev acis smejas, —

Kad man viss asins piepeši
40 Uz sirdi lejas.

Es ilgāk vairs tā nespēju,
Es neizturu:

Jo pūlos dzēst, jo uzpūšu
Tik ugunskuru.

45 Nu, kādu galu tas var ņemt?
Vai būs tik labi?

Kad nu — kad postā aizejam
Uzreiz mēs abi?
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PUISĪTIS AR SPĪDULI

Pa apēnoto papuvi
Slīd saules stari steidzīgi, •—

Skrien sīkiem solīšiem puisītis:

«Es gūšu tevi, tu spīdulis —

5 Gaidi tik vien!»

Daudz gadu gāja, bet puisītis skrien

Pēc spīduļa vien, pēc spīduļa vien;

Drīz acīs, drīz galvā tam mirdzēja,
Līdz beidzot sirdī to ieslēdza —

10 Gaidi nu vien!



VĒL GADĀ AGRI BIJA

Vēl gadā agri bija,
Ne sniegi kusuši,
Ne plaukuši pumpuri,
Ne lietus vēl lija.

5 Mēs laukā agri gājām
Divi vien divati,
Rokas rokās slēguši;
Mēs vēlu nācām uz mājām.

Tu mājās logu vēri:

10 Lūk! sniegi bij kusuši,

Lietiņi lijuši,
Visapkārt pumpuri!
— Vai, mīļā, tu tos agriņiem bēri?
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SMIEKLU DADŽI

Aizķērās aiz maniem smiekliem

Tavas brūnās matu sprogas —

Ko tev viņas ārā zogas
No tās zīda aizsedziņas?

Nu tu netiec vaira vaļā;
Labāk met un smiekliem ļaujies!
Lai tu kā ar dusmām raujies —

Atrausies, — aiz žēlām beigsies.
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BEZ SOĻU DEJA

Ko maniem lokiem

Tu nāci tuvu?

Es tevi guvu

Un velku līdz —

5 Pa priekiem, zeltiem,
Pa slēžu pļavām,
Pa kalnu gravām,
Kur galva reibst.

Kur beidzas ceļi,
10 Kur drupo pēdas,

Kur nav kur sēdas;

Tev jāklīst līdz.

Man rokas stipras,
Nāc, dejā laidies!

15 Cik vien tu baidies,
Svars zemē vilks.
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PĻĀVĒJA DIENDUSĀ

Mans zelta saules stariņš!
Tu sirdī manim spīdi
Ikkatru brīdi,

Ikkatru mīļu brīdi.

5 Kā mīkstām lapām zariņš
Tu vaigus manim glaudi.
Tev zīda audi,

Ap pirkstiem zīda audi.

Kas kait man negulēt zālē?

10 Man divas saulītes mirdz —

Tā viena debess tālē,
Tā otra — tava sirds.
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DRAUDZENE UN DRAUGS

Draudzene

Aiz logiem gari lieti līst,

Pie miglām miglas sienas;
Mans skats vairs gaismas nepazīst,
Gar māju bālas ēnas klīst,

5 Tās ēnas — manas dienas.

Mans tālais draugs, jel atsaucies,

Aiz kādiem kalniem mīti?

Vai tur, kur vakars aizlaidies

Pie saules nakti pieglausties
!ū Ar savu rožu vīti?

Draugs

— Ak, sirds! tur nav mans miteklis,
Tur mīt tik manas miesas.

Mans prāts pie tevis palicis,
Tām ēnām līdzi klaidojis

15 Kā bērns bez savas tiesas.
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SIMTS VĒLĒJUMI

Simts vēlējumi katru dien"

Nāk, zūd un ceļas citi;

Bet sirds uz tevi gaida vien,

Aizvien, aizvien,

Kā gaida zieds uz biti.
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TĀ LAIME

Tai laimei vārdu nav.

Tik viņas lūpas lēni smaida;
Tik acis ver pusplakstiņos
Un māsu sauli nākam gaida
Tur kalnājos.
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TAVAS ACIS

Faihillai

Tavas acis ir tik dzirkstis,

ledegtas no aukstas uguns, —-

Lūk, un viņās spoguļojas
Saule, mēnesis un zvaigznes,

5 Faihilla.

Tavas acis ir tik lāsas,
lelietas no dzīva ūdens, —

Lūk, un viņās spoguļojas
Rīta rasa, strauts un jūra,

10 Faihilla.

Tava dvēsle ir tik dvaša,

ledvesta no saldas mīlas, —

Lūk, un viņa ietver sevī

Saules, pasaules un mani,
15 Faihilla.



LAIPNĀ LIESMA

Pa mēness naktīm domāju uz tevi,

Kad svētās meitas lēni sienās vērpj,
Kad tumsas rokas dabu sērās tērpj
Un dabas sērās aizmirstu pats sevi.

Es skaļā dienā kaunos tev to teikt;
Tik dziļās jūtās slēpju, ko man devi,
To lielo mīlu, kas spēj visu veikt,

Kas staro neprasot no laipnās liesmas,
No kuras mēness spīd un manas dziesmas
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JAUTĀTĀJA MEITENE

Teic, mīļais, mans mīļais,
Kur tu tik raibus vārdus ņēmi?
— Es ļaužu drūzmā ilgi skatījos

Kur tu tik spožus vārdus ņēmi?
5

— Es saules mirgā ilgi skatījos.

Kur tu tik lielus vārdus ņēmi?
— Es jūras tālē ilgi skatījos.

Mīļais,
Kur tu tik klusus vārdus ņēmi?

10
— Es savā dvēslē ilgi skatījos.

Kur tu tik mīļus vārdus ņēmi?

— Es tavās acīs ilgi skatījos.

Kur tu tik dziļus vārdus ņēmi?
— Es nāves klēpī ilgi skatījos.

15 Mīļais, ak, mīļais — —
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CEĻA BIEDRE

Dzer drusku ūdens, cik ar roku smeju;
Tev izžuvusi sirds šo garo ceļu,
Bet pašai rociņa tev smelt par mazu.
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PIE LOGA

Skat, ceļu, rudens izbrauktu,

Tais dziļās sliedēs nozūd rumbas!

«Kur? Kur?»

Dod pirkstiņu, to skūpstīšu,
5 Ar to to ceļu rādīšu —

«Nu, kur?»

Ak, tas nav ceļš, ko domāju, —

Ar šo, šo mazo pirkstiņu
Tu pierē vilki man tās grumbas,

10 Skat, kur!
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SAULE UZ ROKĀM

Uz tavām rokām atkal saule silst.

Es ņemu tās; man acis asrām pilst:
«Ak, mīļā saulīt, glāsti viņas, glāsti!
Lai gludas top, lai skarbums dilst:
Tie dziļi ierakstītie liktens stāsti.»
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BĀRĀ KLINTS

Par strauju mana mīla ir

Un pārāk dziļi saknēs rokas;

No dzīves raujošs gāznis šķir,
Jo plūst, jo krastus pleš, jo lokās.

Tu viena spēji plūdus ciest

Un bārā klints tur krasta malā,

Bet plūsma plūst un briesma briest,

Mūs visus aizraus līdzi galā.
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MŪŽĪBAS ĶĪLA

Pēdējo devu es tevim,

Kas bij man no bērnības dienām:

Vientuļais dziļuma prieks,
Ziemcietis dzīvības dīgsts;

Sargā šo mūžības ķīlu,
Dod augošu atpakaļ abiem, —

Kurais reiz paliksim viens,

Lai jel to iespējam nest.
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Sauc vētras taure laukā dziņudusmas,

Gaiss jaucas zaļš, plūkst ozolvaiņaglapas,
— Kej, ritu, vidū ritu.
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APAĻŠ CILVĒKS

Es raudājis esmu

Un esmu smējies,
Mans dusmības kauss

Ir pāri lējies;

5 Es vaidējis esmu,

Kad ievainots bijis.
Un ārdījies atkal,
Kad sāpums bij dzijis;

Es izmisis kliedzis,
10 Es lādējies, bāries,

Bet zinājis allaž,
Ka nelabums pāries.

Pilns cilvēku jūtam
Mans dvēseles klēpis,

15 Nekā saviem mīļiem

Es neesmu slēpis.

Es mīlējis karstāk,

Kaut karsti ar nīdis,
Aizvien mani aizrāvis

20 Lieluma brīdis.

Bet cilvēkus mūžam

Tik mīlējis esmu,

Mans ienaids tik dedzis

Pret zvērības dvesmu.
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MANI IENAIDNIEKI

Mani ienaidnieki nava

Tie, kas mani uzvarēs.

Mani uzvarēt, tā slava

Manai draudzei piederēs, —a

Tā vēl tāļāk aiziet spēs.
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MANI DRAUGI

Mani vistuvākie draugi
Ir vistāļākie jaunie augi;
Vēl nepiedzimušie dzimumi

No visiem man īstākie radnieki.
Še jutu tikai svešu dvesmu,
Es nezinu, kur mājās esmu.
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LABĀKĀ SKOLA

Vislabāk mācot dzīves skola, —

Un kāda ir tā mācība?

— Neviena diena netura,

Ko otrai sola.
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DEVĒJAM

Lai katris stāv uz sevis

Un pats par sevi zin, —

Nekā tu neesi devis,
Kad ņēmējs tevi min.
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NEMĪĻOTAIS

Ko tu, nemīļotais,
Sēdies līdzi laimīgajiem ļaudīm?
Tāļāk projām aizcel

Savu solīti uz ēnas pusi.

5 Nestāv' logam priekšā!
Lai tie saulītē var izgozēties,
Lai var spoži mirdzēt:

Zelts un dimants krūtīs, vaigos smiekli.

Savu elpu aiztur'!

10 Vaidu elpa dara gaisu smagu.

Dzidri, viegli jāskan
Gaviļbalsu sudrabpulkstenīšiem.
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TĪRELĪ ATSTĀTAIS

Jā, viens es esmu palicis, —*
Jums jau to neesmu sūdzējis;
Labāk būt vienam uz laiku laikiem,

Ne līdzi ar jums pa dubļiem un tvaikiem.

Es iešu viens, es esmu vīrs,
Mans ceļš ir Skaidris, mans slieksnis tīrs»
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AKTEONS

Dēļ ikdienas tu žēlojies?
To aplabinot, zemojies?
— Tā tevi tomēr nīdīs.

Ej pilnā stāvā izcēlies,

Cik esi liels, tik izrādies

Un klusē, kad tie rīdīs.



PATS

Pats palīgs

Ko dari, to dari pats,
Lai palīga nelūdz tavs skats:

Palīgs, ja spēs, tad tev darbu jauks, —

Nespēs, tad sevi par darboni sauks.

Pats žēlotājs

Ir tev sāpes, tad ciet;

Nevajga žēloties iet:

Žēlotājs nes tev vēl otru ļaunu,
Klāt pie tavām sāpēm vēl kaunu.

Pats zinātājs

Zini, kas tev apkārt ir,

Zini, kas no apkārtnes šķir;
No viņas tavi spēki nāk,
Caur tavu gribu darboties sāk,
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Pats vērotājs

Vēro, ko vari,
Tādu darbu dari;

Vēro, kas esi,

Tādu labu nesi.

Pats vadītā j s

Kā sevi darbā radi.

Tā turi pats;
Sevi un darbu vadi

Kā vietā liktais rats,
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GAR JŪRAS SMILTĪM

Neviena nav tev vajdzīga,
Tev vienam gaita jāvada.

Saule staigā pa debesīm,
Vējš jūrai pāri šalc notulīm,

Vējš smiltis-ļaudis putina,
Tev vienam gaita jāvada.
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GAR JŪRAS ŠALKĀM

Kur palicis viss? — Es nezinu,

Es daudz pēc visa neprasu.

Vai bijis ir? — Es atceros,

Ko atmiņās lai rakņājos?

Kas ir? Kas būs? — Ko prasāt man? —

Bez gala šalkās jūra skan.



GAR JŪRAS NAKTĪM

Ne izskaidrot, ne atvainot,
Ne mierināt, ne ņemt, ne dot:

Viss nevajdzīgs, viss vienaldzīgs —

Kurš sevi zin, tas atturīgs.

Ne viena vārda neteica,

Gar jūras naktīm aizgāja,
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BALSS UN ATBALSS

Kur ir tev tava dziļā mīla?

Vīla.

Kur viss, kas bij tev dārgs un svēts?

Tika lēts.

5 Kur tavi dārzi ar ziedošo daili?

Stāv kaili.

Kur tavi uguns un tērauda dēli?

Nokauti tēli.

Pār visu pārgāja laika rats —■
10 Bet es paliku pats.

Rats visu drupās un putekļos mala •
Es celšu no gala.



DARBS UN PRIEKS

Esi uzvarējis — priecājies;
Brīvu ceļu lauzīs sev tavs darbs.

Esi pazaudējis — priecājies:
Krūtīs atkritis, tev briedīs darbs.

5 Ir viss pelēks apkārt — priecājies:
Spoži sarkans sirdī degs tavs darbs.

Esi mīlu radis —r priecājies:
Gaišāk iesilsies un sildīs darbs.

Esi naidu radis — priecājies:
10 Ciešāk sevi apzinās tavs darbs.

Ej kā iedams, būdams — priecājies:
Vienā kustībā tu pats tas darbs.
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DZĪVĀ DZĪVE

En ago venko nia.*

Droši meties ļaužu drūzmā,

Darbojies un cīnies plūsmā!
Grūd un dzen, un topi dzīts,

Dzīvā dzīvē apgrozīts!

Vienatnē dzer īsu spirdzi,
Tad ej atkal drūzmā mirdzi!

Dzīvi nevar šauri slēgt,
Var no tās tik nāvē bēgt.

* Darbā mūsu uzvara.
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SASISTAIS TRAUKS

Jūs prasāt man, kur speķu gūst?
lekš jums tas stāv, iekš jums tas lūst.

Jūs paši sasituši trauku, —

Kā izliets ūdens dzīve plūst,
Tik slapina, ne veldzē lauku

Un karstās smiltīs aši žūst.

Ko prasāt nu: «Kur spēku gūst?»
Kad trauks jums dūst.
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AIZŅĒMĒJI

Jūs gribat spēku aizņemties
No vispārības spēka.
Vai zināt, kur tas sakrājies?
— No vienbūtnēmir cēlusies,
No jums, no sīkā spēka,
Tā lielā ēka.
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JAUNAJAM DRAUGAM

No saviem darbiem necer' sev nenieka;

Būs darbiem augļi — tauta sev tos ņems;
Tev grūtā brīdī tik vien būs tā prieka,
Cik apziņa un atmiņa tev lems.

Kad tu ar tādu algu mierā esi,
Tad sniedz man roku! iesim kopā, draugs,
Tik atdod tur, ko mīļu sirdī nesi:

Tik izrauj to, kas bij tavs acu raugs, —

Nu esi gluži brīvs, nu spēks tev augs.
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DIMANTS

Cik skaisti dimants pirkstā mirdz!

Tas dimants izdzisusi oglesgaile c

Kas nesakāmi karsti kaitusi.

Vēl skaistāka tā cietā, skaidrā daile,

Tā, kas līdz galam visu cietusi,
Tā tava sirds.
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PROLETS — ATLANTS

runā:

Tik vien tu vēl man esi atstājusi
Kā savas sāpes. Tās man vajga nest,

Vēl garus gadus caurām krūtīm dvest,

Līdz liktens māte sacīs: ej nu, dusi!

Tu zinot atradi visstiprās saites,
Aiz tām tu vari mani līdzi vest;

Es iešu elšot, plecos tavas kaites.

Jo kur tev vēl tik stipri pleci būs,

Kas lieksies taisni, kad tiem virsū grūs?
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JAUTĀJUMS

Vairāk par cilvēkiem pašiem
Es cilvēci mīlējis esmu;

Viņai man likās aizvien

Lielāks un vienīgais svars.

5 Cilvēki maksāja man

Ar to pašu: tie gāja man garām,
Kodols tiem likās mans darbs,

Atmesta čaumala —

es.

Tagad nu žēlabas sūdzas:
10 «Vai abi jūs nebijāt maldā?

Darbniekos veidojas darbs,

Cilvēkos cilvēce aug.»
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Iet mūžam līdzi dūjas smeldzesbalss,
Balzila jūra, erkšu vaiņags dūrējs,
— Es ritu, līdzi ritu.
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DIENAS ALLAŽĪBA

Pār tevi dienas allažība

Kā upe lēni aizrit pāri;
Zied krastā puķes, lido spāri —

Tu lēni peldi līdz bez vaļas.

5 Tu lēni peldi līdz bez vaļas, —

Drīz ūdenspuķēm mīļi smaidi,
Drīz spāriem pakaļ skatus raidi

Uz tāļām saules debesīm.

Uz tāļām saules debesīm

10 Velk tevi mūžam saldas ilgas:
Vējš smiedams zemē loka smilgas,
Un tevi loka ūdens viļņi.

Un tevi loka ūdens viļņi:

Ceļ tevi baltā kraujas galā,
15 Griež mutulī, tad izsviež malā,

Bet paši smejot aizrit garām.

Bet paši smejot aizrit garām.
Tur zilā līdzenuma tālē;
Tu paliec viens, un apkārt bālē

20 Tik tukša, sausa, balta smilts.

Tik tukša, sausa, balta smilts, ~—

Un augšā zila debess staro;

Turp tavas būtnes dvaša garo

No tukšas, sausas, baltas smilts.
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ZEM CIPRESES

Ciprese stāv saulei priekšā,

Augsti rokas sacēlusi, —

Es no vēsās ēnas metu

Akmentiņus ezerā.

5 Dzelteni ar sārtām svītrām,

Caurspīdīgi, marmorbalti,

Sānos kristālīši mirgo,
Sitot ugunsdzirkstes lec.

Ezers koši zaļš un zilgans
10

— Safīrbļoda klinšu malām —

Zelta rasa gaisā sprēgā,

Akmentiņiem iekrītot.

Zaļais virsus sudrablokus

Simtiem liec ap akmentiņiem,
15 Tāli līdz pat ūdens galam

Ilgi ezers viļņus vīj.

Sudrabloki lēni izgaist,
Safīrlīmens gludi vizo:

Visi raibie, marmorbaltie
20 Dzidrā ezerdzelmē grimst.

Stikla dzidrā zaļā dzelmē

Mūža miers, un miņa pazūd;
Līdzi acis aizmirsdamās

Dzidrā ezerdzelmē grimst.
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SAUSĀ PRIEDE

Doma iet un atkal

Atnāk atpakaļ:
Sausā priedē dzenis

Vienmēr kaļ un kaļ.

5 Doma netiek tāļāk,

Vienās sāpēs gauž:
Sausā priedē ķirmis
Vienmēr grauž un grauž.

Domas smalkie audi

10 Apraujoties irst:

Sausā priedē skujas
Vienmēr birst un birst.
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ZĀĻU STIEBRI RĪTĀ

Zāļu stiebri negriboši
Kust, no rīta vēja liekti, —

Sapņu pilna, negriboša
Sirds vēl izvairās no sāpēm,

Zāļu stiebri atmozdamies

Atlokās pret rīta vēju, —

Sirds, ak, kā tu atlocīsies?

Tevi zemē nolieks sāpes.
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NETAISNĪBA

Man netaisnība darīta

Sen, sen, kad bij vēl bērnība;
To visa dzīve nespēja —

Nespēja
5 Par labu vērst.

Tik vienu turu cerību,
Ka līdz ar dzīves aizeju
Reiz liktens laidīs taisnību —

Taisnību

10 Pie manis sērst.
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JAUNĀS MĀSAS

Man sirdī atkal viešas senās sāpes,
Kas manu jaunību bij kopušas, —

Tās dvēsles kaltētājas, sausās slāpes
Pēc vēsās, veldzējošās mūžības.

Sirdsmājās viņas man vēl jūtas svešas.

Vēl jaunās māsas baigi noskatās;
Bet viņu dvēsma sirdij pāri plešas,

Es sirdij neliedzu, man nav ko bēgt,
Lai lemts man vērsties vēl vai loku slēgt.
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GENOVEVA

Ak, tādai vajadzētu būt,

Pie kuras dzenāts stirnas bērns

Sev miera tversmi spētu gūt!

Jā, tādai vajadzētu būt.

Tā ir, tā iri sirds trīsās jūt.
— Nē, tādas nav, tu stirnas bērns,
Tik tavās ilgās tā var būt.

Ak, tādai vajga, vajga būti
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SAUJIŅA ZIEDU

Liepu ēna

Kur liepu lapu ēna?

Ar ilgām sirds uz viņu iedomājas,
Uz sapņu pavēni priekš klusā zēna.

Ziedu zvaniņš

Zils ziedu zvaniņš!
Kad zilu ausmiņu tu iezvani,

Tad basām kājām skrien uz pļavu ganiņš.

Kļava

Klāj platas lapas kļava!
Tur zelta burtiem saule prieku raksta,
Tur ganam dusa, bitēm ziedos drava.

Sārtie ziedi

Jus, sārtie ziedi!

Man esat mīlassapņu dzīvās ainas,
Kas burvjukrāsās plaukst un vizot mainās.
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Ķirsis ziedos

Stāv ķirsis pilnos ziedos:

Tu skaistā puķe baltā maigumā,
Tu stiprais koks, kas iztur vētras biedosl

Rudens dārzs

Mans rudens dārzs:

Tev agri pārgājusi pirmā salna;
Kā aprāts bērns tu stāvi sērs un bārs.

Rūta

Rūta, zaļā rūta!

Kā mana tauta nenīkstoši zaļa,
Kaut gaita ir tev zemīga un grūta.

Ozola zars

Svaigs ozola zars!

Tev vienam klājas pušķot varoņkapus;
Tur guļ tev līdzīgs mūsu spēks un spars.

Ziemcietis

Viens zaļums ziemu cieta:

Cik salam varas, cauri baudījis,

Ceļ dzīves karogu uz zaļa dzieta.
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Vizbulīte

Vai, zaļo vizbulīti!

Vēl sniegs, jau ilgas tevi ziedēt dzen,

— Par pirmo ziedoņupuri tu krīti.

Vīteņu vija

Vīteņu vija:
Tu senām drupām zaļu segu aud,

Ar skaistumu sedz visu, kas reiz bija.
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AR LAIKU

Ar laiku visas sāpes rimst —

Bet stājies vien, tās atkal klimst,

Tik ieklausies.

Ar laiku visas vātis dzīst —

Bet mūžam lauzīts stādiņš vīst,

Tik ieskaties.

Ar laiku visas sirdis klust —-

Kad zudis viss, kas var vēl zust,

Tik iejūties.
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SIRDS KAPI

Neviena sāpe neizzūd;

Sirds kapos visas viņas trūd

Līdz galam.

No pašas pirmās bērnības
5 Tur apbedot tās glabātas

Līdz galam.

Ik brīdi sirds no viņām cieš,

Kā smaga nasta viņas spiež
Līdz galam.

10 Tik tukšas atmiņas tās šķiet,
Bet straujo sirdi spēj tās siet

Līdz galam.
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KATRA SĀPE

Nejaukņa ir katra sāpe,

Jo ir katra pārestība.
Nez cik daiļi skumdinošas

Tikai gļēvos samierina:

5 Tiem tās paliek, kas tām tic.

Neskaņa ir katra sāpe,
Aizrāda kā griezīgs kliedziens,

Kur top saukums darīts dzīvei.

Mieru ne, nekad, — bet meklēt

10 Sakni saukumam un lauzt!

Nespēja ir katra sāpe;

Vienam nepanest un neveikt.

Tikai savas sāpes sviežot

Visu sāpju lielā jūrā,
15 Izaugs spēja nest un veikt.
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SĀPJU JŪRA

Ar saviem sīkiem sirdsēstiem

Es eju gar lielo jūru;
Tās dziesmu ar vaidiem un atvaidiem

Es dzirdu sūru, tik sūru,
5 To sāpju jūru.

Jo sirds tai klausās, ieklausās,
Jo mani sirdsēsti raucas,

Un lielākas sāpes pamostas,
Ar vaidiem un atvaidiem jaucas,

10 Ar sāpju jūru.

Tai līdzi raud un līdzi gauž:
Tās sāpes mums visiem ir vienas,

Ko mazs, ko liels, ko slēpj vai pauž
Ik naktis un ik dienas,

15 To sāpju jūru.

No mazajām sāpēm es pagurtu,

Ne stundu nepanestu,
Ja savu sāpju lielumu

Man jūra neiedvestu,
20 Tā lielā sāpju jūra.
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PIE VAKARA UPES

Kā sīkas vilnīšu šalkas

Pār upi pāri trīs,

Tev lūpiņās nodreb smalkas

Skumjas un nozūd drīz,
5 Un nozūd drīz.

Tu atkal lēni smaidi,
Tik skats ir dziļš un sērs;
Tik dziļi kur dvēslē tu gaidi,
Kad atslābs pilnais mērs,

10 Pārpilnais mērs.

Mērs neatslābs, tu zini,

Līdz asaru tev tiks,
Līdz sirdi, ko ilgās tini,

Uz gala mieru liks,
15 Uz mieru liks.

Lūk, sīkās vilnīšu šalkas,

Kas upei pāri trīs,

Uz nakti top smalkas jo smalkas

Drīz lēni nozudīs,
20 Nozudīs.
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MĪĻI VĀRDI

Vai mies' un dvēsli dotu,
Kaut varētu vien spēt, ~~»

Ak, ko visvairāk mīli,
Tam nevar palīdzēti

5 Sirds sadeg vēlējumā:
Kā skriet un būt, un gräbt, —s

Ar vītušām rokām jāstāv,
Jo rokas nespēj glābt.

Kā mīlas ugunsdvašu
10 Tev smagā sirdī dvest?

Kā vēlējumu vējiem
Uz laimes salu nest?

Ak, mīļi vārdi nespēj
Tās sāpju sūces tvert,

15 Ne vējš spēj kalnus aiznest,
Ne uguns upi dzert.
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NEJAUŠS BRĪTIŅŠ

Pie saules karājos ar tūkstots saitēm —

Bet, ak, cik sīciņas tās saites ir!

Un es cik smags ar savām sāpju kaitēm.

No visām saitēm

īss nejaušs brītiņš mani pēkšņi šķir.



GAUSAIS ASUMS

Sīs klusās sāpes manas pēdējās.
Pēc tām es nejutīšu vairs nevienas.

Bet viņas manas acis neatstās

Un manu sirdi turēs visas dienas.

5 Šī ugunsgruzde mana pēdējā,
Šī sērā dūjas balss, kas nezin mienas,

Šīs mūžadūņas jūras dziļumā.

Un lēns ir zemesdienu laimes dilums

Un ērkšķu vaiņags gausā asumā,

10 Un garā vakarā stāv bālais zilums.
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Kluss mūžam gaida šausmās ķirmjatikšis;
Tumšzilā bedrē čūsku vaiņags vījas,

— Es ritu, pretī ritu.
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KRĒSLAS LAICIŅŠ

Jau agri vakaroja,
Jo lietus taisījās;
Man vienam krēslas laiciņš
Cik lēni aizvilkās.

5 Sāk lielām lāsēm lietus

Uz nama jumtu līt,

Tā viena pakaļ otrai

Uz sirdi sāpes krīt.

Man nebij laika bijis
10 Pie viņām piedomāt,

Bij visi spēki jāliek
Pie lielā darba klāt.

No senām, tāļām dienām

Tās kādas miņas min
15 Par ciešanām un ilgāņi,

Ko tikai krēsla zin;
/

Ko dienā darbi atstumj,
Ko nakti aizklāj miegs,
Tām klausās krēslas laiciņš,

20 Kas pats tik kluss un liegs.
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No mūžiem un uz mūžiem

Tas diegus diegos diedz»
Ka smalkās, stiprās dzijas
Līdz pašam galam sniedz.

25 Nu arī tas ir pāri,

Ko bij tik ilgi ciest,
Jau nakts pie gultas stājas,
Kā skaliņš diena dziest.
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AGRĪNS NĀCĒJS

Nu nāk tas agrāk vēl,
Nekā es baidījos, —

Ak, man to dienu žēl,

Tās aiziet aumaļos.

5 Tik mazu brīdi vien

Būtu vēl kavējies, —

Steidzos jau tā kas dien

Gluži kā aizelsies.

Nu tomēr agrāk viss beigts,
10 Nekā es baidījos, —

Kas nu vairs glābts, kas steigts
Tais nedaudzos brītiņos?

Nemulsti vien, mans prāts,

Negaudies, mīļā sirds,
15 Tā jau miglām viss klāts,

Nespodrā pakrēslā mirdz.

Vēl kalni priekšā ko dīkt,

Laika nav atlaisties,

Laika nav rokām slīkt,
20 Ātrāk, ātrāk un neskaties!
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ROTAĻA

Viena nāca, otra gāja,
Viena laida, cita māja,
Vidu, vidu, vidu!

Nav vēl tverta sniegtā roka,
5 Jau tu līgo līdz iekš loka,

Vidu, vidu, vi!

Vaļā, vaļā, rotā dienas,

Šurpu turpu, irst un sienas,

Vidu, vidu, vidu!

10 Irst un palaiž tevi rokas,

Tāļāk sienas, tāļāk lokās,

Vidu, vidu, vienas,

Vidu, vidu, vi!
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SAULES KRĒSLIS

Trīs stari no rietošas saules nāks

Viens zelts, viens zaļš, viens sarkans,

Tas zaļais ir varš.

Tas sarkanais karš,
5 Bet vidū saules krēslis ir celts, —

Tas Skaidris zelts;

Bez stara no lejas augšā nāk

Melna un vienkopus nakts,
— Un sarkans un zaļš, un zelts,

10 Un krēslis, kas saulei bij celts,

legrimst iekš nakts.
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NORIMIS ZARS

Sirds lēni noklanās kā zars,

No kura putniņš projām laidās, —*

Uz beigām stājas sevī gars

Un paliek nenoteiktās gaidās.
Uz ko?

Kas zin, uz ko?

Es tikai redzu, vakaro.
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IENĀCIES ĀBOLS

Pilns ābols piebriedis — jau rīt

No zaļa zara zemē krīt,

Jau rīt.

Ir dienām saulē sildījies,
Ir sulu sulas atdzēries,
Ir atdzēries.

Jau sveras lejā smags un grūts,
Rīt atrausies no dzīves krūts,
No dzīves krūts.
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ČIR

Jau lapas dzeltējumā iet;

Viens putniņš zara galā dziedi

Čir, čir, — čir, čir!

Es skrēju visu vasaru,

5 Es jaunos visus izvedu —-

Cir, čir, — čir, čir!

Jau saule dziļi miglās brien,
Lai paši nu pēc saules skrien —

Čir, čir, — čir, čir!

10 Jauns ziedons visus kopā vāks,
Viens vienīgs putniņš nepārnāks —?

Cir!
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PIETÀ

Es savām sāpēm sedzu puķes pāri,
Ar zariem klāju, zāļu vijumiem,
Ar pušķiem, ko es saplūcu pa āri,-

Ar lauru lapām, cipresvaiņagiem.

Tā naidniekus un dzīvi allaž vīlu:

Jo dziļa vāts, jo sārti ziedi virdz;

Tie gaišām krāsām priecē tos, ko mīlu,

Kad reiz uz krūts man melna astra mirdz,
Tad segta dziļākā no vātīm — sirds.
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VIJOLNIEKS UN MIŅA

Es esmu tā stīga,
Kas tavā vijolē klust,
Kas rauta nu karas nevarīga.
Tu spēji to vēl spēlējot just:

5 Kad skaņas augsti stīgās ceļas,

Pret rauto tās šķeļas.

Es esmu tā skaņa,
Kas tavā vijolē raud;
Es esmu tā smagā, gausā maņa,

10 Ko tava sirds tev negribot jaud.
Kad prieks nāk cilāt tavu krūti,
Vai mani tu jūti?
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KRĪTOŠAS ZVAIGZNES

Mazs puķudārziņš ap māju;
Es lēni garām gāju.
Jau rudens bij puķes noplūcis,

Saujiņu astru bij pametis.

5 Man sena bērnu pasaka
Nejauši prātā ienāca:

Kritušas zvaigznes
Astras esot, —

Tās veroties ilgās,
10 Lai vējš viņas nesot

Atpakaļ atkal uz debesīm.

Uz viņām no augšas iztālīm

Mazas dvēslītes noskatās lejā
Ar bērnu smiekliņiem nedarbju sejā.

15 .— Tie bērniņi zvaigznes debesīs plūca,
Cik bij tām smaršas un salduma,
No viņām sūca;

Tad izsūktos ziedus mums nosvieda

lekš nakts un mākoņu atvara,

20 lekš vēla rudens tukšuma.
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let vakaros zemes bērniņi,
Uz debesīm skatās sērīgi:
No debesu tumsas zvaigznītes krīt,

Tās ķerošām rociņām garām slīd —

25 Bet, lūk, — no rītus! —

Redz tukšos dārzus — to brīnumu! -

Pilnpilnus spīdošu zvaigznīšu
No vietas, no vietas kā piekaisītus!
— Pa nakti zvaigznītes kritušas:

30 Baltas, raibas, sārtas un zilganas.

Plūc bērniņi smejot un mājās nes

Tās raibās brīnumu zvaigznītes.,

Tās, mīļie bērniņi, sargājat,
Tās skaidrā glāzē ieliekat,

35 Ikrīt ar ūdeni aplaistāt!
Tās, bērniņi, mālējat notulīm—-

Tās atpakaļ netiek uz debesīĀ
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TRĪS NĀVES UN DZĪVE

let bargais vakars,
Nāk niknais rīts,

Un vidū viss laiks

Ir naktī tīts.

5 let rudens vēsums,
Nāk ziemas sals,
Un vidū top nospiests
Sāktais gals.

Aiz divām nāvēm
!0 Vēl trešā mīt, —

Kā sēkliņa akā

Dzīve krīt.



VILKA ALA

Arvien vēl vilks ir atgriezies
Uz alu, kurā cēlies;
Ikkatru dien' tu atminies,
Ko aizmirst vēlies.

5 Tu kalnos kāp un dziļumos, —

No tiem tu taču bēdzi?

Tu ilgi klausies negaisos,
Kā agrāk mēdzi.

Tu visur sastop sevi vien
10 Un savu kalnu alu,

Turp iesi palikt vienudien

Uz galu.
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NAKTS RASA

Kad tev ir jāaiziet,
Kas ir par to?

Ikkatru dien' jau riet

Un vakaro.

5 Priekš tevis bijis tā

Un pēcāk būs, •—

Tu viens tik vaimanā:

«Ak, viss nu grūs!»

Ne grūs, ne būs nekas,
10 Tāpat viss ies;

Naktsrasa lāsiņas
Pār tevi lies.
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MIERINĀJUMS

Un kad tavs darbs ar paliek nedarīts,
Kad tevi aizrauj nakts, vai nenāks rīts?

Un rītu cits, kas tavu darbu beigs,
Ja vēl ne rīt, tad parīt sākto veiks?

— Ej vien sev mierīgi! Ikviens var iet,
Bez katra iztiks, lai cik liels tas šķiet.
Pie tevis visums sevi nepiesien:
Tu nepieciešams esi — sevim vien.
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ČŪSKAS OGAS

Nu asras rit, kas retas un tik rūgtas.
Aug dziļā purvā melnin spožas ogas,

Laiž jestru sulu, dzeļ, no ērkšiem plūktas.

To asru kauns ir, kam tās acīs zogas;
Kur uzrit: — dzeltē vaigs un balo sprogas.

Bet, kurš grib veldzi, — neizspiež ne lūgtas.
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DIVI SMIEKLI

Viens mirklis smieklu, kad tu uzveicis,

Pats sevi pārspēdams ar dzīves sparu;

Vēl otris, kad tu ceļā atradis

To būtni, kurā izteikt savu garu.

Un vairāk dzīvei nav, ko tevim dot,

Kaut tu nezin cik ilgi viņu vadi;

Jo beigās atliek tev tik pavīpsnot.

Viss tavs, kas smalks, to lēni nokaus gadi, —

Kas labs tev dzīvam, mantos gara radi.
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ŪDENSDAĻA

Jo beigas tomēr ir tik skumjas vien*

Vai seklā dzīve agri izsusēja,
Vai plūda ilgi, augdama ik dien',

Un, krastus laužot, laukus pilnus lēja.

Tā pati dziesma beigās sēri skan:

Bij velti viss no gala un līdz galam,
Un nav, kas līdz nekam, ne tev, ne man.

Mēs izsīkstoša ūdens daļu dalām, ■—

Mūs pamet deldēt karstumam un salam.
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KAD —

Kad mana dzīve būtu

Tik mana vien,
Man viegli būtu nomest

To katru dien';

Man viegli būtu uzcelt

To katru dien', —

Kad mana dzīve būtu

Tik mana vien.



VIŅPUS

let diena, nakts, un seko rīts —

Kas padarīts, tas padarīts.
Kā izdegusi sūrst vēl krūts,
Tas solis sperts, kas bij tik grūts,
Diezin cik grūts, —

Ka grūtāka ne nāve nav,

Kas tumšos autus tausta jau,
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DRUDŽA SAPNIS

Nemierīgs un mocošs bija

Miegs, kas sapnī ievadīja.

Smags un gauss, smags un gauss;

Baigi jutu — nāk no tāles,
5 Veļas lēni vāļu vāles;

Dobjā dūņā noskan auss.

Liels un plats, liels un plats:
Kalna nasta virsū veļas,

Krūtis smagi plok un ceļas,
10 Plaši veras acu skats.

Valgs un salts, valgs un salts'

Riebīgs kā no kapa varas

Pierei, vaigiem klātu skaras,
Miesām pārskrien drebu šalts.

15 — Auksts un pretīgs nomods bija,
Kas no sapņa izvadīja.



333

KŪTRAIS MĀCEKLIS

Tik patīkami sildīties saulē,

Svaigu augli lobīt un ēst;

Pielikt roku un vezumu pacelt;
Dzirdēt sirdi sev krūtīs pukstam:

5 Gulēt un apziņu turēt, ka dzīvs.

Tā vien, cik tāli atmiņa sniedzas:

Kustēties, ēst un just, un būt,
Kā zālīte augt, kā akmens sūnot.

Tā parasts ik dien' — tev, man un_ visiem —

10
— Nu piepeši nebūt nekam!? — A, kā?

Tu nesaproti — tas nevar notikt!

Vismaz jele mazāko krimslīti ēst.

Nu, nē jel. — Vismazākais just, ka guli;
Neredzēt, salt un mirt, bet manīt!

15 Nē! — Kā tad nekā vairs? itin nekā?

Tikai, cik citos bijis, tik esi?

Atmiņa tikai, pat dvaša vairs ne?

Pat vairs ne gaisā zūdoši dūmi?

Ko tad tu noziedzies? Kādēļ tas tevim?
20 Un kā tāds pēkšņums? tāds lēciens? Ko, gals?

Nav lēciens, nav gals, tik dzīves maiņa.
Tu negribi maiņas, tev labi i tā,

Būt mūžam miesām un priekam, un saulei.

— Vai mācīji sevi: kā mūžam būt?

25 Nu jāmirst, un neesi mācījies mirt,
Tu, kūtrais!
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ĪSĀ LAIPA

Es gribu laipu pāri likt

Pār nakti, —

No dienas dienā taisni tikt,

Negantos sapņus nesatikt
5 Pa nakti.

Mana laipa negrib sniegt
Pār nakti!

Grib dienām tikties liegt,
Neļauj man acis cieti miegt

to Pa nakti.
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SENA AUKLES DZIESMA

Es šo nakti negulēju,
Visu nakti durvju priekšā
Rokas klēpī sasēdēju,.

Vīju, vīju, vēju.

5 Visu nakti sasēdēju —

Mēness rieta, zvaigznes gāja,
Es neviena neredzēju,

Vīju, vīju, vēju.

Es neviena neredzēju;
10 Viens es savu smagu sirdi

Klusi krūtīs saturēju,
Mūža miegā ieauklēju,

Vīju, vīju, vēju.

Vīju* viju,, vēju.
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TĀ DIENA

Moto: Tālas noskaņas
Zilā vakarā.

Saul' un mēness velti iet

Manām acīm garām;
Dienas aug, un dienas riet,

Visas laižu garām;

5 Nav un nav, es nerodu,

Kur tā viena diena, —

Visu mūžu atdotu,

Būtu tik tā viena.

Kad tā viena diena nāk,
10 Kurai gala nava,

Viņa jaunu mūžu sāk

Kā tā zaļā pļava.

Uz tās zaļās pļavas bij
Lietus, sniegs ar salu —-

15 Pirms kurš zaļu kroni vij,
Cieš viņš nāves galu.

Tanī dienā nāve riet,

Laiks vairs neiet garām,
Saul' un mēness stāvēs ciet,

20 Es tik iešu garām.
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ATRISUSI LAIVA

Nu nau man vairs nekā, kas mani tura.

No krasta mana laiva vaļā risa,

Tik lēni, viļņu celta, klanās bura.

Man krastā spožā uguntiņa dzisa,
5 Ne dzirkstēs nejūt vairs tais kurtās kvēlēs,

Tik pelnu plēnes paliks tur no visa.

Aiz manis nav, kas ceļa vēju vēlēs,

Kas ilgi vēl pēc laivas skatus raidīs,
Kas minēs vēl jel skarbās svešās mēlēs.

10 Un manis priekšā nav, kas manis gaidīs.
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Vēl tas nau gals, — i gals top vienaldzīgs,
Vēl klusumkalns, vēl mēļais zvaigžņu vaiņags,
— Vēl ritu, tāļāk ritu,
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VĒLS VIESIS

Visu nakti vēji pūta

Vienā smagā saskaņā:
Viena smaga ilgu jūta
Vilka mani mūžībā.

5 Visu nakti lietus lija.
Visu nakti klausījos:
Vai tā mana laime bija,
Kas tur elsa tumsumos?

Vai tā mana laime bija,
10 Nāca mani apraudzīt?

Vai jau manu dienu vīja
Sāka smalko dziju dzīt?

«Mīļā laime, ko tu stāvi

Nakti laukā elsojot?»
15 — «Ak, es vedu māsu, nāvi,

— Lai tā spēj tev mieru dot.» —

Visu nakti vēji pūta
Nāves smagā saskaņā,

Viena smaga ilgu jūta
20 Vilka mani dziļumā.

«Mīļā laime: ne tā spēja,
Tāļāk mana gaita iet,
Vēl aiz nāves, nakts un vēja,
Vēl aiz nāves, nakts un vēja,

25 Vēl aiz saules, kura riet.»
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LOKĀ

Lokā es atgriežos atkal

Turpat, no kurienes nācui

Sākumā biju es viens,

Tagad nu atkal es viens. —

5 Tāļumus izgājis esmu

Un dzīvības ūdeni sniedzis:

Dzimtenē veldzēts ik lauks,
Trauks tik man pašam ir tukšs.

Dvēsele mana, tu dziļā,
10 Pie tevis es nokusis nāku —

Visa man žuvusi sirds,

Gluži es atstāts un viens. —

Dvēsele mana, tu dziļā,
No tevis viss spēks man ir plūdis,

15 Pildi man sirdi vēlreiz:

Lielākus tāļumus iet.
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MELNAIS ŪDENS

Man sveša pasaule šie ļaudis šķiet,
Ko dzīve mutuļos vēl apkārt šķaida;
Put vieglas putas, — ļaudis nāk un iet,

Un aši apsviežas, kurp vējš tos raida.

Šo dienu manu ceļu drūzmā tek;

Es nezinu, kurš ceļš tos rītu gaida,
Tik viņu nav neviens, ko viņi sek.

Bet ceļu galā klusi ūdens veļas,

Spīd zils un melns, un auksts un lēni ceļas.
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SIMTI GADI

Man apnikusi viņu vienaldzība,
Man nervi netrīs vairs no viņu naida,

Un viņu vēlā vēsā mīlestība,
Priekš tās man, jā, gandrīz vairs nav ne smaida,

5 Ko tava dzīve tad vēl ir tik gara?
Nav mana dzīve. Manu mirt nav grūti, —

Es neesmu no koka, ne no vara,

Sen, sen, kopš minos, nāve sūc šo krūti:

Pussimtu gadu mirt man diezgan šķiet,
10 Es gribu simtus gadus dzīvot iet.
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SLEPENS KāJU ĀVĒJS

Es zinu: slēpu sen tu kājas āvi,
Pilns mana gara piezīdies, tu ej;
Tu pats uz sevi tagad stipri stāvi.

Vairs nebēdā par ļaudīm un par nāvi,
No spēka visi panti tevim smej, —

Nu ej!
Mans gars kā bijis pilns, vēl spēku lej.
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LIKUMS

Es šķitos vientuļš esam

Jau diezin gan,
Nu aizejot tu rādi,

Kas bij vēl man.

Tam, kas grib sevi iegūt, —

Es zinu gan,

Tam vajga visu zaudēt,
Tā likums skan.



VĒJA LAIME

Ko vari zaudēt, vai tā laime ir?

Kad tik daudz jātrīc, kaut tā nepazustu, —

Kad tavu dvēsli dairs no tevis šķir

Un acumirkļa nav, kad sevi justu?

To vēja laimi sirds tev karsti tver:

Te visa tvīkst, lai vēja nemiers klustu,
Te ķer un trīs, te gurst, te atkal cer.

Kad laimi, vējā laižot, projām devi,

Tu brīnīdamies citu radi — sevi.
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AIZ ĒNĀM

Ar paša varu

Ej lauzies vientulību nest

Ik stundā, vietā, kur tu stāvi;

Tā viena spēj tev spēku dvest,
5 Ko pārvarēt i pašu nāvi.

Tu vientulis jau esi miris,
Kā ēnas nāves briesmas klīst;
Nakts valgs, kas tevi sien, ir iris,
Tev dvēslē jauna diena svīst

10 Ar pašas staru.



VIENALDZĪBA

Tikai vēsā vienaldzība

Dos tev sirdī pilnu mieru,

Kura dzinies straujā kaislē.

Vēl ir rūgtums tavā sirdī,
5 Vēl ir skarbums tavā domā,

Vēl ir niknums tavā balsī;

Sāpes vēl tev aizskar miesas,

Sirds par sevi iežēlojas,
Acis novēršas no zvaigznes.

10 Vērsies zvaigznē, rimsti sevī:

Tuvu lielā vienaldzība,

Kurā sākas lielā dzīve.
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MĒMAIS NAMS

Nams ir mēms no paša rīta,
Aizdarīta durvju mute,

Logu plakstieni stāv slēgti,
Dūmu elpa jumtā nekūp,

5 Nav ne skaņas cauru dienu

No pat rīta līdz pat naktij.

Dzīve dzisuši kā vakars,

Skaistums gaisis vakarblāzmā.

Kurš spēj dvēsle būt šai namā?
10 Vest bez skaistuma šo dzīvi? —

Jā, es reizi jau to spēju,
Nu es stiprāks esmu tapis:
Reiz tai namā saule dedza,

Blāzmas miņa man ir sirdī.
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AUKSTA NAKTS

Tad teic vēl to:

Un kad visstiprākā no cerībām,
Kad iedoma, kas likās pati jaukā,
Reiz tomēr bālst no daudzām būtībām —•

5 Kas tad?

Tad teic tev to:

Tad nelīdz gulties citās cerībās,

Tad siltās iedomas met visas laukā,
Tad visas pasauls vietā viens tik stāv —

10 Viens pats.
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KOKS VĒJA LAUKĀ

Nu reizi sevi par cilvēku just!
Viss drūzmas troksnis apkārt klust.

Nav vairs ko slēpt, nav vairs ko bēgt,
Var krūtis reizi sev vaļā slēgt.

5 Tur vēja laukā vientuļš koks

Stāv, brīvi zarodams, stalts un loks;

Tam pāri tik debess un apkārt tik lauks,

Un ejošs mākons tam dzerams trauks;

Tas sauli no debess kā ābolu šķin,
10 Ap zemes klintīm saknes tin.

Nu stāv un gaida, kad auka nāks:

«Kurš diktāki priecīgā niknumā krāks?»
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VIENTULĪBA — ŠĶĪRĒJA

Vientulība pāri ir

Ziemas salam:

Vīstošo no zaļā šķir
Līdz pat galam.

5 Vientulība pāri ir

Tumsas plaismai:
Vakaru no rīta šķir
Jaunai gaismai.

Vientulība pāri ir

10 Nāves domai:

Nost no visa mani šķir

Svešai lomai.
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ATNĀCĒJS — AIZGĀJĒJS

Tā esmu atnācis,

Tā aizeju;
Tik vienu savā ceļā atradis —

Tik —

5 Sirdsēstu.

To līdzi paņemšu
Sev piemiņā,
Tur, kur to nepazīst, es noslēpšu —

Tur —

!0 Klusumā.
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BĒRZU BĀRBALIŅAS

Tik vien

Tik vien tā prieka ir jau gan,
Cik rudens saule paspīd man,

Cik triju skaņu pantiņš skan.

Ak!

Mazs nomests «ak!», īss izdvests «vai!»

— Viss neizteikts lai paliek, lai!

Tev, dvēsle, jābūt vientuļai.

Svešnieks

Pa tāļu ceļu svešnieks iet;

Pie ceļa gala saule riet, —

Vēl tāļāk svešniekam ko iet.

Sens vārds

Kad zemes virsū esi vientulis

Un nakti raudi, rokas salicis,
Tad raud tev līdz vēl zvaigžņu debesis.
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KAD NAKTS

Visskaistāk lakstīgala dzied,
Kad nakts;

Vismīļāk laime laukā iet,
Kad nakts; —

Ja ilgojies, tad izej viens,
Kad nakts, —

Lai nezin to neviens, neviens,
Tik nakts.
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NAKTS KALNĀ

Tūkstots zvaigžņu actiņām
Nakts man mirkšina uz leju,
Dveš ar siltām vēsmiņām,
Kur es stāvu, kur es eju.

5 Ko tu mīļi mani sauc,

Nakts, uz savu kluso klēpi?
Sirds tev pretī ilgās trauc

Zināt, ko tik dārgu slēpi.

«Zīda miglas autiņā
10 Es tev sen jau turu balvu;

Mūžam dienas karstumā

Nebij tev, kur balstīt galvu.

Ziedu smaršas spilventiņš
Būs tev pagalvis uz zāles,

15 Zaļi spīdošs māģetiņš

Staigās, raudzīdams no tāles.

Dienā slēp tu sevi pats,

Vēl jo dziļāk savas sāpes;

Tāļš un ilgu pilns tavs skats:

20 Zinu manas stirnas slāpes.
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Manā klēpī dzīve dus,
Pilna dziļu noslēpumu;
Manu sapņu brīnumus

Diena nes uz debess jumu;

25 Zilā traukā smeļ un smeļ
— Tumšais dzēriens līst pār malu,

Sīkas lāsas gaismā ceļ,
Domā izsmelt galu galu.

Tev es sapnī došu dzert

30 Tumšā dzēriena, cik vēlies, —

Tiks tev dziļās slāpēs tvert,

Tiks, kad arī būsi cēlies.

Mēļu zvaigžņu vaiņagu
Es pār dienas galvu klāju,

35 Ugu mīlas mūžību

Nesu es uz savu māju.»
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Es ritu

Skan sērās vēja kokle sārtā miglā,
Mirdz rasas vaiņags tāļumā aiz manis,

Es ritu, projām ritu;

*

5 Eš ritu dabas priekaduņas mežā,
Dzeltsarkans lapu vaiņags viz virs galvas,
Es ritu, garām ritu;

*

Sauc lakstīgala laimē ziedu pļavā,
Kur rožu vaiņagu sniedz zelta saule,

10 Es ritu, cauri ritu;

*

Sauc vētras taure laukā dziņudusmas,

Zaļš jaucas gaiss, plūkst ozolvaiņaglapas,
Hej, ritu, vidū ritu;

*

let mūžam līdzi dūjas smeldzesbalss,
15 Bālzila jūra, ērkšu vaiņags dūrējs,

Es ritu, līdzi ritu;

*

Kluss mūžam gaida šausmās ķirmjatikšis,
Tumšzilā bedrē čūsku vaiņags vījas,
Es ritu, pretī ritu;

*

20 Vēl tas nav gals, — i gals top vienaldzīgs,
Vēl klusumkalns, vēl mēļais zvaigžņu vaiņags,
Es ritu, tāļāk ritu

~,
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Es ritu, ritu,

Ņemot un dodot topu par citu —

Vēl ritu.
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ZAĻAIS VĪNS

Tu stāvi noklusis un grīns,
Tev tukšs ir kauss.

Tur dzirkstēja tev zaļais vīns, —

Ko sniedz nu to, kas tukšs un sauss?

«— Nav gluži sauss —

Vēl pašā dibenā kas mirdz.

Tur guļ vēl aizmirsts neaizskarts

Mazs pilieniņš, tik tumšs un sārts -—:

— Kas? — «Sirds.»
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ZEM KOKA

Pods sāpju pie diedziņa cerības

No aizlauzta zara nokaras, —

Bet sapņotājs zem koka lejā
Bez bēdu dusē ar smaidiem sejā.
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BEZ MIEGA ZIRGI

Man nakts ir nemīlama dusā doties.

Arvien vēl prāti negrib darbā rimt.

Vēl jaunas ainas drūzmām nebeidz dzimt,
Un domas šķiras, zib, tām piekļaujoties.

Ar varu jāspiež miegs, lai prātus tver,

Kā jaunus zirgus gani saitēs saista,

Lai nakti rāmi ēd; — tie valgos sper,

Tie visu nakti galvas gaisā snaista,

Skrej zviedzot rītu sveikt, kas gaismu laista,
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DĀRGAIS VIESIS

Aug dienas svīdums,
Jau gaiss top silts,

Jau maigi baigo debesu spīdums.

Mirdz puķes un zāle,
Un baltā smilts,

Un lēni atveras sudraba tāle.

Nāc līdzi, iesim —

Tur pērļu tilts

Ved pretī rītam, dārgajam viesim.



NESLĒGTAIS GREDZENS

Mans rīts bij skaidri balts,

Mans vakars būs sarkana šalts —

Bet vidū dus vēl neizsmelta,

Dus mana diena no zaļa zelta.
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TOPOŠĀ DVESLE

Tikko apzinies tu savas būtnes,
Jau tu meklē sevi izteikt veidu;

Roka taustās vēl pa rīta krēslu.

Sirds ar ilgām viļņojas pēc vārdiem:

5 Sniedzas dziļumā un smeļ no sāpēm,
Acis lasa tos no visām puķēm.

Lēni-vilcīgi kā tekošs medus

•— Ziedu saldums jaukts ar skumju sūrsmi —

Vārdi lejas tumšā smagā zeltā.

10 Tanī zeltā guļ vēl visi veidi,
Dvēsle izteic sevi mēmā dzejā,
Citām dvēslēm dalot savu būtni.



SLIEKSNIS

Diena bez saules,

Nakts bez zvaigznēm, —

Sauc vienā laidā

Balss bez atbalss

5 Pret slieksni.

Zempus zem ziņas

Tumsa un smagums —

Trauc vienā laidā

Kāpt uz ziņu
10 Pār slieksni.

Slieksnis stāv sacelts,

Durvis ar draudiem, —

Rauc vienā laidā!

Augs tev ziņa
15 Aiz sliekšņa.
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DĪGSTS

Pret pašu laiku — nebaidies cīņā iet,

Tad vien tu spēsi — pāri pār mēru augt,
Un lielā augsmē tava būtne

Robežas stigos sev laiku galds.

5 Kad dienu burzma — vienatnē tevi met,
Ar saknēm koku — izrauj no zemes krūts, —■
Tad mirsi tu tik savam laikam,

Vienbūtnē dīgdams uz citu dzīvi.

Viss pasauls tapums — tevī vēl reizi taps,
10 Par viņu ātrāk —- nākotne tevī plauks,

Kas bij, kas būs: tu atspulgosi —

Spoguls un veidols, un'ceļa zvaigzne.
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VEIDOTĀJS

Es nedomāju to,

Ka tas būs viss:

Kā rūsa uzzibšņo,

Tā izbijis.

5 Ne domas dārgas ir,

Bet tas, kas top, —

Kas jāņem ir, kā ir,

Un jāsastop.

Kas domām jāveido
10 Un jāizprot,

Lai tumši augošo
Var tēlos dot.
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DZĪVAIS

Sniegam līdz uz zemi

Lielais klusums krīt, —

Viss būs rimis, midzis,

Kad tu celsies rīt;

5 Rimis viss un midzis,

Aprāvusies balss, —

Kur ir reizi snidzis,

Tur ir nācis gals.

Sniegam līdz uz zemi

10 Lielais klusums krīt, —

Kur tu iesi, dzīvais,
Kad tu celsies rīt?



NENĪCĪBA

Ne rīta rasa — pusdienā nevar zust;
Ne smaršas kristīts — uzpūšot vējam, nīkt;
Ne pāri skrejošs saules stariņš:
Visumā visi uz mūžu dzīvo.

Ne dziļā doma — smadzenēm irstot, irst;

Ne maigā jūta — apklustot sirdij, gaist;
Ne tava karstā mīla izdziest:

Cilvēcē visi uz mūžu dzīvo.

369



DEBESU DZEJNIEKS

Bāls un pelēks mēness staigā
Līdzi baltiem padebešiem,
Neatšķirt no atirušas

Apaļīgas mākoņskaras.

5 Bet, jo vairāk vakars bālē

Un jo tumsa izdzēš krāsas,

Sāk jo vairāk mēness mirdzēt

Vidū baltiem padebešiem.

Viens un atšķirts klusu staigā,
10 Pats nes gaismu drūmā naktī, —■

Izdzisušos padebešus
Sudrabo viņš savā vizmā.
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PA RUDZU LAUKU

Es pārsteigts klausos: lūk, tas vārds bij mans,

Ko jūs tur sakāt; sen es viņu teicu.

No tāles skan kā svešāds paša zvans;

Nu atceros tās domas, — sen tās veicu.

Vai vārds ir dzīvojis iekš jūsu sirds?

Kā grauds iekš zemes? — Priecīgs asni sveicu,

Kas, zemes nests un veidots, zaļi mirdz.

Tik sauja graudu bij, — kāds krāšņums laukā!

Tas tagad zaļos negaisā un aukā.
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TRĪS ZĪMES

Ticība uz tāļo mērķi,

Cerība uz dienas darbu,

Mīla visai ļaužu dzimtai —

Skatāt dabā viņu zīmes:

Zilā debess, zaļā zeme,

Vidū dzīves sarkans asins.
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GAITAS GĀJĒJS

~,
Mazs puisīts dzimdams

nesa prieku saviem vecākiem,

izaudzis — saviem draugiem...
.. .Tāļumā tu tuvs. tuvumā

tāļš...

No draudzenes un drauga
sveicieniem

Kad man gadās manā gaitā,
Ka viens mīlu manim dāvā,
Es to mīlu lieku sirdī,

Pašā dziļā krātuvītē;
5 Tur nekad tā nevar pazust,

I kad sirdi pušu šķeltu,
Vēl tas dārgums neizkristu, —

Vēl to mīlu iekšā rastu,

Sirdij audos ieaugušu.

jo
— Rastu katru mīļu glāstu,
Kas man reizi matus skāris;

Katru laipna vaiga sveici,

Kas man veldzes malku devis,
Kad es slāpdams smiltīs gāju;

15 Katru siltu rokas spiedmi,
Katru smaidu, katru asru,

Brīdinājumu un bailes,
Kad man jāiet bij tā gaita.

— Rastu katru platu skatu,
20 Kas man uzmests, garām ejot,
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Svešam, tāļam ceļeniekam —•
Ak, tur rastu arī mīlu,

Kaunīgu un atturīgu,
Kas man deva sārtas lūpas,

25 Dziļās dvēsles izteicējas.

— Rastu, — skaita nav tām mantām,
Bet nav krātuve man smaga,

Vieglāk top, jo viņa pildās.
Jo es tāļāk, ilgāk eju,

30 Jo es vairāk mīlas rodu,

Necerētas, negaidītas,
Nepelnīti laipni dotas.

Vairs es nezinu, kurš devējs,
Es no simtiem elpu jūtu:

35 Vājās balsis mierināja,
Vārgās sirdis priecināja,
Aizraudāto acu stari

Spožākos man meta skatus,
Kuslas rokas deva balstu,

40 Aizkusušie sniedza veldzi,

Kroplie spieda manu roku,

Nabagie man dimantsirdis

Nesa pretī zelta traukos.

Cik es mīlas biju devis —

45 Tūkstotkārt man atdāvāja,

Dāvāja i tie, kas mani
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Tuvumā kā tālu juta,
Kuriem līdzēt nepaspēju,
Nebūdams vēl diezgan spēcīgs —

50 Līdz visapkārt mīla auga,

Daudz par naidu auglīgāka.

Cik es mīlas iedams krāju,
Es sev līdzi nepaņemšu:
Visu atstāšu jums atkal

55 Savā sirdī, kad tā klusēs.

Tad to sirdi šķeļat pušu,
Izņemat tās dārgās mantas,

Sirdij audos ieaugušas.
Jūsu ir tā sirds un mīla,

60 Es tik viņai uzticēju,
Es tik nesu viņu gaitā
Tiem, kas nebij celti saulē

Un kas aizmirsa par mīlu.

Ak, un kad — vēl tāļāk ejot —?

65 Kad man jāiet būs tā gaita
Aiz vēl pat sirdsklusēšanas?

Aiz vēl pat tā lielā sliekšņa?
Visu nometot kā pirtī? —

Tad tik vien dēļ jums es iešu,
70 Un tik vien vēl jūsu mīla,

Starojot no manas būtnes,

Spēs tās šausmu tirpas vārēt, —

— Līdz es atkal mājās nākšu

Dot jums savu jauno laimi.
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BIŠU SPIETS

Kā jaunu bišu spietu
Dzen mani tāļumā;
Kur laikā rast man vietu?

Man jābēg mūžībā.

5 Es visur izmeklēju,
Kur manas puķes zeļ:
Es lūgšu rīta vēju,

Lai mani projām ceļ.

Vēl rasa ritēs zālē,
10 No ķiršiem ziedi birs, —

Jau bites aizies tālē,

Un visas miņas irs.
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AIZ VĀRTIEM

Ne meklēšu, ne jaudāšu,
Tik vienu dien' turp aiziešu,
Kur palikšu.

Turp līdzi neņemšu nekā,
5 Ne kas man būs ne padomā,

Ne piemiņā.

Ne zinās prāts, ko zināja,
Ne prasīs sirds, ko mīlēja,

Kas izgaisa.

10 Ne acī plakstiens nedrebēs,
Kas kur vai pakaļ noskanēs, —

Auss nedzirdēs.

Aiz sliekšņa viss būs palicis,
Es būšu vārtos iegājis,

15 Kā nebijis.
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Es ritu, ritu, ritu,

Vienā ar visu mītu,
Nesots un nesams atkal uz citu rītu,

Es mūžam ritu.
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VIENS ATOMS

Tu esi viens no mūžības,
Un viens tu paliksi līdz galam.

Tālas noskaņas

Tu esi viens no mūžības,

Un viens tu paliksi līdz galam,
Līdz tavas dzīves atliekas

Tiks ļautas pirmatnības salam.

5 No viņa reiz tu iznāci,
Caur siltu dvašu dzīvi guvi, —

Tad, atdalīts par vienbūtni,

Tu juti svešus tos, kas tuvi.

Vairs līdzīgs neesi nekam,
10 Pats slēgta pasaule par sevi, —

Kā nedalāmam atomam

Tu sevim īpatnību devi.

Ik atoms saules sevī tver

Un nezūdošu spēku klēpi, —

15 Tavs gars kā sauļu smagums sver,

Vēl tas nav viss, ko sevī slēpi.
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Bez mēra tava dzīve top,
— Pats laiku raugs pār malu briestot —

Vairs robežas tā nesastop,
20 Kur slāptu spēkam vielā dziestot.

Līdz bezgalībai garu pleš,
Kā tvaiku tevi dzīve klaidā,

Bez gala pretspēks tevī dveš

Tās vienbūtības cietumspaidā.

25 Vai laikos sevi izdzīvo?

Tad pasaules un sevis sātā

Vai beigās atkal atriņķo
Kā paēdusi čūska krātā?

No sevis prom lai neietu?

30 Vairs nedzīvotu āra dzīvi?

Ne uzņemtu, ne izlaistu

Vairs radību un domu blīvi?

Nē, tev nav agri vārti ciet;
Tik nepieciešamo tu baudi,

35 Lai koka riņķos sula riet,

Lai dzīves audumam top audi.



Iz sevis cel tu miljonus,
Lūgts, nelūgts klusmē dzīvi radi,
Ar lielo plūsmu vienkopus

40 Iz sliedēm rauto dzīvi vadi.

Aizvien tu nāc, kad tevis kliedz;

Tad nekliedz vairs — tu devis visu:

Dun tukšums, acis cieti miedz,
Priekš tevis kaktā kūlis cisu.

45 Tik savu darbu briedumā

Tu dzīvs, kaut samalies kā dzimis,
Tu atkal viens kā sākumā,

Tu izsūkts vecais sēklas zirnis.
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MANS PRIEKS

«Es gribu redzēt, kur tavs prieks?» — Nav tuvu. —

«Būs grūti jāmeklē?» — Tev acis gurs. —

«Gan saulē žibēs? ies pa zaļu druvu?»

— Būs nakts; tik priekšā spīdēs ugunskurs. —

«Būs ilgi jāiet?» — Ilgas tukšas dienas. —

«Kur iet tavs prieks, zied ceļš?» •— Deg svelošs

tvans. —

«Un kur tam ceļam gals?» — Pie pasauls sienas. —

«Kā prieku pazīt?» — Sēd pie uguns gans
Un avi sedz. — «Tas citu prieks!» — Tas mans. —
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NOSLĒPUMS

Nekad es nesacīšu,
Neviens to nezinās,

Un līdz ar manām miesām

To mēmā zeme klās.

5 Jūs mani nesaprastu,
Kas mani mīlējāt;
Es redzu jau — tik sveši

Jūs mani uzskatāt.

Ko skaistāko jūs turat

10 lekš dvēsles dziļumiem,

Jūs vārdos neizteiksat

Šiem ļaužu dzimumiem.

Vēl dzīve nespēj saprast,
Kas katram ir ko teikt,

15 Tik nāve viena spēj vēl

To noslēpumu veikt.

Kurš sapratis līdz galam,
Tas gājis nāvē grimt;
Ar manu noslēpumu

20 Man vajga dzīvē rimt.

Kad mīlā divas dvēsles

Par vienu būtni plūst;
Kad ļaudis kopā spiežas,
Kur dabas spēki grūst;
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25 Kad lielā sajūsmībā
Jūs manāt nojautu
No tā, kas ļaužu starpā
Var radīt vienību — —

— Isīsi acumirkļi,
30 Jau garām, pirms tos jūt!

Tik žēlums paliek sirdī, —

Nekad tas nevar būt.

— Nekad es nesacīšu,
Neviens to nezinās,

35 Un līdz ar manām miesām

To mēmā zeme klās.

Bet visa mana dzīve

Šīs vienas ilgas zin:

To noslēpumu izteikt,
40 Ko mūža plīvurs tin.

Un pilns ir zemes klēpis
Ar ilgu dvēselēm —

«Kurp nesi viņas, zeme?»

— «Uz citām pasaulēm!» -



385

ZEMES DEJA

Zeme, tu atmestā

Asaru leja,
Ko vienās gavilēs
Rit tava deja?

5 Dzelmeņi apkārt
Veras bez gala,

Apkārt guļ nāves

Stingums un sala.

Izrāvies mātei

10 Jaunības trausmā,

Neziņas likteņa

Nākotnes jausmā.

Zaļzelta zaigošā
Kāzu nakts svārkā

15 Krīti tu smiedamās

Atvērtā zārkā.

Krīti bez gala
Pussauļu daļā,
Līdzi ar saulēm

20 Patlemtā vaļā.
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VEĻI UN DVĒSLES

Spīgo mēness, mirgo zvaigznes,
Gaišo ceļu staigā dvēsles.

Lejā zeme guļ iekš tumsas,

Melnā Daugavā brauc veļi.

Tur, kur gals ir veļu upei

Debesmalā, sākas zvaigznes:
Briesmuceļu nobraukuši,

Veļi uzceļas uz zvaigznēm.



DABA UN DVĒSLE

«Daba nezin, cik tā liela, bet

mēs to zinām.»

Paskāls

Miris 19. augusta dienā

kopš 250 gadiem.

Daba nezin, cik tā liela,

Saule nezin, cik tā karsta,
Debess nezin, cik tā dziļa.

Debess plēš sev melno krūti,
5 Miljoniem līst sauļu lāsas,

Nav tām skaita tukšā plaismā.

Saule izšauj kvēļu vālus,
lededz dzīvi leduszemē, —

Patei sirds ir sadegusi.

10 Zeme liesām akmens rokām,
Turot jūru cietā klēpī,
Dziļā miegā iet ap sauli.

Straumes tekot tumši taustās,

Upēm izdurtas ir acis,
15 Strauti akli klūp pār klintīm.
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Dailes kauss, pār jūru izliets,
Balti puto, sārti blāzmo —

Jūra nejūt dailes plūsmu.

Zemes klēpim sprakstot izverd

20 Smaragds, safīrs, rubīns, dimants:

Greznās krāsas mirdz bez dzīves, —

Zemes klēpim trīsot izaug

Sīciņš stādiņš ziliem ziediem, —

Stādiņš zin, cik ziedi zili;

25 Lielā jūras bezgalībā
Sīkā čaulā izbrauc dvēsle, —

Dvēsle zin, cik jūra plaša;

Dvēsle zin, cik daba liela,

Dvēsle zin, cik saule karsta,
30 Dvēsle zin, cik debess dziļa.

Vēl tik vienu dvēsle nezin,

Cik tā pati skaista, dziļa,
Zinās vēl i nezināmo.
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PASAULS VIENTULĪBA

Vienmēr viens un pats, —

Debess dzīlē manas zvaigznes skats.

Simts un tūkstots zvaigžņu apkārt mirdz,

Visos mūžos viens no visiem šķirts —

5 Vienmēr viens un pats.

Vienmēr viens un pats —

Šaujas pasaulsloka uguns rats,

Dimdot asis dreb un rumbas rūc,

Pašā dzelmē pamats dun un dūc,

10 Negals vērpotu iekš sevis sūc —

Vienmēr viens un pats.

Vienmēr viens un pats —

Debeslauks guļ nokopts, tukšs un plats,

Sniega pārslām baltas saules birst,

15 Zvaigžņu putens jaucas, bliež un irst,

Viegla migla visu sedz, kas mirst, — —

Tumsas māte savu klēpi pleš,
Veco sauļu miesas drebu1s kreš,

Izkūst iznīcībā viss, kas dveš, —

20 Vienmēr viens un pats.
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Vienmēr viens un pats —

Svārstās bezdibeņos dzīves stats:

Melnās saules, kas jau trūdos grimst,
Sprāgstot tiekas, atkal gaisma dzimst,

25 Vietas nav, kur maiņas mutuls rimst, —

Debessīpa zvaigznes kopā sviež,

Atvars mūžam dzīves dzirņus griež,
Jaunas saules līdzi miltiem kliež, —

Svešas pasaules uz augšu švirkst;
30 Dzisa zemes, vēl tur dzīve spirgst,

Dzisa dzīve, gars vēl sapņos dzirkst, —

Vienmēr viens un pats.

Vienmēr viens un pats —

Stars no debess krīt kā zelta mats,
35 Atspīd dzīlē manas zvaigznes skats:

Tievais zelta matiņš — debess stars,

Tik vēl tevi jūt kā saiti gars, —

Kad irst sakars, attrūkst sauļu svars,

Kad slīkst, bezgalībā atlauzts zars,

40 Kad dziest lejā manas zvaigznes skats,

Kad es viens un pats.



BŪTNES MĒRĶI

Telpas dvēslē vērz, — savas stīgas izstiep,
Tālēm pāri laid, — visas vielas aptver,
Pasauls plaisas slēdz, — kad tu starpā meties

Visumu vienot!

Dvēsle lidza top — tā kā visums liela,
Visums līdzis top — tā kā dvēsle ziņots,

Doma gribot aug — savas dvēsles klēpī
Visumu vēršot.
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BŪTNES DZĪVES

Tu pirmo dzīvi — cēloņu dzīvi ved;

Tad seku dzīve — virpulī tevi rauj,
Tā guns, ko pats tu esi kūris.

Starpā starp abām top likta nāve.

Pats savs un miesās — sevi un citus cel;

Ar rok' un galvu — zemo uz augsto vērz;

Tad dzīvs tik citos, darbu dvēslē,

Dedzi tur spīdot kā sena zvaigzne.

392



BŪTNES BAILES

Katra būtne tik tvīkst — sākumam galu jaust,
Katru vielu tā spēj — galībā vien tik jēgt,
Galu nesniegt ir šausmas, —

Labāk pašai tad galā zust.

5 Gara nemieram dots — izcelt, ka gala nav,

Tavs, tu jūti, ir spēks —• nebeidzot degošs plūst,
Drošs pret mūžības šausmām,

Griezējs-šķīrējs to galu veikt.

Galam būtības nav -— būtība gaitai vien,

10 Nāve dzīvei tik veids — sastrēgu sārņus kliest;
Būtnei vērsties ir šausmas,

Plēšot sāpes, sev galu sākt.
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VECĀS LIGAS

Moto: Tālas noskaņas
Zilā vakarā —

Vai ir vecais dzīves riebums,
Kas tur paceļas no migas?
Vai ir līdzi vecās ligas?
— Es neviena nepazīstu.

5 Vai tad tiešām? Kur tad tumsa?

Biklā gaita, gļotas, smīņa?
Vai tad laiks — vai mūža cīņa?
Tiešām spējuši — tās pārvērst?

Ligas — tās, kas dzina riebjot
10 Kalnos bēgt un celties gaisos?

— Krūtīs gaišs, — no kā lai raisos?

Viss, kas ļauns, ir labā vērties.

Veros lejā brīnu acīm:

Augstas kalnu grēdu grēdas
15 Baltā sniega vizmā sēdas,

Mokas smaida vēlām acīm.



PARVARĪGAIS

Liels un pārvarīgs aiz mana krēsla

Tumši rēgojas tas tēls un skatās

Man pār pleciem draudu pilnām acīm.

Melnai miglai līdzi gari stiepjas
5 Tēla svārki, — nu tas roku paceļ,

Pirkstus izliec nu kā grābdams mani;
Nu — man pamirst sirds no garām gaidām

Manim pāri ēna krīt no tēla

Gari vilktā iepelēkā starā,
10 Manā priekšā stiepjoties bez gala.

Ēnas asais gals, kā milzu šķēpa

Stiepots asmens, nu jau liekas skaram

Manas tālās nākamības zvaigzni —

Raujas sirds no neviļus uz priekšu.

15 Liels un lielāks tēls vēl top ar stundām.

Sirds jo tāļāk bēg, jo tēls stāv tuvāk.

Kuru soli speru, tēls to mēro;

Manās pēdās min viņš savas kājas;
Jo es ašāk sniecos citas stundas,

20 Jo viņš ašāk paņem visas sevim.

Stājas sirds no veltas vairīšanās —

Melnus tīklus tad viņš auž man pāri;
Lēnās stundas dzen kā zivis murdā.
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Smalkos diegos tin viņš manu dvēsli ~—

25 Tauriņkāpuru iekš rudens audiem.

Manus vārdus viņš man liek par valgiem
Manos darbos jākrīt man kā slastos.

Viļ kā putnu mani -— manām dziesmām,

Met man cilpu kaklā — manas domas:
30

— Lai tik rāpjos es tam pilnā vaļā.

Vecus režģus nez no kādiem laikiem,

— Kas ne miņā vairs nekam, ne ziņā —

Nez no pasekņiem kur ārā vilcis,

— Nu man sirdi pīs tais režģu riebjos!

35 Bet es negribu būt vergs nevienam!

I ne prātus, kad tie aug bez manis,

I ne dzinuļus bez manas ziņas,

I ne domu, i ne sapņu kungus!
Kas tu esi tāds, ka mani siesi?

40 Nāc uz cīņu laukā, tēls bez vārda!

Es tev lūkot gribu drauduacīs.

Manā priekšā stāvi, drebulaidējs!
Ko tu pakaļ vien man lien kā ēna,

Tumsā slēpu stiepdamies pēc manis?

45 Tu jau slēpu mani nedabūsi,

Valgiem nepievilsi būt tev vaļā!

Kad es apgriežos, viss saplūst tvaikā,

Melnais mākons rūsina pie debess:

Vētra azotē un krusa saujā,
50 Krūtīs noslēpums un auksta uguns.



Kā es tveršu viņu, netveramo?

Kā es cīnīšos ar bezveidīgo?
Kā es veikšu to, kas guļ kā blāknums,
Nav ne kustināms, ne varā vēršams? —

55 Sirds iekš sevis atgriežas no šausmām.

Nekustoši atkal sēd viņš vietā,
Zemei izstiedzis no dziļām saknēm.

Sēdekli sev savēlis no sārņiem;
Bērnu dienas pametis zem kājām;

60 Lielus atspiedis uz agriem darbiem;

Ļaužu spriedumus ap gurniem jozis.
Nekustoši dēd viņš vecā vietā -—
Tik ik mirkli aug, vēl kuplāk tūkdams:

Dūmu mutulis no ugunskura
65

— Lapu, žagaru un sausas zāles —

Gari-zemi stiepdamies man pakaļ.

Dūmu vījās jaucas senas ainas.

Bāli mirdz un skan kā jaunas dienas;
Dūmi acis kož, bet alpām redzu

7° Biezos vāļos paspīdam ko gaišu,
Lūk, vai lecot zibēja tur dzirkstēs?

Guns no dzīveskura? bērnu acis?

Zaļa cerība un sarkans prieciņš?

Sirds, ko apstājies un sāki drebēt?
75 Tver tās dzirkstītes, tās spīgainītes, —

Nu tu, dūmu milzi, tevi veiksim!

Dzirkste dzīva ir no dzīves uguns.
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Nav tā tava, tēls, tā dzirkste mana!

No tā paša guns, kas deg iekš manis.

80 Mest aiz pleciem dzirkstēs tumšā rīklēl

Nu mēs vilsim tevi, pārvarīgais!
Visas dienas, kas vēl nāks, tu ņemsi,

Tik es pirmāk ņemšu tās par manām,

Manu dvašu viņām iedvesīšu.

85 Laiks, caur manāmkrūtīm šalkdams cauri,

Sarkans taps kā vējš, caur krāsni skriedams

Ņem tad viņu tu, — viņš mans ir tapis!
Barojies no stundām, kas ir manas!

Došu ēsmu tev pēc manas gribas;
90 Tūc no manu dienu atkritumiem!

Baroklis man būs tas pasauls pūķis,
Būšu es tavs radītājs un vērtējs. —

Sprēgā, mana sirds, tu ugunsdzirkste!

Kas ir pagājis, jā, tas nav vēršams,
95 Pats tas guļot vada nākamību, —

Šodiena, tā stāv vēl manā rokā,

Kad es pats tik esmu savā rokā.

Šodiena, tā vada nākamību,

Pati tapdama par to, kas bijis.
100 Sevi darīšu pēc sava gara,

Savu apkārtni es pats sev ņemšu,
Savus cēloņus sev izvēlēšu.

Apzinātu nākotni es likšu

Sev par pagātni un liktensslieksni.
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105 Tavu spēku, tēls, tev neatņemšu;
Gribu raisot to vēl ciekkārt vairot,

Es tik ņemt tev gribu tavas briesmas;
Visu ietvert tevi katru brīdi,

Dzīvu padarīt un turēt dzīvu,
no — Kreisā to, kas bij, bet labā rokā

To, kas būs, kas paša dots no kreisās.

Es tev vārdu došu, tēls bez vārda,
Tēls bez dvēsles, es tev došu dvēsli!

Raujas sirds no neviļus uz augšu, —

115 Draudu negaiss, vētras spars un saule,
Visa daba stenot manim kalpos,
Visu izcels mani seši prāti;

Simtkārt stiprāka taps mana dvēsle,
Manas acis skatīs zibens gaismu,

120 Tvaiks un uguns ies ar manu dvašu,
Vielas šķirs kā saule mana doma,

Telpas autu izpletis un saraus,

Laiku spoguli par jaunu spodrēs,
Es tavs vārētājs, tu pārvarīgais.
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ŠUPOLS

No mūžības

lekš dziņas un iekš kustības
Viss dzīves skaistums šūpojas:
Zaļš lapu jumts, zils debesauts —

5 Tur vēja šūpols karājas
No mūžības —

Tavs gars tai šūplī šūpojas,
Drīz nolaižas, drīz paceļas,
No ikdienības vaļā rauts,

10 Starp zem' un debesi lidinās
No mūžības.



J. Rainis 1907. gadā



Dzejoļa «Leišu dziesma» rokraksts



J. Rainis, Aspazija un Pauls Dauge Šveicē



Dzejoļa «Vēstītājs» rokraksts



Skats no Kastaņolas uz Lugāno ezeru un Sansalvatores kalnu



Dzejoļa «Vijolnieks un piemiņa» rokraksts



Dzejoļa «Pārvarīgais» rokraksts



J. Rainis Daugavpilī 1920. gadā
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GALS UN SĀKUMS

Cik šaura telpa,

Ko acis aptver!
Un redzamā debess

Galvu spiež.

5 Aiz jūdžu kalniem

Jau zeme beidzas,
Virs mākoņiem pakārtas

Zvaigznes mirdz.

Dūcošā steigā
10 Uz priekšu mūs aizrauj

Gaismas tālē

Mūžīgais laiks.

Bet tāle tālu

Un nenāk tuvu,
15 Un neatkāpjas

No papēžiem nakts.

Mācas un veļas, mācas un veļas,

Miglas pēc miglām vārās un ceļas.
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Aiz mums guļ tumsa,
20 Priekšā trīs gaisma,

Neredz tai gala
Mūsu acs.

Gan debesis paceļ
Un tāles izpleš

25 No zvaigznes līdz zvaigznei

Mūsu gars;

Gan saldas ilgas,
Nevaldu dziņas,

Kvēlošas liesmas
30 Dvēslē dedz.

Gan lido doma

Līdz zvaigžņu žogam:
Bez gala tāļumus
Priekšā redz.

35 Taļumu mākoņi mācas un veļas,
Plašumu miglas vārās un ceļas.



Līdz putekļu plāksnēm
Gars gremdējas vielā,

Kur jaužamās ciltis

40 Vēršas un zūd.

Kur dažums top viens,

Kur daudzums top veids,

Kur viela top gars,

Kur patinēts top pretmets.

45 Vēl gars to netver:

Ne daļā, ne visā

Bezgala mūžībai

Gala nav.

Visuma mākoņi mācas un veļas,
50 Dalību miglas vārās un ceļas.
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Aiz pasauls sliekšņa
Vēl telpas jaužam,

Baidāmies sniegties,
Kur tukšums tūkst.

55 Ne acis to redz,

Ne ausis to dzird,

Ne domas to sniedz,

Bet ir un tūkst.

Tur brīnums tik aug,
60 Tur uztraukums brēc:

Nu gaitu tik sākt,

Kad šķita jau gals!

Svīst ēters rasu,

Top spārni smagi,
65 Bez svara vieglums

Sver kā svins.

Plakstienu vāki

Gulstas uz zīli,

Pārplēsta regas,
70 Slēdzas acs.

Tukšumu mākoņi mācas un veļas,

Bezdibens miglas vārās un ceļas.



Gars mājup griežas,
Mūžības apkrauts,

75 Atpakaļ upe

Gultnē kāpj.

Smadzenes sāpot
Savelkas sevī,

Puscilus domas

80 Atpakaļ slīkst.

Slāpstot kā zivs,
Gūst elpu būtne,

Izmisums ņirdzot

Autu sedz.

85 Pilnuma mākoņi mācas un veļas,

Smaguma miglas vārās un ceļas.
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Un atkal telpa
Šaurumā raucas,

Un redzamā debess
90 Galvu spiež.

Ir gaiša diena,
Acs visu redz,

Gars ass kā zibens

Un dzirkstis met.

95 Bet redzošās acis

Atspulgot nespēj,
Gars zibsnī velti:

Noslēpums guļ.

Guļ gaišā dienā
100 Un nevar redzēt,

Guļ rokas delnā

Un nevar tvert.

Pasauļu mākoņi mācas un veļas,

Zvaigžņāju miglas vārās un ceļas.



105 Gars, griezies sevī,

Beidz brēkt: «Kur gals?»

Ļauj spēkiem atelst,

Lai plesties spēj.

Vērz acis par citām,
110 Vērz ausis par citām,

Kas pilno un tukšo

Lai sevī tver.

Šūj smadzenes šūnās,

Kas gaidot dīko,
115 Darini sevi

Caur gribu un domu:

Lai gals top sākums,
Lai noslēpums mostas,

Lai reiz no papēžiem
120 Atkāpjas nakts.
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Sakumu mākoņi mācas un veļas,
Mūžību miglas vārās un ceļas.
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AVE SOL!

POĒMAS TAPŠANA

«Ave soll» priekšvārdā kopotos rakstos «Dzīve un darbi» Rainis

saka, ka «Pirmie sākumi šai saules dziesmai meklējami ne dienvidos,

kur saules daudz, bet ziemeļos, kur pēc viņas ilgojas. [. .] Slobodskā

cēlās pamatdoma par saulesdziesmu un tika uzrakstīti pirmie dziedā-

jumi; toreiz viņa saucās «Dziesma par sauli». Atkal uzņemta tika

dziesma Castagnolā 1906. gadā un turpināta 1907. un 1908. gadā ..»
Gandrīz visi «Ave sol!» rokraksti ir bez datējuma. Rainis tikpat ka

nepiemin poēmu vēstulēs un dienasgrāmatā. Tādēļ nav iespējams pre-

cīzi izsekot, kā «Ave sol!» hronoloģiski veidojusies. Domājams, ka

Rainis būs pie tās strādājis Slobodskas trimdas beigās, jo trimdas sā-

kumā viņš Aspazijai ļoti bieži sīki raksta par savu dzīvi un daiļrades

iecerēm, taču par darbu, kas būtu līdzīgs «Ave sol!», nekur neizsakās.

Rokraksts liek domāt, ka poēmas pirmie dziedājumi, kurus Rainis sa-

kās uzrakstījis Slobodskā, nav bijuši tajā laikā vēl pēdējā redakcijā

un dzejnieks tos pabeidzis Šveicē. Ir saglabājušās «Ave sol!» radāmās

domas, kas datētas ar 1906. gada 21. jūniju. Dzejnieks šai laikā ap-

svēris, vai poēmas daļu, kurā viņš runā par «garīgo sauli», neiekļaut
citā darbā. Domāts, ka daļu poēmas varētu izmantot arī «1905. gada

epā». Citās radāmajās domās teikts, ka «garīgā saule» ir «dzīves atjau-

nošana, pārvēršana un jauna kultūra — ideālais gars, sociālisms, kurš

ir humānisms, tas kā saule izsauc visu uz jaunu gadagaitu, aišanu, sē-

šanu, ziedēšanu un pļaujas augļiem» (22708/40).
1906. gadā Rainis poēmu piezīmēs dēvē par «Saules dziesmu».

1907. un 1908. gadā poēmai ir cits virsraksts
—

«Zem saules stariem».

Par «Ave sol!» Rainis poēmu nosauc vēlāk, domājams, 1910. gadā, ga-

tavojoties to izdot atsevišķā grāmatā.
Poēmas ieskaņai Rainim zināmu ierosmi devusi norvēģu rakstnieka

Tomasa Krāga miniatūra «Saule», kuras izgriezums no kāda vācu laik-

raksta saglabājies Raiņa arhīvā: «Saule ir atnākusi ar visu savu uguni,
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Tā stāv debess vidū un spīd. Tā grib kaut ko sasildīt. Tā dod kaut ko

vairāk nekā mazie, trūcīgie kamīni, kas ziemā velti cīnās ar aukstumu.

Tagad lielais, stiprais dzīvības siltums izlejas pār zemi un iesniedzas

gan lielajās mājās, gan mazajās istabiņās, kur ļaudis cauru ziemu sa-

spiežas, lai nebūtu pārāk auksti.

Un visi slimie pavērš bālās sejas pret logu rūtīm, caur kurām spīd
cauri daži saules stari. Un viņi jūt, ka tā ir tik bagāta un žēlīga,
šī saule ir bagātāka un žēlīgāka nekā citi. Saule nekad nejautā, vai tas,

kam tā siltumu dod, ir to arī pelnījis. Tā nekad neslēpj savu spožumu

no trūcīgajiem un pamestajiem. Tā sauc: «Nākat visi, nākat visi!»

Tādēļ, kad tā atkal atnāk, kad tā uzveic aukstumu un padzen ziemas

tumsu, tūkstošiem bālu cilvēku izstiepj pret to rokas un lūdz. Un tādēļ

pusdzisušās acis, kuras saule apspīd, kļūst tik sapņainas un ilgu pilnas,
kādas vien var būt acis ļaudīm, kas no nāves skatās dzīvē» (22708/1).

Pie «leskaņas» melnrakstiem Rainis strādājis 1907. gada 8. un 9. ap-

rīlī. «leskaņa» un nodaļa «Agra gaita» pirmoreiz publicēta žurnāla «Au-

seklis» 1. numurā, kas iznāca tā paša gada aprīlī. Pirmpublicējumā

ievada nodaļai nav nosaukuma un moto. Tāpat nosaukuma nav arī no-

daļai «Agra gaita». Moto «Romiešu mācība» vietā tai ir vārsmas no

krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā» dzejoļa «Zeltītas lapas»:

— Un cauru dienu

Ar sauli runā

Augstajā kalnā.

Pirmpublicējumā abām sākuma nodaļām ir kopīgs virsraksts —

«Zem saules stariem», viens no poēmas sākotnējiem nosaukumiem.

Pie nodaļas «Ziedu svētki» Rainis strādājis 1907. un, domājams, arī

1908. gadā. Daži tās rokraksti datēti ar 1907. gada 4. un 5. jūniju. No-

daļa pirmoreiz publicēta žurnāla «Stari» 1908. gada 4. numurā ar virs-

rakstu «Saules svētki». Moto «Veca grieķu paruna» vietā pirmpublicē-

jumā ir P. Sellija vārsmas:

Iz viņas skatiem plūda dzīves prieks
Un soļi sedza pasauli ar gaismu.

Trešā nodaļa «Vēla rieta» pabeigta 1908. gadā. Rainis strādājis pie
tās vēl maijā un jūnijā. Vairāku nodaļu melnraksti rakstīti uz Rainim

adresētu vēstuļu aploksnēm, kuru pasta zīmogā ir 1908. gada maija
datums. Sestā dziedājuma uzmetumu (22708/9) Rainis datējis ar 1908.

gada 5. jūniju.

Nodaļa pirmoreiz publicēta žurnāla «Stari» 1908. gada 5./6. numurā,

kur tai ir virsraksts «Saules rieta» un nav moto. Gatavojoties izdot

«Ave sol!» grāmatā, dzejnieks tajā izdarījis tikai nelielus labojumus.
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Poēmu Rainis iecerējis kā himnu pasaules pārvērtībai, revolūcijai —

brīvības saulei. «Ave sol!» radāmajās domās revolūcija pieminēta vai-

rāk reižu, galvenokārt paralēlēs ar saules gadskārtām. Lapiņā, kurā ru-

nāts par saules gadskārtām, Rainis saka, ka «vēstures gadskārtas ir

revolūcija» (22706/46). Par revolūciju rakstīts arī radāmajās domās «Ave

sol!» ievadam «leskaņa»: «Vienu dziesmu, es nezinu, kā lai to saucu, es

dzirdēju visiem prātiem, tā skanēja gaisā un skan arī tagad visur, vien-

mēr, mūžīgi.

Kas tas ir: prieks, brīvība, mīla, saule, es negribu to nosaukt. Vai tā

ir viss kas? ..

Esmu to dzirdējis visos laikos, pie visām tautām (grieķiem, per-

siem — no visiem iekšā saules dziesmas) prieks par pastāvošo dzīvi, vēl

vairāk: prieks par topošo, par gaidāmo, par atvesto dzīvi, par revolū-

ciju, par pārveidoto, pārlaboto dzīvi. Brīvības saule — revolūcija. Mūžam

tā skanējusi, un savā garā es to dzirdēju un to piedzīvoju, to brīnumu,

to neizsakāmo, to laimi» (22706/5).
Sākot rakstīt «leskaņu», Rainis bija paredzējis pievērst tajā lasītāja

uzmanību poēmas simboliskajam zemtekstam, tās revolucionārajai do-

mai. «leskaņas» moto vienā no sākotnējiem variantiem bija šāds:

Agra gaita, vēla rieta

Cīņas dzīve vidū lieta (22706/66).

Vēlāk otrā rinda aizstāta ar «Vidū ziedu svētkiem vieta».

Melnrakstā par revolūciju runāts arī «leskaņas» trešā soneta sākumā:

Tu visiem prātiem seno dziesmu dzirdi:

Tā revolūcija un atdzimums,

Tā visas pretrunas un ilgas raisa (22706/97).

Vēlāk šīs rindas nedaudz pārveidotas:

Bez mēra prieks; tu visiem prātiem dzirdi:

Dimd revolūcija un atdzimums.

Šādā redakcijā tās iespiestas «leskaņas» pirmpublicējumā.
«Ave sol!» pirmizdevumā atsevišķā grāmatā vārds «revolūcija» aiz-

stāts ar «pārvērtība»:

Tur pārvērtība dimd un atdzimums.

Rainis meklējis vārdu, kas sevī ietvertu plašāku vispārinājumu.

lespējams, to darīt viņu pamudinājuši ne vien mākslinieciski apsvērumi,

bet arī cenzūra, bažas, ka poēmu varētu konfiscēt, jo nebija aizmirsta

rūgtā pieredze ar iepriekšējiem dzejoļu krājumiem un poēmas otrās

daļas «Ziedu svētki» pirmpublicējumu. Plānojot otro nodaļu, Rainis



atstājis piezīmi, ka tās idejiskā būtība ir cīņas svētki (22706/47), un

akcentēja to XIII un XIV dziedājumā. Taču pirmpublicējumā sabiedriski

nozīmīgās rindas vajadzēja svītrot. Šajā izdevumā tās dotas parindē.
Jau 1908. gadā Rainim bijusi doma poēmu «Ave sol!» pārveidot par

mazu drāmu (22719/22). Pie tās viņš atkal atgriežas vēlāk un no 1920.

līdz 1924. gadam atzīmē vairākas radāmās domas par lugā izmantoja-

miem simboliem, dekorācijām. lecere palika nerealizēta.

IZDEVUMI

Poēma «Ave sol!» līdz 1925. gadam atsevišķā grāmatā iznākusi čet-

ras reizes:

Ave sol! Esi sveicināta, saule! Dzeja no Raiņa. R., «Dzirciemnieku»

izd. nr. 8. Ģenerālkomisijā pie D. Zeltiņa, [1910]. 57 Ipp. ar il.

Ave sol! Esi sveicināta, saule! Dzeja no Raiņa. 2. izd. R., «Dzirciem-

nieku» izd. nr. 8., [1910]. 57 lpp.

Ave sol! Esi sveicināta, saule! R., «Dzirciemnieku» izd. nr. 59., 1914.

61 lpp.
Ave sol! Esi sveicināta, saule! Dzeja. 3.[4.] izd. R., [1918]. 48 lpp.

(Universālā bibliotēka nr. 203.)

LABOJUMI

Šajā izdevumā poēmā novērstas trīs kļūdas — 149. rindā «aizkar»

labots par «aizskar», 286. rindā «zīdu» labots par «zīda», 657. rindā

«cilvēce» labots par «cilvēcē».
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TIE, KAS NEAIZMIRST

KRĀJUMA TAPŠANA

Sākotnējās ieceres par krājumu «Tie, kas neaizmirst», ko Rainis pats

sakās veltam proletariātam un jaunatnei, radušās pirmajā gadā, kuru

Rainis pavadīja emigrācijā Šveicē. 1906. gada 31. oktobrī dzejnieka

dienasgrāmatā atrodam atzīmi: «Emigranti. Mēs taču nekad nevaram

aizmirst un piedot, un samierināties.» Tajā pašā ierakstā dienasgrāmatā
Rainis arī min, ka krājuma «Pašās beigās visasākās dziesmas».

1907. gadā jau ir atlasīti dzejoļi un sākta krājuma plānošana. Vis-

pirms Rainis domājis par nodaļu «Fatamorgāna». Tās plāna uzmetums

datēts ar 1907. gada 5. jūliju. Tajā pašā dienā pārlaboti 5. maijā sace-

rētie dzejoļi «Meža vīriņš», «Pērkons», «Ganiņš», «Aiz tām niedrēm

ezers spīd» un 13. jūnijā uzrakstītie «Rudens nāk ar garu lietu», «Meln-

melns mākons karājas». Dzejnieks paredzējis šos dzejoļus uzņemt no-

daļā «Fatamorgāna», veidot sirsnīgu idillisku dzimtenes dabas mirāžu.

«Fatamorgāna» pabeigta 1910. gada rudenī. Dzejnieks tajā ievieto arī

1910. gada 5. oktobrī sacerēto dzejoli «Manu jaunu dienu zeme», pa-

dziļina tās idejisko saturu ar «Leišu dziesmas» tulkojumu un atdzejo-

jumu «No igauņu dziesmām». Abi pēdējie dzejoļi, kas ievietoti «Fata-

morgānas» beigu daļā, paplašina nodaļas sākotnējo ieceri, dara to no-

zīmīgāku. Ne tikai tā laika Latvijā kavējas dzejnieka prāts — viņš gara

acīm skata nākotnes tēviju, kurā cilvēki dzīvo brālīgā sadraudzībā ar

citām tautām. Krājuma trijās sākuma nodaļās pausti emigranta pārdzī-

vojumi svešumā. Ar ceturto nodaļu «Fatamorgāna», kur dzejnieks ka-

vējas pagātnē, dzimtenē un ietiecas rītdienā, kad uzvarēs tautu drau-

dzība, viņš gribējis apstādināt lasītāja izjūtu plūsmu. «Pārtraucu sajūtu

lasītājam,» raksta Rainis nodaļas plānā, «bet lai arī apstājas še»

(22768/104).

1907. gada 28. augustā Rainis ir plānojis nodaļu «Sausi putekļi»

(22772/30). Viņš izlēmis tajā ievietot četrus dzejoļus par emigranta

sāpju izmocītās dvēseles dusu-, jo, kamēr pasaulē valda netaisnība un
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posts, laimīgs ir tas, kas var dusēt un to neredzēt. Tad izraudzīts ari

moto, kas pasvītro šo domu, sacerēts pirmais dzejolis «Sausa putekļu

migla». 26., 27. un 28. septembrī Rainis saraksta pārējos trīs dzejoļus

un pabeidz nodaļu. Tās nosaukums sākumā bijis «Karsti putekļi». Vēlāk

Rainis nosaukumu pārveidojis, saskaņojis ar nodaļas pirmā dzejoļa

pirmo rindu.

Krājuma nosaukumu Rainis pirmo reizi min savās piezīmēs 1907.

gada 12. decembrī (22768/81). Turpat atzīmēts veltījums — «Dāvāju:

Tiem, kas neaizmirst» — un apakšvirsraksts «Lapu krišanas dzies-

mas». Vēlāk apakšvirsraksts mainīts. Pretstatā pavasara dziesmai «Vēt-

ras sēja» Rainis grāmatu «Tie, kas neaizmirst» nosauc par «Rudens

dziesmu».

Visintensīvāk Rainis pie krājuma «Tie, kas neaizmirst» sastādīšanas

strādājis 1910. gadā. Vasarā un agrā rudenī dzejoļi kārtoti pa noda-

ļām, apsvērti to nosaukumi un moto. Kādā sarakstā dzejnieks min

iespējamos nodaļu virsrakstus: «Lapu krišana», «Tie, kas neaizmirst»,

«Vilka miers», «Klaida draudze», «Jaunā tēvijā», «Bez tēvijas», «Vater-

landslose Gesellen» \ «Iz dziļās Vāczemes», «Ērkšu zars», «Gaita bez

ceļa», «Dzērvju ceļā», «Viņpus dzimtenes», «Viņpus darba» (22768/79).

Nosaukums «Lapu krišana» sākumā bijis paredzēts nodaļai «Ardie-

vas». Radāmajās domās atrodama Raiņa piezīme, ka, ieturot pamattoni

«mums pāri darīts», nodaļā jārunā par to, kādēļ emigrantam bija jā-

atstāj dzimtene. Vēlāk turpat pierakstīts nodaļas nosaukums «Ardie-

vas», kas kļūst par galīgo nosaukumu. Tajā pašā reizē dzejnieks atzī-

mējis, ka nodaļu varētu saukt arī «Balts atspīdums» (22772/6).

Nosaukums «Vilka miers» domāts nodaļai «Gaita bez ceļa». Taču

vēlāk dzejnieks to mainījis. Nodaļas radāmajās domās Rainis rakstījis,

ka tā veidojama elēģiska un tajā jārunā par vēl reizē ju aizbraukšanu

(22768/102).

Nodaļu «Mērķi aiz mākoņiem» dzejnieks veltījis sociāldemokrātu

partijai. Tās nosaukumā Rainis pauž domu, ka viņa brīvības simbolu

sauli aizsegusi mākoņi — reakcija. Pie šīs nodaļas Rainis strādājis

1910. gada pavasarī, vasarā un rudenī. Sākumā viņš gribējis tai dot

moto no kādas katordznieku dziesmas vai dzejoļu cikla «Uz mājām».

Nodaļas radāmajās domās (22768/106) atzīmēta tās pamatideja: «Ceļa

gājēji esam, ceļam nav gala, mājās nekad neved» un ar 1910. gada

20. maiju datēta trīsrinde:

«Mēs mūžam ceļa gājēji

Ap visu pasauli,

Tik ne uz dzimteni».

1 Vīri bez dzimtenes (vācu vai.).
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Liekas, dzejnieks kādu laiku domājis, ka nodaļai «Mērķi aiz māko-

ņiem» varētu būt šāds moto. Galīgais moto uz šīs pašas radāmo domu

lapiņas uzrakstīts 1910. gada 2. novembrī, neilgi pirms manuskripta no-

došanas iespiešanai.
Kādu laiku Rainis gribējis pēc pirmās nodaļas ievietot nodaļu «Mā-

jām garām». Šāda iecere bijusi vēl 1910. gada 1. jūlijā, kad viņš radā-

majās domās raksta, ka krājumam būs divi centri — «Mājām garām»

un «Partijas dzejas». Taču turpat tai pašā reizē atzīmēta arī cita doma:

«Jeb vai «Mājām garām» celt laukā un dot kā patstāvīgu dzejojumu?»

(22768/76). No sākumā iecerētās nodaļas «Mājām garām» Rainis, izstrā-

dājot manuskriptu galīgā veidā, atstājis krājumā tikai atsevišķus dzejo-

ļus, bet citus vēlāk iekļāvis krājumā «Uz mājām» («Dagdas piecas skiču

burtnīcas»).

Nepieciešamība lika dzejniekam klusināt krājuma idejisko asumu.

«Tie, kas neaizmirst» iznāca laikā, kad grāmatu iepriekšējā cenzēšana

bija atcelta, toties pēc iespiešanas cenzors, atradis ko nevēlamu, varēja
ierosināt attiecīgā izdevuma konfiscēšanu. Tā tas notika ar Raiņa

«Jauno spēku» un «Kluso grāmatu». Bažīdamies, ka krājumam «Tie, kas

neaizmirst» varētu būt līdzīgs liktenis un tad tas nesasniegtu lasītāju,
Rainis uzskatīja par labāku runāt pusbalsī, atstāt asākos dzejoļus ci-

tam krājumam, kuru varētu izdot kādreiz nākotnē. Baidīdamies no krā-

juma konfiskācijas, Rainis ne vien atteicās no vairākiem dzejoļiem, bet

ari svītroja asākās vietas dzejoļos «Leišu dziesma», «Vēstītājs», «Ceļa

gājējs tītenīts», aizstājot tās ar daudzpunktēm. Šai sakarā Rainis krājuma

ievadā raksta, ka lasītājs jau pats sapratīs, kādēļ «grāmatiņa iznākusi

kā zars, kam asas rokas nobraucījušas zaļākās lapas». Savās piezīmēs

par krājuma priekšvārdu Rainis šo domu vēl papildina: «Kad no-

rakstītās lapiņas, burtnīcu, ņemu rokā, tad rakstu šo vēl pavadu vārdu

lasītājiem, draugiem un biedriem, lai nepārprot, kad nav tas, Ko

meklē, kad nav viss izteikts, nav viss laiks aptverts, tas būs citur

izdarīts, te emigrantu jūtas mollskaņās, mums nav tādas vien, bet
—

cenzors, preses apstākļi, nav māksla viena formu devusi. Es speciālists

emigrēšanā un trimdā, es dzirdējis visādas emigrfantuļ runas, nav

manas vien jūtas» (22768/41).

Domājot par emigranta izjūtu atspoguļošanu dzejoļu krājumā, Raini

daudz nodarbinājuši mākslinieciskās formas jautājumi. Jau 1907. gada
12. decembrī viņš piezīmējis: ««Bez tēvijas» — sveši pantmēri. Oktāvas,

sonetas, Alkaja strofa, kanconas, decimas, kancionas, tercīnas. Manas

jaunās strofas. «Bez tēvijas» ne mēs gribējām. Bet mēs atradām še cil-

vēkus, svešu daiļumu» (22768/81). Uz citas lapiņas lasāms: «Var būt

svešas valodas, moti, jo ir svešas zemes» (22768/82). Minētos dažādos

klasiskos pantmērus Rainis tomēr nav izmantojis krājumā «Tie, kas ne-

aizmirst». Lielākā daļa dzejoļu ir parastās četrrindes. Toties īpatnēju
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kolorītu krājumam piešķir daudzie moto, kas ņemti no cittautu dzej-

nieku —
Dž. Bairona, S. Pelliko, B. Mikelandželo, Dž. Karduči, Dž. Ma-

dzīni, 2. 2. Ruso darbiem, armēņu tautas dziesmām. Līdzīgu mākslinie-

cisku paņēmienu Rainis vēlāk izmanto arī «Dagdas piecās skiču burt-

nīcās». Zīmīgi, ka par moto krājumā «Tie, kas neaizmirst» Rainis iz-

raudzījies citātus no tādu cilvēku darbiem, kas bijuši spiesti dzīvot

emigrācijā, bijuši politiski cīnītāji, smakuši cietumā. Tas palīdz izcelt

emigranta izjūtu specifiku dzejoļu krājumā.

Kādu laiku Rainim bijis nodoms visam krājumam dot par moto Dan-

tes vārdus «Mani sūta mīļie, kas man runāt liek», jo arī Dante, no-

tiesāts dzimtajā Florencē par politisku darbību uz nāvi, daudzus ga-

dus līdz pat mūža beigām klīdis pa citām Itālijas republikām.

Raiņa radāmās domas par krājumu «Tie, kas neaizmirst» liecina, ka

viņš apsvēris iespēju izmantot dažādu tautu folkloras materiālus, lite-

rārus darbus, kuru varoņi devušies klaidu gaitās svešumā — tāda ir

V. Gētes Ifigēnija, Dž. Svifta Gulivers, jaunais Kalevdēls igauņu tautas

eposā «Kalevipoegs», čerkesu sagūstītais krievs A. Puškina poēmā
«Kaukāza gūsteknis», cietumnieks Dž. Bairona poēmā «Šijonas gūstek-

nis», No šīm daudzajām iecerēm dzejnieka daiļrades nodomiem vislabāk

atbildušas armēņu tautas dziesmas vārsmas «Es izplatos kā tekošs ūdens.

Es eju no zemes uz zemi». Rainis licis šo divrindi par moto krā-

juma nodaļai «Gaita bez ceļa» un tajā ievietotajam dzejolim «Tekošs

ūdens».

Dažādas ierosmes krājuma «Tie, kas neaizmirst» veidošanā Rainim

deva vācu 1848. gada revolūcijas dzejnieka F. Freiligrāta, G. Hervēga

dzejoļi, ievērojamā Šveices rakstnieka G. Kellera darbi, P. Šellija daiļ-

rade, vēsture. 1910. gada 1. jūlijā rakstītajā Raiņa piezīmē (22768/76)

lasāms, ka ritmiskā prozā pa dzejoļu starpām jārunā par emigrācijas

nozīmi, tautas robežu šaurību, Danti, Mariju
1

Kartāgā, poli Sansalvatores

kalnā 2

.

Krājuma «Tie, kas neaizmirst» sastādīšanu Rainis, domājams, pa-

beidzis 1910, gada novembrī. Visvēlāk sacerēts dzejolis «Atrauts tev

tika, kas mīļš», kurš datēts ar 1910. gada 2. novembri. Pie prozas ievada

strādāts vēl pašās mēneša beigās. 1911. gada janvārī grāmata bija

iespiesta.

1 Seno romiešu karavadonim Marijām bija jābēg no Romas, kad

viņa sāncensis Svila to ieņēma.

2 Sansalvatores kalnā, netālu no Raiņa dzīves vietas Kastaņolā, atra-

dās baznīciņa, kurā bija apbedīts poļu emigrants Onufrijs Badoskis.
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IZDEVUMI

Krājums «Tie, kas neaizmirst» līdz 1925. gadam atsevišķā grāmatā

iznācis trīs reizes:

Tie, kas neaizmirst. Rudens dziesma no Raiņa. R., «Dzirciemnieku»

izd. nr. 16, [1911]. 140 lpp. 1 lpp. il.

Tie, kas neaizmirst. Rudens dziesma no Raiņa. R., «Dzirciemnieku»

izd. nr. 16, [1911], 144 lpp. 1 lpp. il. [Uz vāka: 2. izdevums.]

Tie, kas neaizmirst. R., «Dzirciemnieku» izd. nr, 58, 1914. [Uz

vāka: 1915.] 143 lpp.

KOMENTĀRI IEVADAM, DZEJOĻIEM UN MOTO

«JAU GADI GĀJUSI» (64. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 27. aprīlī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 1. lpp.

Saglabājies I.—lo. rindas melnraksts (22768/6) un visa dzejoļa meln-

raksts (22772/2), abi datēti ar 1909. g. 27. aprīli, kā arī trīs tīrraksti

(22772/3, 1 —8. rinda datēta ar 1909. g. 29. aprīli, 9.—12. rinda —ar

1910. g. 17. augustu; 22760/5; 69265/3). Melnrakstā 22772/2 Rainis 1.—4.

un 5.—8. rindu vēlāk apvienojis vienā pantā, malā pierakstot «Viens

pants»,

[levads] (64. lpp.)

levads krājuma «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumam sākts 1910. g.

sākumā. Daži uzmetumi datēti ar 1910. g. 8. aprīli (22768/4). Tā kā

Rainis ievadā piemin Ļ. Tolstoja nāvi (Ļ. Tolstojs miris 1910. g.

7. (20.) novembrī), domājams, tas pabeigts 1910. g. novembra beigās.

Saglabājušies divi ievada melnraksti (22768/4—26 un 22760).

Runājot par «moderniem» dienas jautājumiem, Rainis domājis deka-

dences sazēlumu pēc revolūcijas apspiešanas, paguruma noskaņas sīk-

buržuāziskajos slāņos. Melnrakstā (22768/11) par to atrodami rūgti
vārdi: «Ne darbu, ne ciešanas, nē mākslas jums vairs nav, jo tie visi

prasa spēku un ilgu izturēšanu. Pāries arī sensācijas un seksuālisms,

pornogrāfija bez un ar morāli, jūs vēl vairāk pagursat un tā baidīsaties

no katrām piepūlēm, ka jums paliks tikai vēl baudai lēna sentimenta-

litāte, Lenore 1
un Marlita pie gulošās tautības cisām; zināms, tanī cisu

maisā jūs bāzīsat godīgi krāto naudu.

Naudas krāšana jums vēl paliek, un es nebūt nenoliedzu, ka viņai

1 Lenore — K. Holteja sentimentāla luga, kopš 1880. g, daudz iz-

rādīta uz latviešu teātru skatuvēm.
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ir radies arī skaidrāks vārds apsveicamā kopu darbībā un kopražošanā,

tās ir sekas no vispār demokratizēšanās mūsu sabiedrībā.»

Raiņa minētais dzejolītis no krājuma «Jaunais spēks» ir «Vēl viens».

Krājumu «Jaunais spēks» Rainis neskaita līdzi, jo pēc iespiešanas

tas konfiscēts. Turklāt viņš to nebija sastādījis pats. Tajā bija atdzejo-

jumi, dzejoļi no iepriekšējiem Raiņa krājumiem un periodikas. «Jauna-

jam spēkam» nebija tās mērķtiecīgās satura viengabalainības, kāda

piemita pārējām Raiņa dzejoļu grāmatām.

«Draugs, kurš nav jāsauc vārdā», ir Pauls Dauge, Rainim tuvs cil-

vēks, viens no pirmajiem latviešu marksistiem.

«GAVILES» (69. lpp.)

Sacerēts 1904. [?] g. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirm-

izdevumā, 9.—10. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies 1.—8. rindas melnraksts (22772/5), visa dzejoļa meln-

raksts (22772/4, datēts ar 1904. g.) un divi tīrraksti (69265/4—5 un

22760/15). Tīrraksts 22760/15 ir tādā pašā redakcijā kā dzejoļa pirm-

publicējums. Datums dzejoļa melnrakstā pierakstīts vēlāk.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 22. rindā — «sejām» labots par «sē-

jām».

«KĀ BIJ? KĀ BIJ TĀS ARDIEVAS? —» (71. lpp.)

Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 11. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/6) un divi tīrraksti (69265/6 un

22760/16).

«AR LABU NAKTI, DZIMTENE!» (72. lpp.)

«My native land — good night!» — citāts no Džordža Bairona poē-

mas «Cailds Harolds». Saglabājušies divi tīrraksti (69265/6 un 22760/16).

VIENA NAKTS (73. lpp.)

Sacerēts 1899. [?] g. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmiz-

devumā, 13. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/6, ar virsrakstiem «Ardievas», «Viena

nakts») un četri tīrraksti (23098/26, ar virsrakstu «Rīts ausa»; 69265/7,

ar virsrakstiem «Ardievas», «Viena nakts»; 22760/17; 127954, datēts ar

1899. g.). Datējums tīrrakstā 127954 pierakstīts vēlāk.

PUTNIŅŠ, LAPAS UN LIETUS (74. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 5. [?] oktobrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaiz-

mirst» pirmizdevumā, 14. lpp
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Saglabājies uzmetums (22772/11, datēts ar 1910, g. 6. augustu, bez

virsraksta), melnraksts (22772/7, datēts ar 1910. g. 5. [?] oktobri, ar

virsrakstu «Debess rasa») un divi tīrraksti (69265/8, ar virsrakstiem

«Rasa no debesīm», «Putniņš, lapas un lietus»; 22760/18).

NO VAGONA LOGA (75. lpp.)

Sacerēts 1904. [?] g. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmiz-

devumā, 15. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22807/91, datēts ar 1904. g., bez virs-

raksta; 22772/8, ar virsrakstiem «Apaļi kaln ļiņi]», «Aizbraucot») un

divi tīrraksti (69265/9, ar virsrakstiem «Aizbraucot», «No vagona loga»;

22760/19). Tīrraksts 22760/19 ir tādā pašā redakcijā kā pirmpublicējums.

Datējums melnrakstā 22807/91 pierakstīts vēlāk.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 13. rindā — «steidzas» labots par

«steidzās».

RUDENS VAKARS (76. lpp.)

Sacerēts ne vēlāk par 1906. g. rudeni. Pirmpublicējums «Zīslaka lat-

viešu kalendārā 1907. gadam», 81. lpp., ar virsrakstu «Virs galvas pirmā

zvaigzne mirdz» un citām atšķirībām no pamatteksta. Citā variantā, ar

virsrakstu «Riets», dzejolis publicēts JZ, 1935, 267, nr., 23. nov. Rok-

raksts, pēc kura dzejolis publicēts laikrakstā, nav zināms. Publicējums

datēts ar 1905. g. Publicējuma izgriezumā, kas glabājas RM, ir piezīme,
ka datējums izdarīts, pamatojoties uz to, ka vienā no dzejoļa meln-

rakstiem (114122) otrā pusē rakstīts cits dzejolis, kurš datēts ar šādu

gadu.

Saglabājušies divi melnraksti bez virsraksta (22772/9 un 114122) un

divi tīrraksti (69265/10 un 22760/20). Saglabājies arī Aspazijas pārrak-

stīts dzejoļa teksts ar Raiņa rakstītu virsrakstu un labojumiem (22772/10,

ar virsrakstiem «Rudens saule», «Rudens debess»),

KRITUŠĀS LAPAS (77. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 6. augustā. Pirmpublicējums laikraksta «Laika

Balss» literārajā pielikumā, 1911, 1. nr., 1. martā.

Saglabājies melnraksts (22772/11, datēts ar 1910. g. 6. augustu, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (22772/12, datēts ar 1910. g. 6. augustu un

3. oktobri; 69265/11; 22760/21).

AIZVĒRTAS DURVIS (78. lpp.)

Sacerēts 1904. [?] g. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmiz-

devumā, 18. lpp.
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Saglabājušies divi melnraksti (22772/14; 22772/13, datēts ar 1904. g.f
bez virsraksta) un trīs tīrraksti (23098/22, ar virsrakstu «Saulei līdzi»;
22760/22; 69265/12). Datums melnrakstā 22772/13 pierakstīts vēlāk.

«KO VELTI, SIRDS, SEV DARI GRŪT' --» (79. lpp.)

Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 19. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (69265/13; 22760/23; 23273/47).

«ES NĀVI PACIESTU . .» (80. lpp.)

Sākumā Rainis bija paredzējis dot par moto citu S. Pelliko citātu:

Šo svešo cilvēku labsirdība mani aizkustināja
Vēl vairāk nekā manu tautiešu līdzjūtība (23273/47).

Saglabājušies divi tīrraksti (69265/13 un 22760/23).

PIE LODZIŅA (81. lpp.)

Pirmpublicējums JT, 1911, 1. nr., 1. lpp., ciklā «Varbūt?».

Saglabājies uzmetums (114417/32), melnraksts (22772/15), abi bez virs-

raksta, divi tīrraksti (22760/24 un 69265/14) un 1.—3. rindas tīrraksts

(23000/3, bez virsraksta).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 4. rindā
— «dvēseles» labots par

«dvēsles».

UNA BARCA (82. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 12. septembrī. Pirmpublicējums JT, 1911, !, nr.,

1. lpp., ciklā «Varbūt?».

Saglabājies melnraksts (22766/60, datēts ar 1906. g. 12. septembri,

bez virsraksta) un četri tīrraksti (22772/16, datēts ar 1906. g. 13. sep-

tembri; 69265/15; 22960/91; 22760/25).

NO BALKONA (83. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums JT, 1911, 1. nr., 2. lpp., ciklā

«Varbūt?».

Saglabājies melnraksts (22772/17, datēts ar 1905. g., bez virsraksta)

un trīs tīrraksti (22772/18, ar virsrakstiem «Gaiša švītriņa», «No bal-

kona»; 22760/26; 69265/16).

PASAULĒ PAZUDIS (84. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 26. septembri. Pirmpublicējums JT, 1910, 12. nr.,

421. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.
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Saglabājies melnraksts (22772/20, datēts ar 1910. g. 26. septembri,

bez virsraksta) un četri tīrraksti (22772/19, datēts ar 1910. g. 26. sep-

tembri, ar virsrakstiem «Dienā pazudis», «Ļaudīs pazudis», «lelas

trosme», «Pasaulē pazudis»; 22760/27; 69265/17; 23273/48, bez virs-

raksta). Tīrraksti 22760/27 un 69265/17 ir tādā pašā redakcijā kā dze-

joļa pirmpublicējums.

DZIĻĀS TELPĀS (85. lpp.)

Sacerēts 1904. [?] g. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmiz-

devumā, 25. lpp.

Saglabājušies trīs melnraksti (22807/92, datēts ar 1904. g., bez virs-

raksta; 22772/21, ar virsrakstiem «Pagrabtelpās», «Dziļās telpās»;

23273/48, bez virsraksta) un divi tīrraksti (22760/28; 69265/18, ar virs-

rakstu «Dziļās telpās», kas pārlabots par «Nespēcīgais ziedons»). Da-

tējums melnrakstā 22807/92 pierakstīts vēlāk.

SVEŠĀ MEITIŅA (86. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 3. oktobrī. Pirmpublicējums JT, 1911, 1. nr., 2. lpp.,

ciklā «Varbūt?». Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22772/22, datēts ar 1910. g. 3, oktobri) un

divi tīrraksti (69265/19—20 un 22760/29).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 13. rindā — «dzimta» labots par

«dzimtā».

TĀLIE LOGI (87. lpp,)

Sacerēts 1907. g. 31, jūlijā. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība»,

1910, 9. nr., 686. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/23, datēts ar 1907. g. 31. jūliju, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (22772/24, datēts ar 1907. g. 31. jūliju;

69265/21; 22760/31).

PAR DRAUGU, KAS VĒLĒJĀS MĀJĀS BŪT (88. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 13. jūnijā. Pirmpublicējums JT, 1911, 1. nr., 3. lpp.,

ciklā «Varbūt?». Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22772/127, datēts ar 1910. g. 20. maiju, bez

virsraksta), melnraksts (22772/26, datēts ar 1910. g. 20. maiju un 13. jū-

niju, ar virsrakstu «Par manu draugu, kas vēlējās mājās būt») un trīs

tīrraksti (22772/25, datēts ar 1910. g. 20. maiju un 13. jūniju, ar virs-

rakstu «Par manu draugu, kas vēlējās mājās būt»; 69265/22—23;

22760/32).



1906. g. revolucionārais cīnītājs F. Grīniņš apmeklēja Raini Šveicē.

Grāmatā «Kastaņola», 30. lpp. Rainis raksta: «Istabiņā via Circonvallone

mēs piedzīvojām vienu lielu prieku: mūs apmeklēja jaunais varonis

Ferdinands Grīniņš — ļoti maigs un smalks, dziļi izglītots un inteliģents

jauneklis, ar atturīgu uzstāšanos, kluss un dvēseles bagāta satura pilns.
Reti esmu pēcāk dzīvē saticis tik simpātisku cilvēku, tik sirsnīgu un

jūtīgu. Un šī smalkā, daiļā dvēsele bija varoņa un mocekļa dvēsele

priekš lielas idejas; viņa darīja jaunekli par bezbailīgu, tēraudcietu ka-

reivi priekš Latvijas un sociālisma. Viņš bija tāds varoņa tips, kādu

es biju lūkojis tēlot savās drāmās — smalks garīgs spēks, kurš uzvar

arī reālā, rupjā cīņā. Grīniņš nepalika ilgi trimdā, viņš alka pēc cīņas;

un pēc īsas, bet apžilbinoši spožas gaitas viņš mira mocekļa nāvē tik

varonīgi, kā laikam neviens cits no 1905. gada daudziem skaistiem va-

roņiem. Esmu laimīgs, ka tiku dzīvu redzējis to, ko biju sev tēlojis

tikai sapņos.»

Veltījums pirmoreiz iespiests dzejoļa publicējumā DzD, 2. sēj.

«ZEM SMILTS VAI PUTEKĻIEM» (89. lpp.)

Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 31. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (69265/24 un 22760/34).

«MAN MĪĻŠ IR MIEGS; IR LABĀK BŪT KĀ AKMENS» (90. lpp.)

Kad Mikelandželo izveidoja Lorenco un Džuljāno Mediči kapelā

Florencē skulptūru «Nakts», dzejnieks Džovanni Batista Stroci veltīja tai

jūsmīgu dzejoli. Mikelandželo atbildēja ar četrrindi, ko Rainis licis no-

daļai «Sausi putekļi» par moto. četrrindē Mikelandželo atklāj skulptūrā

ietverto simboliku — Itālijas un visa renesanses laikmeta likteni.

Saglabājies melnraksts (22772/28) un trīs tīrraksti (22772/27;

69265/24; 22760/34).

«SAUSA PUTEKĻU MIGLA» (91. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 28. augustā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 33. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22772/30 un 22772/29, abi datēti ar

1907. g. 28 augustu) un divi tīrraksti (22760/35 un 69265/25).

«PĀRĀK SPILGTĀ SAULĒ» (92. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 28. septembrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaiz-

mirst» pirmizdevumā, 34. lpp.

Saglabājies uzmetums (22768/52, datēts ar 1907. g. 28. septembri) un

četri tīrraksti (22772/32 un 22772/31, abi datēti ar 1907. g. 28. sep-

tembri; 22760/36; 69265/26).

424
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«PELĒKS AIZ PELĒKA KĀRTAM UN KĀRTAM» (93. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 27. septembrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaiz-

mirst» pirmizdevumā, 35. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/34, datēts ar 1907. g. 27. septembri),

divi tīrraksti (22760/37 un 69265/27). Ir arī ar 1907. g. 27. septembri

datēta melnraksta (oriģināla atrašanās vieta nav zināma) atšifrējums

(23286/156).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 7. rindā — «tālāk» labots par «bālāk».

«ZILGANPELĒKS EZERS PLEŠAS» (94. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 26. septembrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaiz-

mirst» pirmizdevumā, 36. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/33, datēts ar 1907. g. 26. septembri)

un trīs tīrraksti (22772/35, datēts ar 1907. g. 26. septembri, ar virs-

rakstu «Zilas klintis»; 69265/28; 22760/38).

«TUKSNEŠU KARSTOS PUTEKĻOS» (95. lpp.)

Sacerēts ne agrāk par 1907. g. 5. maiju. Pirmpublicējums «Tie, kas

neaizmirst» pirmizdevumā, 37. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/36) un divi tīrraksti (22760/39 un

69265/29). Melnraksts uzrakstīts uz lapiņas, kurā ir dzejolis «Meža vī-

riņš», kas datēts ar 1907. g. 5. maiju. Maijs pārlabots par jūliju.

ME2A VĪRIŅŠ (97. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 5. maijā. Pirmpublicējums JT, 1910, 7. nr., 16. lpp.

Tajā ir nelielas atšķirības no pamatteksta.

Saglabājies 1.—8. rindas melnraksts (22766/16, datēts ar 1907. g.

5. maiju, bez virsraksta), divi visa dzejoļa melnraksti (22772/36, datēts

ar 1907. g. 5. maiju, maijs pārlabots par jūliju, ar virsrakstiem «Meža

mājiens», «Zēna aicinājums», «Meža vīriņš»; 22724/113, datēts ar

1907. g. 5. jūliju, ar virsrakstiem «Meža aicinājums», «Meža mājiens»,

«Meža vīriņš») un divi tīrraksti (22760/40 un 69265/30).

PĒRKONS (98. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 5. maijā. Pirmpublicējums JT, 1910, 11. nr., 321. lpp.,

ciklā «Vasaras atmiņas». Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22766/16, datēts ar 1907. g. 5. maiju, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (22772/37, datēts ar 1907. g. 5. maiju, maijs

pārlabots par jūliju; 69265/31; 22760/41).
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PUĶĪTE NAGLIŅA (99. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 20. septembrī. Pirmpublicējums JT, 1910, 11. nr.,

321. —322. lpp., ciklā «Vasaras atmiņas». Tajā ir nelielas atšķirības no

pamatteksta.

Saglabājies 1.—16. rindas melnraksts (22772/38, datēts ar 1907. g.

20. septembri, bez virsrakstā) un trīs visa dzejoļa tīrraksti (22772/39,

datēts ar 1907. g. 20. septembri; 22760/42; 69265/32).

GANIŅŠ (100. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 5. maijā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 42. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22766/16, datēts ar 1907. g. 5. maiju,

bez virsraksta; 22772/40, datēts ar 1907. g. 5. maiju, maijs pārlabots par

jūliju) un divi tīrraksti (22760/43 un 69265/33).

RASAS PILĪTES (101. lpp.)

1.—5. rinda sacerēta 1907. g. 5. jūlijā, 6.—8. rinda — 1908. g.

6. aprīlī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 43. lpp.

Saglabājies piecrindes un četrrindes melnraksts (22766/16, datēts ar

1907. g. 5. jūliju, bez virsraksta), 1.—5. rindas melnraksts (22772/41,

datēts ar 1907. g. 5. jūliju, ar virsrakstu «Rasas lāsiņas»), 1.—5. rindas

tīrraksts (22724/115, bez virsraksta), divi 6.-8. rindas tīrraksti (22772/43

un 22772/44, abi datēti ar 1908. g. 6. aprīli un bez virsraksta), divi

piecrindes un četrrindes tīrraksti (69265/34 un 22760/44, abi ar virs-

rakstiem «Rasas lāsiņas», «Rasas pilītes»}.

RASAS PILĪTES (102. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 13. jūnijā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 44. lpp.

Saglabājies 1.—4. rindas melnraksts (22772/45, ar virsrakstu «Rasas

lāsiņas») un 5.—8. rindas melnraksts (22772/42, bez virsraksta), kuri

datēti ar 1907. g. 13. jūniju, kā arī divi abu četrrinžu tīrraksti (22760/45

un 69265/35, abi ar virsrakstiem «Rasas lāsiņas», «Rasas pilītes»).

MUNU JAUNU DINU ZEME (103. lpp.)

Domājams, sacerēts 1910. g. 5. oktobrī. Pirmpublicējums «Tie, kas

neaizmirst» pirmizdevumā, 45.—46. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/48), pēdējā panta melnraksts (22772/49),

abi bez virsraksta, un divi tīrraksti (69265/36—37 un 22760/46—47).

Dzejolis rakstīts augšzemnieku dialektā, Tā melnraksts uzrakstīts
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uz tās pašas lapas, kur teksts literārajā valodā. Vēlāk lapa pārplēsta.

Melnrakstā vietumis teksts augšzemnieku dialektā mijas ar tekstu lite-

rārajā valodā. Melnraksts vedina domāt, ka abas dzejoļa redakcijas
radušās vienā dienā. Rainis abos dzejoļa tīrrakstos norāda, ka teksts

literārajā valodā ir tulkojums un tādēļ nav iespiežams dzejoļu krājumā

uz jaunas lapas, bet tūlīt pēc teksta augšzemnieku dialektā. Krājuma

«Tie, kas neaizmirst» pirmajā un otrajā izdevumā šī Raiņa griba ievē-

rota. Pie melnraksta literārajā valodā ir datējums—l9lo. g. 5. oktobris.

MANU JAUNU DIENU ZEME (105, lpp.)

Uzrakstīts 1910. g. 5. oktobrī. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība»,

1910, 12. nr., 889. lpp., ar apakšvirsrakstu «Latgali pieminot» un citām

atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22772/48—49, datēts ar 1910. g. 5. oktobri,
bez virsraksta) un tīrraksts (22760/47 —48).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 32. rindā — «gan» labots par «jau».

LEIŠU DZIESMA (107. lpp.)

Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 48. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/46, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22760/49 un 69265/38). Tīrraksts 22760/49 ir tādā pašā redakcijā kā

pirmpublicējums.

«Leišu dziesma» ir lietuviešu dainas tulkojums no A. K. Kirkora

raksta «Lietuviešu valoda un lietuviešu mitoloģija» krājumā «}KjißonHc-

Han Poccnfl», 1881, 2. sēj., 1. d. Lai novērstu cenzūras iebildumus, Rai-

nis tīrrakstā dainas idejiski asākās vietas aizstājis ar daudzpunktēm

(skat. tīrrakstu 69265/38). Šajā izdevumā izlaistais teksts dots dzejoļa

parindē.

NO IGAUŅU DZIESMĀM (108. lpp.)

Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 49. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22760/50—51; 69265/39, ar virsrakstu

«Igauņu dziesma»),

MIRKĻA AINA (109. lpp.)

Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 50. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/48, ar virsrakstu «Jautrā aina») un trīs

tīrraksti (22772/47; 22760/52; 69265/40).
Melnrakstā Rainis pēc 4. rindas piezīmējis: «Saprasties var tik tie,

kas līdzi cietuši un cieš, kas līdzi sniedzas uz augšu, tie viszemākie,

kam jākāpj visaugstāk.»
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«GARS ZIN, KA SENCERETA AINA» (110. lpp.)

Abas vārsmas ir pārveidotas dzejoļa «Mirkļa aina» beigu rindas.

Pirmpublicējums DzD, 2. sēj., 206. lpp., krājumā «Tie, kas neaizmirst».

«BEZ CEĻA lES, AIZIES TĀ VĒSMIŅA» (111. lpp.)

Rindas no dzejoļa «Vēsmiņa skrēja un — aizskrēja». Pirmpublicē-

jums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 51. lpp.

Saglabājies tīrraksts (69265/41).

«ES IZPLATOS KĀ TEKOŠS ŪDENS» (112. lpp.)

Līdz pirmajam pasaules karam armēņi apdzīvoja plašu teritoriju, no

kuras daļa tagad pieder Turcijai. Tā kā kopš 19. gs. otrās puses Tur-

cijas valdība sarīkoja nepārtrauktus armēņu slaktiņus, daudz armēņu

patvērās Rietumeiropā, Tuvajos Austrumos, Amerikā. Armēņu tautas

dziesmas fragments, ko Rainis izmantojis par moto, runā par tautas

grūto likteni, emigranta gaitām.

Saglabājies tīrraksts (69265/41).

«VĒSMIŅA SKRĒJA UN — AIZSKRĒJA» (113. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 13. oktobrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 53. lpp.

Saglabājies uzmetums (22772/27, datēts ar 1910. g. 13. oktobri) un

trīs tīrraksti (22772/50, datēts ar 1910. g. 13. oktobri; 22760/53;

69265/42).

AIZGĀJĒJAS MEITENES DZIESMA (114. lpp.)

1.—8. rinda sacerēta 1905. g., 9.—12. rinda — 1906. g. 2. augustā.

Pirmpublicējums «Tie,' kas neaizmirst» pirmizdevumā, 54. lpp.

Saglabājies 1.—8. rindas melnraksts (22844/57, bez virsraksta), divi

visa dzejoļa melnraksti (22772/51, 1.—8. rinda datēta ar 1905. g.,

9.—12. rinda — ar 1906. g. 2. augustu, bez virsraksta; 22772/52,

datēts ar 1905. g., 1906. g. 2. augustu, ar virsrakstiem «Meitenes

dziesma», «Līdzi aizgājušas meitenes dziesma») un divi dzejoļa tīrraksti

(22760/54 un 69265/43).

CIETĀS ROKAS (115. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums «Zīslaka latviešu kalendārā 1907.

gadam», 40. lpp., bez virsraksta un ar sīkām atšķirībām no pamat-

teksta.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22772/53, datēts ar 1905. g., bez virs-

raksta; 69265/44; 22760/55).
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PIE ĀBELES (116. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 7. jūlijā. Pirmpublicējums JT, 1910, 8. nr., 95. lpp.,

ar virsrakstu «Ābelīte» un nelielām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22844/94, datēts ar 1907. g. 7. jūliju, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (22772/54, datēts ar 1907. g. 7. jūliju, bez

virsraksta; 69265/45; 22760/56).

MĀJĀS ATSTĀTĀS MEITENES DZIESMA (117. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 1. novembrī, 1910. g. 8. jūlijā. Pirmpublicējums

«Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 57. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22996/1, datēts ar 1909. g. novembri,

1910. g. 8. jūliju, ar virsrakstu «Meitenes sūdzība»; 22772/59, datēts ar

1909. g. 1. novembri, 1910. g. 8. jūliju, ar virsrakstiem «Meitenes sū-

dzība», «Mājās atstātā meitene») un divi tīrraksti (22760/57 —58 un

69265/46).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 13. rindā — «pasaules» labots par

«pasauls».

UDZI PUĶU SMARSAI (118. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 17. janvārī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 58. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22766/4, bez virsraksta; 22772/60, da-

tēts ar 1907. g. 17. janvāri, ar virsrakstiem «Mīlas dziesma», «Līdzi puķu

smaršai») un divi tīrraksti (22760/59 un 69265/47).

UZ MĀJĀM BRAUCĒJIEM (119. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 6. septembrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 59.—60. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies I posma melnraksts (22766/54, bez virsraksta), divi II

posma melnraksti bez virsraksta (22772/57, datēts' ar 1906. g. 27. sep-

tembri; 22772/56), 111 posma uzmetums (22996/2, pirmās astoņas rindas

datētas ar 1901. g., pārējās — ar 1908. g. 23. jūliju), melnraksts

(23273/20, datēts ar 1901. g„ 1908. g. 23. jūliju) un 111 posma 15.—15.,

18. rindas melnraksts (22973/41), visi trīs bez virsraksta. Saglabājies arī

I
posma tīrraksts (22772/55, datēts ar 1906. g. 6. septembri, ar virsrak-

stiem «Mājeniekiem», «Uz mājām braucējiem»), 111 posma tīrraksts

(22772/58, datēts ar 1901. g., 1908. g. 23. jūliju), 111 posma 19.-22. rin-

das tīrraksts (22973/34, bez virsraksta) un divi visa dzejoļa tīrraksti

(22760/60—62 un 69265/48).

DRAUGA DZIESMA (121. lpp.)

Krājumā «Tie, kas neaizmirst» Rainis pie dzejoļa devis paskaidro-

jumu, ka autors ir kāds jauneklis. Pirmpublicējums «Tie, kas neaiz-

mirst» pirmizdevumā, 61. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22772/61, ar virsrakstiem «Ne vieglas do-

mas», «Drauga dziesma») un divi tīrraksti (69265/49 —50 un 22760/63—

64). Melnrakstā ir piezīmes: «Šis dzejolis «Ne vieglas domas» ir no

V. Vakara un tik man atstāts par piemiņu» un «Par piemiņu V. Vaka-

ram. Tu sacīji tā: Es saku tev to: Bet mēs atdevām savu dzīvību un

mūsu dzīve tika liela un pilna satura un mūs pieminēs.»

Šajā izdevumā novērsta kļūda 5. rindā — «zārku» labots par «zārka».

VĒL VIENS (122. lpp.)

Sacerēts ne vēlāk par 1902. g. oktobri. Pirmpublicējums MVM, 1902,

10. nr., 745. lpp. Pēc tam iespiests Raiņa dzejoļu krājumā «Jaunais

spēks».

Saglabājušies pieci tīrraksti (23098/8; 69265/51; 22760/65; 18035/202;

22807/55, bez virsraksta).

DRAUGU PIEMIŅA (123. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 5. septembri. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 63. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22973/1, 1. un 2. trīsrinde datēta ar

1909. g. 5. septembri, 3. trīsrinde — ar 1910. g. 13. jūliju; 22925/148,

datēts ar 1909. g. 5. septembri, bez virsraksta) un trīs tīrraksti (22772/62,

datēts ar 1909. g. 5. septembri; 22760/66; 69265/52).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 5. rindā — «spirdz» labots par «spridz».

ATMESTĀ CILVĒKA DZIESMA (124. lpp.)

1.—5. rinda sacerēta 1905. g., pārējās — 1907. g. 24. martā. Pirm-

publicējums «Zīslaka latviešu kalendārā ar bildēm 1908. gadam»,

53. lpp., ar virsrakstu «Rokpelnis» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies visa dzejoļa uzmetums (22772/63, I.—-5. rinda datēta ar

1905. g., pārējās — ar 1907. g. 24. martu, ar virsrakstiem «Atmestā

dziesma», «Atmestā vakardiena», «Atmestā vīra dziesma», «Rokpelnim»),

1.—6, rindas melnraksts (18221, datēts ar 1905. g., bez virsraksta) un-

divi tīrraksti. Viens no tīrrakstiem atrodas RM (69265/53), otrs —

ZA Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa nodaļas Rokrakstu un reto

grāmatu sektorā, E. Birznieka-Upīša fondā (mv. nr. 825).

ATSVEICE BIEDRIM, KURU APBEDĪJA SVEŠUMĀ (125. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 4. oktobri. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 65. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/64, datēts ar 1910. g. 4. oktobri, bez
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virsraksta) un trīs tīrraksti (22772/65, datēts ar 1910. g. 4. oktobri, ar

virsrakstu «Atsveice biedrim»; 22760/67; 69265/54). Tīrrakstā 22772/65

ir piezīme «Ar armēņumoto», kuru Rainis svītrojis.

TRĪS DIENAS (126. lpp.)

DzD, 2. sēj., 222. lpp. Rainis pie dzejoļa devis paskaidrojumu, ka tas

sacerēts, «vismaz pa daļai, vēl pirmā trimdā, Slobodskā». Pirmpublicē

jums MVM, 1903, 1. nr., 30. lpp. Tajā ir atšķirības no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22772/66) un četri tīrraksti (22772/67—68;

23098/23; 22760/68—69; 69265/55).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 8. rindā — «pasaules» labots pai

«pasaulēs».

MIERINĀJUMS DRAUGAM (128. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 5. februārī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 68. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/69, datēts ar 1910. g. 5. februāri, ar

virsrakstiem «Padoms draugam», «Vārds draugam», «Mierinājums

draugam») un divi tīrraksti (22760/70 un 69265/56).

VIEGLI CERĒTĀJI (129. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 16. martā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 69. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti bez virsraksta (22772/71, datēts ar

1909. g. 16. martu; 22772/70, datēts ar 1909. g. 16. martu, pie 3. panta

datējums — 1910. g. 3. oktobris) un divi tīrraksti (22760/71un 69265/57).

NEPARADUŠAIS (130. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 16. jūnijā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 70. lpp.

• Saglabājies uzmetums (22756/118, bez virsraksta) un melnraksts

(22772/72, ar virsrakstiem «Bēdu neparadušais», «Neparadušais»), kuri

datēti ar 1910. g. 16. jūniju, kā arī divi tīrraksti (22760/72 un

69265/58).

GALA PANĀKUMS (131. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 21. septembrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaiz-

mirst» pirmizdevumā, 71. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22772/73, datēts ar 1910. g. 21. septembri;

22760/73; 69265/59).
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MUSU JAUTĀJUMS (132. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 29. septembrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaiz-

mirst» pirmizdevumā, 72 lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/74, datēts ar 1906. g, 29. septembri,

ar virsrakstu «Emigranti») un divi tīrraksti (22760/74 un 69265/60, abi

ar virsrakstiem «Aizgājēju jautājums», «Mūsu jautājums»).

TEKOŠS ŪDENS (133. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 22. jūnijā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 73. lpp.

Saglabājies 1.—7. rindas uzmetums (22772/164, bez virsraksta),

1.—8. rindas melnraksts (123286/13) un visa dzejoļa melnraksts

(22772/75). Visi trīs rokraksti datēti ar 1910. g. 22. jūniju. Saglabā-

jušies arī divi tīrraksti (22760/75 un 69265/61). Dzejoļa melnrakstā un

tīrrakstā 69265/61 moto ir franču valodā.

MŪSU IZREDZES (134. lpp.)

Sacerēts ne vēlāk par 1907. g. Pirmpublicējums «J. Raiņa Virpuļa
kalendārā 1908. gadam», 16. lpp., ar virsrakstu «Emigranti dabas jau-

kumos» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušies pieci dzejoļa tīrraksti (22760/76; 69265/62; 22721/147;

22721/148; 22721/149; pēdējie trīs ar virsrakstu «Emigranti dabas

jaukumos»).

DUSAS VIETA (135. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 5. septembrī. Pirmpublicējums «J. Raiņa Virpuļa

kalendārā 1908. gadam», 14. lpp. Tajā ir atšķirības no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22772/76, datēts ar 1907. g. 5. septembri, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (22772/77, datēts ar 1907, g. 5. septembri,

bez virsraksta; 22760/77—78; 69265/63).

CEĻA GĀJĒJS TĪTENITS (136. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 28. jūnijā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 76.—78. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/18, bez virsraksta) un trīs tīrraksti

(22772/78, datēts ar 1907. g. 28. jūniju, ar virsrakstu «Ceļa gājējs»;

22760/79—80; 69265/64). Tīrrakstā 22772/78 26.-28. rindā ir ass teksts,

ko Rainis, vairīdamies no cenzūras iebildumiem, tīrrakstā 69265/64 svīt-

rojis un aizstājis ar svītriņām. Šajā izdevumā Raiņa svītrotais teksts

dots dzejoļa parindē.
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MASINAS DUMI (139. lpp.)

Sacerēts 1899. g. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizde-

vumā, 79. lpp.

Saglabājies visa dzejoļa uzmetums (22772/80, datēts ar 1899. g., pē-

dējās četras rindas — ar 1910. g. 10. jūniju, bez virsraksta), melnraksts

(22772/79, datēts ar 1899. g.) un divi tīrraksti (22760/81 un 69265/65),

5.-8. rindas tīrraksts (22996/3, datēts ar 1899. g., bez virsraksta). Meln-

raksts sākas ar dzejoļa 2. pantu, tam seko 1. pants. Vēlāk rokrakstā

atzīmēts, ka panti apmaināmi vietām. Melnrakstā zem virsrakstā ir

svītrots veltījums «Par piemiņu Paulam». lespējams, dzejoli Rainis vel-

tījis savam draugam Paulam Daugem.

NAKTS TĒLI (140. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 11. aprīlī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 80. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22768/44, datēts ar 1910. g. 11. aprīli,
bez virsraksta; 22772/81, datēts ar 1910. g. 11. aprīli, pie 2. panta da-

tējums — 1910. g. 16. oktobris), 13.—15. rindas tīrraksts (14156, bez

virsraksta) un divi visa dzejoļa tīrraksti (22760/82 un 69265/66).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 7. rindā — «miega» labots par «miegā».

«ATRAUTS TEV TIKA, KAS MĪĻŠ» (141. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 2. novembrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaiz-

mirst» pirmizdevumā, 81. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/82, datēts ar 1910. g. 2. novembri) un

divi tīrraksti (69265/67 un 22760/83).

«SVEIKA, MANA ZVAIGZNE ..» (142. lpp.)

Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 82. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (69265/67 un 22760/83).

DZIMTENEI (143. lpp.)

1. pants sacerēts 1902. g., pārējie panti — 1907. g. 1. pants pirmo-
reiz iespiests krājumā «Tālas noskaņas zilā vakarā» kā moto (skat.

komentārus zinātniskā izdevuma 1. sēj., 459. lpp.). Visa dzejoļa pirm-

publicējums žurnālā «Izglītība», 1911, 1. nr., 1.—2. lpp. Tajā ir neliela

atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies visa dzejoļa uzmetums (22772/84, 1. pants datēts ar

1902. g., pārējie — ar 1907. g., bez virsraksta), 1.—36. rindas melnraksts

(22772/83, bez virsraksta), 37.—41. rindas melnraksts (22781/53, datēts

ar 1910. g. 18. jūliju), 43.-48. rindas melnraksts (22768/101, bez virs-

raksta) un divi tīrraksti (22760/84—85 un 69265/68—69).
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ATMIŅAS (145. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 19. jūlijā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 85. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22772/85, datēts ar 1910. g. 19. jūliju,

ar virsrakstu «Cita lapu krišana»; 22760/86; 69265/70).

STIPRĀ PAAUDZE (146. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 28. jūnijā. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība»,

1911, 1. nr., 3. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22772/86, bez virsraksta; 22772/87, ar

virsrakstiem «Vecā paaudze», «Stiprā paaudze»), kuri datēti ar 1906. g.

28. jūniju, un divi tīrraksti (22760/87 un 69265/71).

PIRMIE NAMDARI (147. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizde-

vumā, 87. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti bez virsraksta (22996/4; 22772/88. da-

tēts ar 1905. g.), I.—B. rindas tīrraksts (22772/89, datēts ar 1905. g„

bez virsraksta) un trīs visa dzejoļa tīrraksti (22772/90, datēts ar 1905. g.;

22760/88; 69265/72). Melnrakstu 22996/4 Rainis datējis ar 1907. g., bet

pie datējuma pielicis jautātāju.

KALĒJI MALĒJI (148. lpp.)

Sacerēts 1905. g., 1910. g. 15. jūlijā. Pirmpublicējums «Tie, kas ne-

aizmirst» pirmizdevumā, 88. lpp.

Saglabājies uzmetums (23286/67, ar virsrakstu «Tie, kas neaizmirst

laiku»), divi melnraksti bez virsraksta (22768/84; 22772/91, datēts ar

1905. g„ 1910. g. 15. jūliju) un divi tīrraksti (22760/89 un 69265/73),

ZĀRKA NESĒJI (149. lpp.)

9.—16. rinda sacerēta 1907. g. 22. jūlijā, pārējās — 1909. g. 3. jūlijā.

Pirmpublicējums laikrakstā «Vārpas», 1909, 23. nr., 12. aug. Tajā ir

nelielas atšķirības no pamatteksta.

Saglabājies 1.—8. rindas melnraksts un 9.—16. rindas tīrraksts

(114143, 9.—16. rinda datēta ar 1907. g. 22. jūliju, bez virsraksta),

9.—16. rindas melnraksts (22772/165, datēts ar 1907. g. 22. jūliju, bez

virsraksta), trīs tīrraksti (22772/92, datēts ar 1907. g. 22. jūliju, 1909. g.

3. jūliju; 22760/90; 69265/74).
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VETERĀNS (150. lpp.)

Sacerēts 1904. g.r 1907. g. 21. decembrī, 1908. g. 1. augustā. Pirm-

publicējums laikrakstā «Vārpas», 1909, 31. nr., 9. sept. Tajā ir nelielas

atšķirības no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (23096/77, bez virsraksta), 1.—10. rindas meln-

raksts (127919/107, datēts ar 1904. g., 1907. g. 21. decembri, ar virs-

rakstu «Mirstošais cīņas vīrs»), 1.—10. un 16.—22. rindas melnraksts

(22928/59, datēts ar 1904. g., 1907. g. 21. decembri, 1908. g. 1. augustu,

ar virsrakstiem «Cīņu invalīds», «Vecs kareivis»), 10.—16. un 21.—30.

rindas melnraksts (22928/59, bez virsraksta), dzejoļa melnraksts

(22772/94, datēts ar 1904. g., 1907. g. 21. decembri, 1908. g. 1. augustu,

ar virsrakstiem «Cīņas invalīds», «Veterāns»), 1.—5. rindas tīrraksts

(22772/93, Tukumā, datēts ar 1904. g., ar virsrakstu «Mirstošais cīņas

vīrs») un divi dzejoļa tīrraksti (22760/91—92 un 69265/75).

«DROŠI LAIDIES» (152. lpp.)

Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 92, lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (69265/75 un 22760/93).

PIRMAIS UN PĒDĒJAIS VĀRDS (153. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 4. septembrī. Pirmpublicējums «Progresa kalendārā

1911. gadam», 224. lpp.

Saglabājušies četri dzejoļa tīrraksti (22772/96, ar virsrakstu «Pēdējais

vārds», un 22772/95, ar virsrakstu «Līdzeklis», abi datēti ar 1906. g.

4. septembri; 69265/76; 22760/93).

ZEM PELNIEM (154. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 26. jūlijā. Pirmpublicējums žurnālā «Vārpas», 1908,

1. nr., 16. lpp., ar virsrakstu «Neaizmirsti».

Saglabājies melnraksts (22772/98, datēts ar 1907. g. 26. jūliju, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (22772/97, datēts ar 1907. g. 26. jūliju;

69265/77; 22760/94),

ZINĀTĀJI (155. lpp.)

Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 95. lpp.

Saglabājies melnraksts (22928/17, bez virsraksta) un trīs tīrraksti

(22772/95; 69265/78; 22760/95).

VAROŅU GAITA (156. lpp.)

Sacerēts 1906, g. 29. septembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Auseklis»,

1907, 2. nr., 111. lpp., ar virsrakstu «Varoņa gaita».
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Saglabājies melnraksts (22766/15, bez virsraksta) un trīs tīrraksti

(22772/99, datēts ar 1906. g. 29. septembri, ar virsrakstu «Varoņa gaita»;

22760/96; 69265/79).

PLŪKTI ZIEDI (157. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 6. septembrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 97. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/54, bez virsraksta) un trīs tīrraksti

(22772/100, datēts ar 1906. g. 6. septembri; 69265/80; 22760/97),

DZĪVĀ KVĒLE (158. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 13. jūlijā. Pirmpublicējums laikraksta «Liepājas At-

balss» feļetona pielikumā, 1909, 11. nr., 14. martā, ar virsrakstu «Līdzi

saulei» un nelielām redakcionālām atšķirībām no pamatteksta. Neliela

atšķirība no pamatteksta ir dzejoļa publicējumā JT, 1911, 6. nr.

Saglabājies melnraksts (22772/101, datēts ar 1907. g. 13. jūliju, bez

virsraksta) un četri tīrraksti (22772/102, bez virsraksta, un 22772/103, abi

datēti ar 1907. g. 13. jūliju; 22760/98; 69265/81).

VIENPATIS (159. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 29. augustā. Pirmpublicējums JDLp, 1910, 1. nr.,

2.(15.) janv., ar virsrakstu «Vienenieks» un citām nelielām atšķirībām

no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22926/156, datēts ar 1908. g. 29. augustu,

bez virsraksta) un četri tīrraksti (22772/107; 22772/106, ar virsrakstiem

«Vienība», «Vienpatis», abi datēti ar 1908. g. 29. augustu; 22760/99;

69265/82).

NAU JUMS CITAS CERĪBAS ..» (160. lpp.)

Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 100. lpp. Tajā

ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājušies divi tulkojuma tīrraksti, kas nedaudz atšķiras no pa-

matteksta (22760/100 un 69265/83),

VECĀ VIETĀ (161. lpp.)

1.—8. rinda sacerēta 1905. g. septembri, pārējās — 1909. g. 3. jū-

lijā. Pirmpublicējums laikrakstā «Vārpas», 1909, 21. nr., 5. aug., ar

virsrakstu «Otrā trimdā».

Saglabājies I—B. rindas melnraksts (22772/108, datēts ar 1905. "g.

septembri, bez virsraksta), I.—B. rindas tīrraksts (22772/109, Šveicē,
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datēts ar 1905. g., bez virsraksta) un četri visa dzejoļa tīrraksti

(22772/110, datēts ar 1905. g. 2. septembri, 1909. g. 3. jūliju, bez virs-

raksta; 22772/164, datēts ar 1905. g. 2. septembri, ar virsrakstu «Atkal

trimdā»; 22760/101; 69265/83).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 6. rindā —
«ka» labots par «kā».

VĒSTĪTĀJS (162. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 14. aprīlī. Pirmpublicējums «Mūsu dzimtenes kalen-

dārā 1910. gadam», 68. lpp., ar virsrakstu «Vairs miesās neesmu tik

gluži sveiks» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies 1.—7. rindas melnraksts (22772/111, datēts ar 1908. g.

14. aprīli, bez virsraksta) un četri visa dzejoļa tīrraksti (22772/112, da-

tēts ar 1908. g. 14. aprīli, bez virsraksta; 22772/113, bez virsraksta;

22760/102; 69265/84). Tīrrakstos 22760/102 un 69265/84 Rainis, baidī-

damies no sarežģījumiem, 8. un 9. rindā svītrojis tekstu, pret kuru

varētu vērsties cenzūra. Šajā izdevumā minētās rindas dotas dzejoļa

parindē.

Tvarogs (apvidvārds) — vairogs.

KO ES ZINU (163. lpp.)

Sacerēts 1904. g. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība», 1910, 12. nr.,

923. lpp., ar virsrakstu «Mana zinātne» un citām atšķirībām no pa-

matteksta.

Saglabājies uzmetums (22996/5, datēts ar 1904. g., bez virsraksta)

un četri tīrraksti (22772/105, datēts ar 1904. g., bez virsraksta; 22772/104,

datēts ar 1904. g., 1910. g. 14. jūliju; 22760/103; 69265/85). Uzmetumā

un tīrrakstā 22772/105 nav 5.—12. rindas. Šo rindu saturs abos rok-

rakstos pierakstīts prozā.

Neliela atšķirība no pamatteksta ir dzejoļa publicējumam «Progresa

kalendārā 1911. gadam» un krājuma «Tie, kas neaizmirst» 1.—2. izdevumā.

TAUTAS NĀVE (164. lpp.)

1. sonets sacerēts 1909. g. 3. jūlijā, 2. sonets — 1910. g. 22. jūlijā.

Pirmā soneta pirmpublicējums laikrakstā «Dzīve», 1909, 148. nr., 24. dcc,

ar virsrakstu «Tautu nākotne». Abi soneti vienkopus pirmoreiz pub-

licēti krājuma «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 104. lpp.

Saglabājies 1. soneta melnraksts (22772/114) un tīrraksts (22996/6),
abi datēti ar 1909. g. 3. jūliju, 2. soneta uzmetums (22996/6, datēts ar

1910. g. 22. jūliju), abu sonetu melnraksts (22772/115, 1. sonets datēts

ar 1909. g. 3. jūliju, 2. sonets -- ar 1910. g. 22, jūliju), divi abu

sonetu tīrraksti (22760/104 un 69265/86),
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SĀPES UN CERĪBAS (165. lpp.)

I.—lo. rinda sacerēta 1908. g. 22. augustā, pārējās — 1909. g. 30. au-

gustā. Pirmpublicējums G. Landsberga «Latviešu kalendārā ar bildēm

1910. gadam», 15. lpp. Tajā ir nelielas atšķirības no pamatteksta.

Saglabājies I.—lo. rindas melnraksts (22772/127, datēts ar 1908. g.

22. augustu), ir arī 1.—16. rindas melnraksta atšifrējums (23286/155)

un ar 1909. g. 30. augustu datēts 9.—16. rindas melnraksta atšifrējums

(23286/155), visi trīs bez virsraksta. Atšifrējumu oriģinālu atrašanās

vieta nav zināma. Saglabājušies trīs visa dzejoļa tīrraksti (22772/116,
datēts ar 1908. g. 27. augustu, 1909. g. 30. augustu; 22760/105;

69265/87).

ZVEJNIEKI (166. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 28. oktobrī. Sākumā iecerēts kā dzejoļa «Sasaukša-

nās» priekšpēdējais pants (22772/132). Pirmpublicējums «Tie, kas ne-

aizmirst» pirmizdevumā, 106. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/132, datēts ar 1910. g. 28. oktobri,

bez virsraksta) un trīs tīrraksti (22772/117, datēts ar 1910. g. 28. oktobri;

22760/106; 69265/88).

MEKLĒTĀJI (167. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 13. jūlijā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 107. lpp.

Saglabājies uzmetums (22768/106, datēts ar 1910. g. 20. maiju un

13. jūliju, bez virsraksta), melnraksts (22772/118, datēts ar 1910. g.

13. jūliju, ar virsrakstiem «Ceļa gājēji», «Vienīgais ceļš», «Meklētāji»)

un divi tīrraksti (22760/107; 69265/89, ar virsrakstiem «Vienīgais ceļš»,

«Meklētāji»).

LIELĀKĀ DZIMTENE (168. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 26. oktobrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 108.—110. lpp.

Saglabājies pirmuzmetums (22768/78, datēts ar 1910. g. 5. oktobri),

melnraksts (22772/119—120, datēts ar 1910. g. 26. oktobri), abi bez virs-

raksta, un divi tīrraksti (22760/108—109 un 69265/90—91). Radāmajās

domās (22768/92) Rainis atzīmējis dzejoļa ideju: «Klaidā [trimdā] iz-

auga domas par lielāku tēviju. Tēvija top par šauru kā Guliveram.

Klīst pa pasauli, visur meklē biedrus.»

PIE DZĪVĪBAS KATLIEM (171. lpp.)

Dzejolis radies ilgākā laika posmā: vispirms 1905. g. martā sace-

rēta 7.—14. rinda, 1907. g. 4. jūlijā — 1,—6. rinda, 1910, g. jūlijā —

15.—18. rinda un 1910. g. 22. oktobri — 19.—67. rinda. Pirmpublicē-
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jums «Progresa kalendārā 1911. gadam», 111.—112. lpp., ar apakš-

virsrakstu «Aizgājēju dziesma» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22772/121, datēts ar 1905. g. martu, 1907. g.

4. jūliju, bez virsraksta), melnraksts (22772/122—123, 1 .—6. rinda datēta

ar 1907. g. 4. jūliju, 7.—10. rinda — ar 1905. g. martu, 11.—14. rinda —

ar 1910. g. jūliju, 15.-67. rinda — ar 1910. g. 22. oktobri) un divi

tīrraksti (22760/110—111 un 69265/92—93).

SASAUKŠANĀS (173. lpp.)

1.—12. rinda sacerēta 1910. g. 17. jūnijā, 13.-33. rinda — 28. ok-

tobrī. Pirmpublicējums «Progresa kalendārā 1911. gadam», 33.—34. lpp.,

ar virsrakstu «Saukāšana» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies pirmuzmetums prozā (22768/86, bez virsraksta), meln-

raksts (22772/132, 1.—12. rinda datēta ar 1910. g. 17. jūniju, 13.-33.

rinda
— ar 28. oktobri, bez virsraksta), 1.—12. rindas melnraksts

(22772/133, datēts ar 1910. g. 17. jūniju, bez virsraksta), divi visa dze-

joļa tīrraksti ar virsrakstu «Saukāšana» (22760/112—113 un 69265/94—

95). Krājuma «Tie, kas neaizmirst» 1.—2. izdevumā dzejolis ir ar nelie-

lām atšķirībām no pamatteksta.

VISI UN VIENS (175. lpp.)

Sacerēts 1907.—1908., 1910. g. Pirmpublicējums «Progresa kalendārā

1911. gadam», 153.—154. lpp., ar virsrakstu «Viens un masa» un citām

atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušies divi uzmetumi bez virsraksta (22772/128, datēts ar

1907. g., 1908. g. 15. jūniju; 22772/129), melnraksts (22772/130—131, da-

tēts ar 1907. g., 1908. g. 15. jūniju, 1910. g. 27. un 28. oktobri, ar

virsrakstu «Viens un masa») un divi tīrraksti (22760/114 —115;

69265/96—97, ar virsrakstu «Viens un masa»). «Tie, kas neaizmirst»

1.—2, izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis nedaudz atšķiras no pamat-

teksta.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 53. rindā — «miesu» labots par

«masu».

DZIĻUMĀ (177. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 18. oktobrī. Pirmpublicējums «Progresa kalendārā

1911. gadam», 34. lpp., ar virsrakstu «let», apakšvirsrakstu «Dāvināts

tiem, kas mīt akmeņu starpā» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22772/124, datēts ar 1910. g. 18. oktobri, ar

virsrakstiem «Noslēgtā namā», «Noslēgtos namos», «Dziļā namā», «Dzi-

ļos namos») un divi tīrraksti (22760/116 un 69265/98). Krājuma «Tie, kas

neaizmirst» 1.—2. izdevumā dzejolim ir neliela atšķirība no pamatteksta.
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AUGSTUMĀ (178. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 14. novembrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaiz-

mirst» pirmizdevumā, 118. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/125, datēts ar 1907. g. 14. novembri,

bez virsraksta) un trīs tīrraksti (22772/126, 1.—4. rinda datēta ar

1907. g. 14. novembri, 5.-9. rinda — ar 1910. g. 26. jūliju, ar virs-

rakstiem «Tālē», «Augstā tālē»; 22760/117; 69265/99).

«vienpatim jākrīt» (179. lpp.)

Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 119. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22768/95 un 22772/135), kā arī divi

tīrraksti (22760/118 un 69265/100).

«DOMĀS ES ESMU TUR» (180. lpp.)

Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā, 120. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (69265/100 un 22760/118).

KAPS KALNĀ (181. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 20. oktobrī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 121. lpp., ar mazu redakcionālu atšķirību no pamat-

teksta.

Saglabājies melnraksts (22772/136, datēts ar 1910. g. 20. oktobri, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22760/119 un 69265/101). Tīrrakstos Rainis

atzīmējis, ka «Kaps kalnā» nav saliekams kā proza, bet kā dzejolis, ar

atkāpi no malas.

Radāmajās domās (22768/5) Rainis raksta; ««Kaps kalnā» — fakts

pats satura tik stipru dzejisku sajūtu, ka necieš to izteiktu dzejas

metriskiem līdzekļiem, viņa saturam piemērots tikai kails prozaisks

paziņojums.»

Šajā izdevumā novērstas kļūdas pirmajā teikumā —■ «neaizsniegta»

labots par «neaizsegtu» un «līdzenumiem» — par «līdzenumam».

KALNI UN DVĒSLE (182. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 11. septembri. Pirmpublicējums «Tie, kas neaiz-

mirst» pirmizdevumā, 122. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/137, datēts ar 1906. g. 11. septembri,

bez virsraksta) un pieci tīrraksti (22772/138; 22772/139, bez virsraksta;

22772/140, bez virsraksta, visi trīs datēti ar 1906. g. 11. septembri;

22760/120; 69265/102).
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KLAIDONIS UN KALNS (183. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 24. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība»,

1910, 7. nr,, 505. lpp., ar virsrakstu «Kalns un garāmgājējs» un citām

atšķirībām no pamatteksta. «Izglītībā» dzejolis iespiests kā kalna un

garāmgājēja dialogs.

Saglabājies uzmetums (22925/215, datēts ar 1907. [?] g. 24. aprīli,
bez virsraksta), melnraksts (22772/141, datēts ar 1907. g, 24. aprīli, bez

virsraksta) un tīrraksts (69265/103).

KALNA DOMA (184. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 8. jūlijā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 124. lpp.

Saglabājušies divi visa dzejoļa melnraksti (22844/94, ar virsrakstu

«Kalns domās», un 22772/142, ar virsrakstiem «Kalns domās», «Kalna ne-

miers», «Kalna doma», abi datēti ar 1907. g. 8. jūliju), 1.—12. rindas

melnraksts (22844/94, datēts ar 1907. g. 8. jūliju, ar virsrakstu «Kalns

domās»), trīs visa dzejoļa tīrraksti (22772/143, datēts ar 1907. g.

8. jūliju; 22760/121; 69265/104).

DEBESU NELGA (185. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 9. jūnijā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 125. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22772/144, bez virsraksta; 22772/145, ar

virsrakstiem «Mākonis», «Debesu nelga», abi datēti ar 1910. g, 9. jū-

niju; 69265/105).

MANS BRĀLIS (186. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 31. augustā. Pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

36./48. nr., 836. lpp. Tajā ir atšķirības no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22772/146, datēts ar 1907. g. 31. augustu)

un divi tīrraksti (22772/147, datēts ar 1907. g. 31. augustu; 69265/106).

ZŪDOŠS MĀKONIS (187. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 28. jūlijā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 127. lpp.

Saglabājies melnraksts (22772/148, datēts ar 1907. g. 28. jūliju, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (69265/107; 22772/149; 22772/150, abi pēdējie

bez virsraksta un datēti ar 1907. g. 28. jūliju).
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DIVI GĀJU BALODĪŠI (188. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 28. jūnijā. Pirmpublicējums «Zīslaka latviešu ka-

lendārā 1908. gadam», 17. lpp., ar virsrakstu «Divi baloži» un citām

atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (123781/17, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22772/151, datēts ar 1907. g. 28. jūniju, bez virsraksta; 69265/108).

CAURI MEŽAM (190. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 10. oktobrī. Pirmpublicējums žurnālā «Stari», 1908,

3. nr., 209. lpp., ar virsrakstu «Caur mežu».

Saglabājies melnraksts (22768/54, datēts ar 1907. g. 10. oktobri, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (22772/152, ar virsrakstu «Kalns ar tumšu

mežu», un 22772/153, ar virsrakstu «Caur mežu», abi datēti ar 1907. g.

10. oktobri; 69265/109).

LAIMĪGĀ DVESLE (191. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 1. janvārī. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 131. lpp.

Saglabājies 4.—8. rindas melnraksts (23286/33, bez virsraksta), divi

visa dzejoļa melnraksti (22772/154; 22844/98, bez virsraksta, abi datēti

ar 1907. g. 1. janvāri) un divi tīrraksti (22760/122 un 69265/110).

DZEGUZE (192. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 29. martā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst»

pirmizdevumā, 132. lpp.

Saglabājies uzmetums (22772/163), divi melnraksti (22772/155, datēts

ar 1909, g. 29. martu, 1910. g. 17. augustu; 22772/163, datēts ar

1910. g. 17. augustu) un tīrraksts (69265/111).

MEŽA DŪJA (193. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 29. martā, 1910. g. 8. jūlijā. Pirmpublicējums «Tie,

kas neaizmirst» pirmizdevumā, 133. lpp.

Saglabājies uzmetums (22772/163), divi melnraksti (22772/156 un

22772/157), kuri visi datēti ar 1909, g. 29. martu, 1910. g. 8. jūliju un

ir ar virsrakstu «Meža balodis». Saglabājušies divi tīrraksti (22760/123

un 69265/112).

DZIESMIŅAS GAITAS (194, lpp.)

I un II posms sacerēts 1908. g. 23. maijā, 111 un IV
—

1908. g.

22. maijā. Pirmpublicējums «Tie, kas neaizmirst» pirmizdevumā,
134.—135. lpp. Tajā un arī krājuma 2. izdevumā ir atšķirības no pamat-
teksta.



Saglabājies II posma uzmetums (22768/51, bez virsraksta) un i un

II posma melnraksts (22772/158), abi datēti ar 1908. g. 23. maiju, kā arī

111 posma melnraksts (22772/159) un IV posma melnraksts (22772/160),

kuri datēti ar 1908. g. 22. maiju un ir bez virsraksta. Saglabājies arī

visa dzejoļa tīrraksts (22760/124—125).

NEKAD (196. lpp.)

Sacerēts 1903. g., 1906. g. 5. augustā. Pirmpublicējums «Tie, kas ne-

aizmirst» pirmizdevumā, 136. lpp. Tajā un arī krājuma 2. izdevumā ir

neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22772/161, datēts ar 1903. g., 1906. g. 5. au-

gustu, bez virsraksta) un tīrraksts (22760/126). Tīrraksts ir tādā pašā

redakcijā kā pirmpublicējums.
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GALS UN SĀKUMS

KRĀJUMA TAPŠANA

«Galā un sakuma» ietverti dzejoļi, kas tapuši laikā no 1901. līdz

1912. gadam.

Raiņa atstātās piezīmes un domu uzmetumi liecina, ka krājuma iecere

radusies 1907. gadā. Sākumā viņš sauc iecerēto grāmatu par «Mēness-

dārzu» un 1907. gada 23. aprīlī raksta: ««Mēnessdārzā» vientulības

dziesmas. [. .] Apskatā, ko zaudējis, ko guvu» (22843/30). Ar mēness

tēlu Rainis simbolizē cilvēka iekšējo pasauli. Viņš raksta savu intī-

māko un personiskāko dzejoļu krājumu. Par tādu to Rainis nosauc

priekšvārdā krājuma publicējumam kopotos rakstos «Dzīve un darbi».

1907. gadā, veidojot krājumu, Rainis pārvērtē savu līdzšinējo mūža

gājumu, grib krājumā dot ieskatu radošas personības attīstībā vispār.

Kādā citā piezīmē Rainis 1907. gada 17. novembrī «Mēnessdārzam»

minējis apakšvirsrakstu «Vienas dvēsles balss» un par tā saturu iz-

teicies konkrētāk — krājums būs «Bez laika, bez apkārtnes, bez ap-

stākļiem un paskaidrojuma — abstrakta dzīve un dzeja, liela atpūša-

nās, lielas pārciestas sāpes» (22843/22). Dzejnieks ar šo krājumu it kā

atskatās pagātnē no virsotnes, kur paveras plaši «kalnu tāļskati».
Līdz ar pievēršanos filozofiskai apcerei Rainis redz savā daiļradē

sākamies jaunu posmu un raksta: ««Mēnessdārzs» vecās dzejas nobei-

gums ..
I jaunās iesākums, kaut gan no vecām saknēm; viņās jaunā

dīgļi, kuri nedabūja attīstīties.

Tie jāattīsta; jāizšķiro, kas dzīvības spējīgs jaunos apstākļos, un tas

jāņem par pamatu jaunai dzejai» (22843/21).

lecerot krājumu «Gals un sākums», Rainim bija nodoms arī ar šo

savu visintīmāko grāmatu būt proletariāta kareivim. 1907. gada 18, sep-

tembrī dzejnieka radāmajās domās lasāms: ««Mēnessdārzā» —vienkopus

klusums, vienkāršums, cīņa, emigr. žēlaba, gatavošanās uz nākotni»

(22843/25). Gadu vēlāk, 1908. gada 13. septembrī, doma par personības

attīstības dialektiku atkal ieskanas dienasgrāmatā: «Jo vairāk indivīds
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attīstās un jo lielāks top, jo vientulīgāks jūtas, jo vairāk ilgas viņu

velk atpakaļ uz masu, uz visumu, uz tautu, uz proletariātu. Indivīda

laime ir tikai kopībā. Vientulībā «Mēnessdārzā» viņš salasa, noskaidro

savus spēkus, atpūšas, bet viņa laime ir tikai saules dārzā, tikai ko-

pībā . .» (22864/10). Tātad jau pirmajās iecerēs ieskanas viena no krā-

juma galvenajām atziņām: tikai ciešā kopībā ar proletariātu rodams dzīves

piepildījums un laime. Tāpat kā iepriekšējos krājumos, doma par pro-

letariātu un tā cīņas mērķiem joprojām ir vadoša. Arī šo savu «per-

soniskāko» un filozofiskāko krājumu, par kuru Rainis saka, ka tas

«priekš tautas reizē subjektīvākais un objektīvākais» (23043), viņš

velta pamatšķirai un liek tā ievadā izskanēt vārdiem:

Tev, pamatšķira —

Kur lielāks gods kā tas, tev kareivs būt?

Tu izej cilvēci un sauli gūt.

1912. gada 28. jūlijā Rainis radāmajās domās atzīmē, ka «Gals un

sākums» sasaucas ar viņa pirmo dzejoļu krājumu «Tālas noskaņas zilā

vakarā». Tikai atšķirībā no «Tālu noskaņu» konkrētās simbolikas krā-

jumā «Gals un sākums» dzejnieks runā plašos filozofiskos vispārinā-

jumos. Viņa nolūks ir ar šo krājumu «celt ilgas pēc skaistuma, lai savu

vārgu justu jo dziļāk, lai jo karstāk cīnītos iegūt pasauli, kur skaistums

nav tik priekš dažiem, bet priekš visiem» (22843/2).

Ļoti daudz Rainis ir domājis par «Gala un sākuma» māksliniecisko

veidojumu —

gan par grāmatas kompozīciju, gan epitetiem, strofām,

dzejas tēliem, iespējām izmantot krāsu simboliku domas un pārdzī-

vojuma labākai izteikšanai. Poētisko izteiksmes līdzekļu izmantojumā

Rainis meklē novatorisku ceļu. 1912. gada 20. jūlijā viņa radāmajās

domās ierakstīts: «Skatīties 1)ka visi epiteta ornantia ir jauni un viksēti.

2) Novērst 4 rindaiņus

3) Dziedamība

4) Vienkāršība, bez parastiem kliedzieniem

5) Jauns spilgtums gleznās un domās

6) Jauni vārdi no vārdnīcas

7) Jauni izdomāti vārdi

8) Jaunas atskaņas» (22843/43).
Šo ieceri Rainis arī centies īstenot. «Galā un sākumā» ir sasniegta

vēl lielāka vienkāršība dzejas formā, doma izteikta vēl kodolīgāk, vēl

aforistiskāk. Daudzos dzejoļos, prasmīgi izraugoties ritmu, atskaņas,
leksiku, dzejnieks panācis apbrīnojamu muzikalitāti. Panta formu dažā-

dība «Galā un sākumā» ir bagātāka nekā jebkurā citā Raiņa krājumā.
Rainis raksta gan klasiskās, gan reti sastopamās antīkās panta formās,

bieži vien tās radoši pārveido. Šajā grāmatā ir vairāk apvidvārdu, dzej-
nieka paša darinātu jaunvārdu. Citāda nekā iepriekšējos krājumos ir

«Gala un sākuma» kompozicionālā uzbūve. Sākot strādāt pie grāmatas



446

sastādīšanas, dzejnieks plāno nodaļas atdalīt citu no citas nevis ar

virsrakstiem, bet ar moto. Sākumā viņš paredz krājuma pirmajā daļā

likt dzejoli, no kura «katrs pantiņš (2 rind.) ir vienas nodaļas uz-

raksts» (22843/55). Otrā daļā viņš domā tādā pašā veidā izmantot

ritorneles «Saujiņa ziedu». 1912. gada 22. augustā rakstītajā piezīmē

(22843/59) redzams, ka iecere ir mazliet mainījusies un konkretizējusies.
Rainis ir izlēmis vienā krājuma dzejolī atspoguļot dzīves ritumu un šī

dzejoļa atsevišķus pantus likt katras nodaļas ieskaņā. Tajā pašā dienā

viņš tādu dzejoli arī sacer. Ar tā pantiem «Galā un sākumā» ir atda-

lītas deviņas tematiski dažādas nodaļas. Kā liecina Raiņa piezīmes, no-

daļu tematika viņam bijusi skaidra jau 1911. gada 28. maijā, kad ra-

dāmajās domās septiņas centrālās krājuma nodaļas viņš nosaucis par

septiņiem vainagiem, runājis arī par vienu dziesmu septiņās balsīs. Tajā

pašā laikā Rainis plānojis, ka visiem dzejoļiem jāiekļaujas trijos cik-

los. Radāmajās domās Rainis iezīmē šo ciklu filozofisko domu. Pēc

ievada nodaļas, ko Rainis nosauc par «Atjēgšanu» («cilvēks atjēdz»,

apzinās nepieciešamību meklēt savas esības jēgu), seko «Meklēšanas»

posms, kuram ir septiņas pakāpes (pagātne, daba, mīla, darbs, sāpes,

nāve, vientulība), taču tur nav rodams glābiņš. Sāpes remdēt dvēsele

spēj tikai trešajā ciklā «Atrašana», kas veido divas krājuma nobei-

guma nodaļas, par kuru filozofisko saturu dzejnieks pats raksta:

/(111 atrod kā visus paliekošus
1. dvēseli — dzīves dziņu

2. kosmosu — lielo pasauli, ārpus zemes

3. abu spēku vienībā glābiņš.

līdzekļi: a) dvēsle sevi pielīdzina kosmosam, aug līdz bezgalībai

b) dara kosmosu sev līdzīgu, dodot viņam cenšanos un ap-

ziņu — dvēseli

c) attīsta sevī domas un gribu, kas vērš abus: dvēsli un kos-

mosu» (22843/58).

Lielās līnijās šāda krājuma filozofiskās domas attīstības gaita Rainim

bijusi skaidra jau 1907. gadā, kad viņš, plānojot krājumu, radāmajās

domās atzīmējis: «Vajga mirt, lai ieietu jaunā dzīvē. Vajga kļūt par

varoņiem, lai to spētu. «Mēness dārzs» ir miršana un aizrādījums uz

augšāmcelšanos» (22843/22).

lecerētajās septiņās meklējumu nodaļās izvērstās domas Rainis pa-

redz atrisināt līdz galam krājuma izskaņā, jo, kā viņš raksta 1912. gada

5. oktobrī: «Sāpes un nāve taisni nāk no iekšējas nesaskaņas, no neiz-

šķirtiem jautājumiem, kā attiekties pret pagātni, dabu, mīlu, darbu un

pašu. Tātad man visas t[ā]s nodaļas atstāt neizšķirtas, visas beigt ar

jautājumiem, ar asumiem, ar šaubām, ar nepietikšanu. Un saskaņa

visām nodaļām top atrasta tikai paša atbrīvošanā no visa sveša»

(22843/41).
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No Raiņa piezīmēm secināms, ka, izejot dažādos attīstības posmus

(miršana — atdzimšana), kas veido krājuma kompozicionālo kāpinā-

jumu, cilvēks «aug līdz bezgalībai» un nepārprotami nonāk pie perso-

nības aktīvas ieplūsmes sabiedrībā, pie «abu spēku vienības». «Galā un

sākumā» dominē cilvēka prāta un gribas aktīvais spēks, apņēmība,

augot pašam, pārvērst pasauli, tiekties arvien tālāk. — uz visu cilvēci,

uz kosmosu.

Septiņu meklējumu pakāpju būtību Rainis centies labāk raksturot gan

ar alegoriskiem krāsu priekšstatiem, gan septiņu dažādu vainagu sim-

boliem. Skumju un sēru izteikšanai Rainim vispiemērotākā likusies

sarkanā un rudā krāsa, prieka raksturošanai — oranžā, mīlai un sau-

lei — zelta, ilgām un dusmām — zaļā, sāpēm — bāli zilā, bailēm,

šaubām
—

tumši zilā, vientulībai un vienaldzībai
—

violetā. Minētās

krāsas dzejnieks atbilstoši licis septiņām nodaļām par moto. Šajās no-

daļās skan dažādas balsis: sēra vēja kokle, kas atbalsojas no sārtās

pagātnes miglas, dabas priekaduņa mežā, laimīga lakstīgalas balss, vēt-

ras taure, kas sauc dziņudusmas, dūjas smeldzesbalss, šausmās pa-

miris ķirmjatikšis, klusumkalns. Šīm septiņām balsīm savukārt atbilst

septiņi dažādi vainagi — mirdzošs rasas vainags, dzeltensarkanu lapu

vainags, rožu vainags, ozolvainags, ērkšķu vainags, čūsku vainags un

mēļu zvaigžņu vainags.

Visintensīvāk Rainis pie krājuma «Gals un sākums» sakārtošanas

strādājis 1912. gadā, it īpaši vasarā un agrā rudenī. Tad dzejnieks re-

diģējis daudz dzejoļu un kārtojis tos pa nodaļām. Ilgu laiku Rainis nav

varējis izšķirties par grāmatas nosaukumu. Tas nav bijis skaidrs vēl

1912. gada 12. augustā, kad viņš uz nelielas lapiņas atzīmējis iespēja-

mos nosaukumus: «Mēness dārzā», «Gals un sākums», «Viens gals un

sākums, dziesma 7 balsīs», «7 vainagi», «lenākusies zvaigzne», «Sliek-

snis», «Laiku loks», «Mēness grāmatiņa», «Mēness laiva», «Pie vakara

upes», «Balsis pie vakara upes. Desmitdaļaina dziesma», «Zem zemes

uguns (desmitdaļaina dziesma) par vienu galu un sākumu», «Gals un

sākums. Viena rituma desmitdaļaina dziesma», «Desmitdaļaina dziesma.

Viena rituma gals un sākums» (22843/48).

Pēdējais darbs pie dzejoļiem veikts oktobra vidū. 15. oktobrī Rainis

uzraksta moto nobeiguma nodaļai un drīz vien pēc tam pabeidz ma-

nuskripta kārtošanu. «Esmu nu tomēr pabeidzis dzļejoļu] 111 [krājumu] 1

un 25.10.12 nosūtījis uz Hanzu 2
,» raksta Rainis dienasgrāmatā 1912. gada

31. oktobri. —
«Veselu mēnesi agrāk varēja būt gatavs.»

1 Rainis par 111 krājumu sauc «Galu un sākumu». «Vētras sēju» viņš

dēvē par «pavasaras dziesmu», krājumu «Tie, kas neaizmirst» — par

«rudens dziesmu», bet «Galu un sākumu» — par 111 — «ziemas dziesmu».

2
Spiestuve «Hanza» Rīgā, kur iespiests krājums «Gals un sākums».
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Grāmata iespiesta 1912. gada beigās Pēterburgā A. Gulbja apgādā.

Vēlāk dzejnieks nebija ar savu veikumu īsti apmierināts un gribēja

krājumu pārstrādāt. 1913 gada 10. martā viņš dienasgrāmatā raksta: «Es

vakarā pēc maziem darbiem paņēmu rokā «Galu un sākumu», lasīju un

raudāju pats par sevi. Kauna vairs nebij, taisnība taču viss ii, kas tur

sacīts. Visstiprākās vidus nodaļas, sāpes, — tālākās, kā nāve un vientu-

lība, nav stiprākas, pat vietām jūtas vājākas. Jāizņem būs vājākās laukā.

Un viss jāpārstrādā pareizāk. Gala dzeja gluži vāja un teatrāliska. Tai

citur vieta, tad būs stipra. Galā jāsakopo stiprākās un garākās no

nāves, vientulības un atdzimšanas. Atdzimtne jāizceļ stiprāk, tagad to

nesaprot kā atdzimtni. Ja ne citādi, tad varbūt likt viņā tikai vienu

dzejoli «Pārvarīgais» vai vēl par būtni. Daudz darba vēl tais grāmatās.»

IZDEVUMI

«Gals un sākums» līdz 1925. gadam atsevišķā grāmatā iznācis trīs

reizes:

Gals un sākums. Viena rituma ziemasdziesma. Pēterburgā, A. Gulbis,

[1912]. 218 lpp.

Gals un sākums. Viena rituma ziemasdziesma. 2. izd. R., A. Gulbis,

[1919]. 217 lpp.

Gals un sākums. Viena rituma ziemasdziesma. 2. [3.] izd. R., A. Gul-

bis, [1919], 218 lpp. (Universālā bibliotēka 212./216. nr.)

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM UN MOTO

«TEV, PAMATŠĶIRA —» (200. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 28. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 6. lpp.

Saglabājušies divi visa dzejoļa uzmetumi (22746/108 un 22746/109,

abi datēti
v

ar 1912. g. 28. septembri), 7.-9. rindas tīrraksts (22746/108,
datēts ar 1912. g. 16. oktobri), trīs 1.—3. rindas tīrraksti (22747/166;

22748/75; 22746/107). Tīrraksts 22747/166 ir uz lapiņas, kuras citi rok-

raksti datēti ar 1912. g. 16. un 18. oktobri.

«KAD SAPŅA UZMODOS, ES JUTOS RITOT» (201. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 15. aprīlī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 7. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/41, datēts ar 1912. g. 15. aprīli) un

tīrraksts (22747/6).
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«NO TALES DZIRDU: AIZŠALC LIELI VĒJI» (203. lpp.)

Pirmpublicējums krājuma «Tie,kas neaizmirst» pirmizdevumā, 118. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22844/3, ar svītrotiem virsrakstiem

«Kalnā», «Augstumā»; 22747/7, ar virsrakstu «Augstumā»).
1913. g. 19. septembrī Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Sagla-

bājies atdzejojuma melnraksts (127966/53). Atdzejojums iespiests anto-

loģijā «Lettische Lyrik». R., A. Gulbis, 1924, 243. lpp.:

Ich höre fern die Winde weiterjagen

Ich höre fern die Winde weiterjagen,

in hartem Fall zerbricht noch irgend was,

ein Fenster wird noch krachend zugeschlagen,

dann sinkt der Lärm, und jeder Ton wird lass.

Die Stille spannt den Raum zu klaren Weiten,

die Wolke schmilzt in diesem Licht, wird blass,

der Himmel lässt den Atem nicht mehr gleiten.

Das Herz verstummt voll Angst vor dem Gescheh'n:

O Herz, nun kannst du dir nicht mehr entgeh'n!

«AIZ MELNĀM RAKSTU RINDIŅĀM» (204. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 9. martā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 10. lpp.

Saglabājies uzmetums (17032, datēts ar 1909. g. 9. martu, ar virs-

rakstu «Aiz melnām rakstu rindiņām»), divi melnraksti (22746/209, da-

tēts ar 1909. g. 9. martu; 22747/8, datēts ar 1909. g. 9. martu un

29. jūliju, ar virsrakstiem «Aiz melnām rakstu rindiņām», «Aiz plīvura»,

«Rakstu plīvurs», «Plīvurs») un tīrraksts (22748/2, datēts ar 1909. g.

9. martu un 29. jūliju, 1912. g. 26. augustu, ar svītrotu virsrakstu

«Plīvurs»),

«CIK SAPŅA IZMODOS, CIK DARBA TROKŠŅA» (205. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 22. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 11.—12. lpp.

Saglabājušies divi uzmetumi (22746/127, datēts ar 1912. g. 22. au-

gustu; 22844/I—2, datēts ar 1912. g. 22. un 24. augustu) un tīrraksts

(22747/9, datēts ar 1912. g. 22., 24. un 26. augustu).

Septiņšķērpu (apvidvārds) — septiņšķēpu.

Turme — domājams, no darbības vārda «turēt» darināts Raiņa jaun-

vārds ar nozīmi «pietura».
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«SKAN SĒRAS VĒJA KOKLE SĀRTA MIGLA» (207. lpp.)

«Gala un sākuma» dzejoļa «Es ritu» 1. pants. Skat. komentārus šī

sējuma 491. lpp.

RAUDUVES BALSS (208. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 2. oktobrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 14. lpp.

Saglabājies 1.—6. rindas melnraksts (22844/39) un divi visa dzejoļa
tīrraksti (22747/10 un 22748/3). Visi rokraksti datēti ar 1907. g. 2. ok-

tobri.

RASA UN OGAS (209. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 2. novembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 15. lpp.

Saglabājies uzmetums (22844/40, datēts ar 1907. g. 2. novembri,

bez virsraksta) un divi tīrraksti (22747/11, datēts ar 1907. g. 2. no-

vembri; 22748/76), abi ar virsrakstiem «Sarkanas ogas», «Rasa un ogas».

VIENA GALOTNE (210. lpp.)

Sacerēts 1903. g. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā,

16. lpp.

Saglabājušies divi ar 1903. g. datēti melnraksti (22748/77, ar virs-

rakstiem «Vārīga galotne», «Lokana galotne», «Viena galotne»; 22844/5).

NEMIERA SĀCĒJS (211. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 27. martā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 17. lpp.

Saglabājušies trīs melnraksti (22746/128, bez virsraksta, un 22748/28,

abi datēti ar 1909. g. 27. martu; 22748/78) un tīrraksts (22747/12, datēts

ar 1909. g. 27. martu).

- ?

VĒJA KOKLE (212. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 25. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 18. lpp.

Saglabājies uzmetums (22766/19, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22747/13, ar virsrakstiem «Lēnas acis», «Lēnas zvaigznes», «Klusas

zvaigznes», «Vēja kokle», un 22748/55, ar virsrakstu «Klusās zvaigznes»,

abi datēti ar 1906. g. 25. augustu),
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PAGĀTNES PARĀDS (213. lpp.)

Sacerēts 1904.—1906. g., 1908.—1909. g. Pirmpublicējums «Gala

un sākuma» pirmizdevumā, 19. lpp.

Saglabājies 1.—16. rindas uzmetums (22746/129, datēts ar 1904. g.,

1906. g. 26. jūniju, 1908. g. 22. maiju un 4. augustu, bez virsraksta),
1.—7. rindas melnraksts (22973/22, bez virsraksta), 1.—8. rindas meln-

raksts (22973/23, datēts ar 1905. g. maiju, 8. rinda — ar 1906. g.

28. jūniju, bez virsraksta), visa dzejoļa melnraksts (22748/7. datēts ar

1904. g., 1906. g. 26. jūniju, 1908. g. 22. maiju un 4. augustu) un tīr-

raksts (22747/14, datēts ar 1904. g., 1906. g. 26. jūniju, 1908. g.

22. maiju un 4. augustu, 1909. g. 3. septembri).

SIRDS PUKSTIENI (214. lpp.)

Sacerēts 1903. g. Pirmpublicējums žurnālā «Kāvi», 1906, 1. nr.,

56. lpp. Tajā ir atšķirības no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (22748/79, datēts ar 1903. g.) un dzejoļa teksts,

ko pārrakstījusi Aspazija (22747/15, datēts ar 1903. g., bet pie gada

pielikts jautātājs).

SMAGUMS (215. lpp.)

Sacerēts 1904. g. maijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmiz-

devumā, 21. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22747/16, datēts ar 1904. g. maiju, ar

virsrakstiem «Dziļais smagums», «Smagums»; 22748/80, datēts ar 1904.

g. 2. maiju, ar virsrakstu «Dziļais smagums»).

«ES RITU DABAS PRIEKADUNAS MEZĀ» (216. lpp.)

«Gala un sākuma» dzejoļa «Es ritu» 2. pants. Skat. komentārus šī

sējuma 491. lpp.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 1. rindā — «priekuduņas» labots par

«priekaduņas».

VASARLAIKS (217. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 6. janvāri. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 23. lpp.

Saglabājies 1.—3. rindas melnraksts (22746/137, bez virsraksta), divi

visa dzejoļa melnraksti (22747/17 un 22746/130), visi melnraksti datēti

ar 1910. g. 6. janvāri, kā arī I—3. rindas tīrraksts (22748/81, datēts

ar 1910. g. 6. janvāri un 24. februāri),
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SALVE! (218. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 12. maijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 24. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/142, datēts ar 1908. g. 12. maiju,

bez virsraksta), četri tīrraksti (22748/83, bez virsraksta; 22748/82;

22747/18, datēts ar 1908. g. 12. maiju, 1912. g. 9. septembri, ar virs-

rakstiem «Dienvidus debess», «Ave Maria», «Salve!»; 22748/15, datēts ar

1908. g. 12. maiju, ar virsrakstu «Dienvidus debess») un 1.—4. rindas

tīrraksts (22747/168).
Salve (latīņu vai.) — esi sveicināts.

QUI SI SANA (219. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 8. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 25. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/132, bez virsraksta) un tīrraksts

(22747/19), abi datēti ar 1909. g. 8. septembri.

Raiņa grāmatā «Kastaņola», 71. lpp. Aspazija raksta: «Lugāna un

viņas apkārtne arī ir īsti tā vieta, kur var sadzīt slimā dvēsele. «Quisi-

sana» (še top vesels) še saucas daudzas vietas un Quisisana viņa visa

ir kopā. Maigā daba ir tā, kas plīvuri pēc plīvura klāj uz katra ievai-

nojuma ..»

GRAVAS VĀRDI (220. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 10. oktobrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 26. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22844/41, datēts ar 1907. g. 10. ok-

tobri, bez virsraksta un apakšvirsraksta; 22748/26, datēts ar 1907. g.

10. oktobri, 1912. g. 16. augustu, ar apakšvirsrakstu «Cantina di Gan-

dria») un divi tīrraksti (22748/25, datēts ar 1907. g. 10. oktobri, bez

virsraksta; 22747/20, datēts ar 1907. g. 10. oktobri, 1912. g. 16. augustu,

ar apakšvirsrakstiem «Cantina di Gandria», «Cave di Gandria»).

Cave di Gandria (itāļu vai.) — Gandrijas "grava. Gandrijas grava

itradās Kastaņola pie Gandrijas klints, kur Rainis bieži mīlēja pastai-

gāties un dzejot.
Cantina (itāļu vai.) — pagrabs, vīna pagrabs.

Ģiedre — domājams, Raiņa darināts jaunvārds, atvasināts no apvid-

vārda «ģiedrs» (dzidrs).

STĪGOTĀJA (221. lpp.)

Sacerēts 1906., 1912. g. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 27. lpp.

Saglabājies 1.—4. rindas uzmetums (22766/60, bez virsraksta), visa
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dzejoļa melnraksts (22748/24, datēts ar 1906. g. 13. un 16. septembri,

labots vēlāk, 8.—9. rinda pierakstīta 1912. g. 28. jūlijā) un visa dzejoļa

tīrraksts (22747/21, datēts ar 1906. g. 13. un 16. septembri, 1912, g.

29. jūliju), kā arī I—6. rindas tīrraksts (22748/23, datēts ar 1906. g.

13. un 16. septembri, bez virsraksta).

SĪKS LIETIŅŠ (222. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 8. jūnijā, 1910. g. 19. janvārī. Pirmpublicējums

«Gala un sākuma» pirmizdevumā, 28. lpp.

Saglabājušies divi visa dzejoļa tīrraksti (22747/22, ar virsrakstiem

«Sīks lietiņš», «Sīks lietutiņš», un 22748/84, abi datēti ar 1909. g. 8. jū-

niju, 1910. g. 19. janvāri) un 1.—2. rindas tīrraksts (22844/42, datēts

ar 1909. g. 8. jūniju, bez virsraksta).

DĀRGUMU TRAUKS (223. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 8. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 29. lpp.

Saglabājies 1.—4. rindas uzmetums (22746/132, datēts ar 1909. g.

8. septembri, bez virsraksta), visa dzejoļa melnraksts (22748/22, datēts

ar 1909. g. 8. septembri, ar virsrakstiem «Rīta sūtnis», «Dimanta

trauks», «Pērļu trauks») un tīrraksts (22747/23, datēts ar 1909. g. 8. sep-

tembri, 1912. g. 9, septembri, ar virsrakstiem «Rīta sūtnis», «Dimants un

pērles», «Pērļu trauks»).

PAŠĀ PUSDIENĀ (224. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 5. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 30. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22756/4, bez virsraksta; 22747/24, ar

virsrakstiem «Pašā diendusā», «Pašā pusdienā») un tīrraksts (22748/21),

visi rokraksti datēti ar 1906. g. 5. augustu.

MANS EZERS (225. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 24. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 31. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22748/20, ar virsrakstiem «Ezers pļavā»,
«Ezers zem saules», «Mans ezers»; 22844/8, ar virsrakstiem «Ezers zem

saules», «Atvars pļavā», «Mans ezers»), abi datēti ar 1906. g. 24. augustu.

SAULES BĒRNIŅAM (226. lpp.)

Sacerēts 1903. g., 1906. g. 2. augustā. Pirmpublicējums «Gala un

sākuma» piimizdevumā, 32. lpp.
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Saglabājušies divi melnraksti (22766/22, ar virsrakstu «Zvaigznīte»;

22843/11) un tīrraksts (22747/25, ar virsrakstiem «Svešajam saulesbēr-

niņam», «Saulesbērniņam»), visi trīs datēti ar 1903. g., 1906. g. 2. au-

gustu.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (127966/69). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik»,
252. lpp.:

Dem Sonnenkinde

Liebe mich nicht,

meine Freude, mein Kind!

Sonne verbietet's

und Mond und Wind.

Wie Schnee im Frühling

dein Stern zerrinnt
—

liebe mich nicht,

meine Freude, mein Kind!

SAULES lELEJA (227. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 24. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 33. lpp.

Saglabājies uzmetums (22863/4, datēts ar 1909. g. 24. septembri,

bez virsraksta), melnraksts (22746/133, datēts ar 1909, g. 24. sep-

tembri) un divi tīrraksti (22748/48 un 22747/28, abi datēti ar 1909. g.

28. septembri).

Dzejoli Rainis veltījis māsai Dorai Stučkai.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (127966/62):

Der Sonne Tal

Rings winterkalt und finster, —

Hier auf dem kahlen Fels grünt Ginster,

Denn hier ist meiner Sonne Tal. c

Blühen Blumen hier das ganze Jahr,

Und ich nur wäre trostesbar?

Nein, dies ist meiner Hoffnung Tal,

Der Ort,

Wo alles wiedert grünt, was einst verdorrt.

Saglabājusies vēl arī cita atdzejojuma redakcija (22923/187) un no-

vilkums uz šapirogrāfa (22991/6).
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VAL ORBA (228. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 23. aprīlī, Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 34. lpp.

Saglabājušies trīs melnraksti (22748/18, ar virsrakstiem «Vai Rosa-

rio», «Vai Cabla», «Vai Pianca», «Vai Orba»; 22748/16 un 22748/17,

abi bez virsraksta, visi trīs datēti ar 1908. g. 23. aprīli) un tīrraksts

(22747/26, datēts ar 1908. g. 23. aprīli, 1912. g. 16. augustu).

Vai (itāļu vai.) — ieleja.

PĒCPUSDIENA LAIVĀ (229. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 27. martā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 35. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22746/134, bez virsraksta; 22748/14,

datēts ar 1909. g. 27. martu, ar virsrakstiem «Pie krasta namiem»,

«Ūdens sirds», «Dzelmes sirds», «Priekšpusdiena laivā», «Rīta stundas

laivā») un trīs tīrraksti (22748/13, ar virsrakstiem «Rīta stunda laivā»,

«Rīts laivā», un 22747/27, ar virsrakstiem «Priekšpusdiena laivā», «Pēc-

pusdiena laivā», abi datēti ar 1909. g. 27. martu; 22748/85).

KLUSĀS DIENAS BRĪNUMS (230. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 8. oktobrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 36. lpp.

Saglabājies uzmetums (22844/43, datēts — 1904. g, vasarā, bez virs-

raksta) un divi tīrraksti (22844/9, Jēkabmuižā, datēts —
1904. g. va-

sarā, 1908. g. 8. oktobrī; 22844/4, datēts ar 1904. g., 1908. g. 8. oktobri,

bez virsraksta).

NO ILGU SLĀPĒM (231. lpp.)

1.—16. rinda sacerēta 1909. g. 2, augustā, pārējās — 1912. g. 31. jū-

lijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā, 37. lpp.

Saglabājies I—l6. rindas melnraksts (22746/136, datēts ar 1909. g.

2. augustu, bez virsraksta), 1.—20. rindas melnraksts (22746/135, datēts

ar 1909. g. 2. augustu, 1912. g. 31. jūliju) un visa dzejoļa melnraksts

(22747/29—30, datēts ar 1909. g. 2. augustu, 1912. g. 31. jūliju, ar

virsrakstiem «No ilgām slāpēm», «No ilgu slāpēm»).

VĒLĀ LAUNAGĀ (232. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 20. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 38. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22844/44, datēts ar 1909. g. 20. augustu,

bez virsraksta; 22748/27 un 22747/31, abi datēti ar 1909. g. 20. augustu

un 11. septembri).
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EZERS NAKTI (233. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 24. martā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 39. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22844/45, ar virsrakstiem «Liedzēji

smaidi», «Slepenās sāpes»; 22748/86, ar virsrakstu «Slepenās sāpes»)
un tīrraksts (22747/32, ar virsrakstiem «Slepenas sāpes», «Ezers naktī»),
visi rokraksti datēti ar 1910. g. 24. martu.

Sirgot — domājams, Raiņa jaunvārds, atvasināts no darbības vārda

«sirgt».

«SAUC LAKSTĪGALA LAIMĒ ZIEDU PĻAVĀ» (234. lpp.)

«Gala un sākuma» dzejoļa «Es ritu» 3. pants. Skat. komentārus šī

sējuma 491. lpp.

ĶIRSIS UN PĻAVA (235. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 27. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 41. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/61, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22748/29, datēts ar 1907. g. 27. jūniju; 22747/33, datēts ar 1907. g.

27. jūniju, 1912. g. 10. septembri).

ATVĒRTA ROKA (236, lpp.)

Sacerēts 1909. g. 6. aprīlī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 42. lpp.

Saglabājies melnraksts (22748/87, bez virsraksta), tīrraksts (22747/34,

ar virsrakstiem «Labais liktens», «Dāsnais liktens», «Atvērta roka») un

1. rindas tīrraksts (22746/163, ar virsrakstiem «Ar dāsnu roku», «Atvērta

roka»). Visi rokraksti datēti ar 1909. g. 6. aprīli.

Dzejoļa tīrrakstā Rainis pierakstījis: «Par piemiņu A, P.».

VIENĪGAIS DRAUGS (237. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 8. martā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 43. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22748/88, bez virsraksta; 22748/58, bez

virsraksta, un 22747/35, abi datēti ar 1908. g. 8, martu).

PAVASARAS RĪTĀ (238. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 11. oktobrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 44. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/36, datēts ar 1910. g. 11. oktobri).



SENA PAZIŅA (239. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 1. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 46. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/38) un tīrraksts (22748/32), abi datēti

ar 1906. g. 1. jūniju.
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (127966/33):

Alt vertraut

Mir ist, du wärst vertraut mir

Lange schon inniglich,
Zusammen aufgewachsen

Mit mir freundnachbarlich.

Längst weiss ich, wie du schreitest,

Wie deinen Kopf du neigst,

Weiss, wie du stille lächelst,

Plötzlich im Reden schweigst.

Du gehst so frei, so sicher,

Eben verläuft dein Pfad,

An mir vorüber hell glänzend

Rollt deines Glückes Rad.

So glücklich ist, so sonnig,

Die Seele einfach, schlicht,

Doch meine sinkt dumpfig und dunkel

Schwer lastend Schicht auf Schicht.

So glücklich, klar, so sonnig,

Hell deine Seele blinkt,

Doch meine dumpf, dunkel, vielschichtig

In eigner Schwere sinkt.

Und dennoch ist mir, du seiest

Lange mir alt vertraut,

Ob schon zum ersten Mal

Ich heute dich geschaut.

SMARŠAINAIS SAPNIS (240. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 29. augustā, 1912. g. 29. jūlijā un 9. septembrī.

Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā, 45. lpp.

Saglabājies uzmetums (22766/21, bez virsraksta), melnraksts (22748/8,

datēts ar 1906. g. 29. augustu, ar virsrakstiem «Atmiņas», «Sapņu brī-

dis», «Sapņains brīdis», «Sapņa ziediņš», «Smaršains sapnis») un tīr-
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raksts (22747/37, datēts ar 1906. g. 29. augustu, 1912. g. 29. jūliju un

9. septembri).

Miniņš — Raiņa darināts jaunvārds, ar kuru viņš apzīmējis priekš-

metu, kas liek kaut ko atminēties.

VIENU DIENU (241. lpp.)

I.—B. rinda sacerēta 1905. g. 1. septembrī, pārējās —
1906. g.

2. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā, 47. lpp.

Saglabājies 1.—8. rindas melnraksts (22807/46, bez virsraksta un

moto), I.—B. rindas tīrraksts (22844/27, datēts ar 1905. g. 1. septembri,
bez virsraksta un moto) un trīs visa dzejoļa tīrraksti (22863/8, ar virs-

rakstu «Uz mūža dienu»; 22748/31 un 22747/39, abi bez moto), kuri

datēti ar 1905. g. 1. septembri, 1906. g. 2. augustu.

NABAGA TAURENĪTS (242. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā,
48. lpp.

Saglabājies melnraksts (22844/24—25, datēts ar 1905, g.) un trīs

tīrraksti (22746/140, bez virsraksta; 22747/40, datēts ar 1905. g„

1912. g. 10. septembri; 23098/31, bez virsraksta).

LĪDZI SOĻI (243. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 2. februārī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 49. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22747/41, ar virsrakstiem «Draugi»,

«Līdzi soļi», un 22746/141, ar virsrakstiem «Draugi», «Līgotāji», «Līdzi

soļi», abi datēti ar 1910. g. 2. februāri) un divi tīrraksti (22844/46,

datēts ar 1910. g. 2. februāri; 22844/26, ar virsrakstu «Draugi»),

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (22991/7):

Die gleiche Stiege

Dich hat gewiegt die Wasserwiege,

Und meine Wiege hing im Wind,

Seit die Erinnerung beginnt,

Der Gleichtakt unserer Schritte rinnt.

Zusammen führt uns eine gleiche Stiege

SPULGS (244. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 12. februārī, 1912. g. 10. septembrī. Pirmpublicē-

jums «Gala un sākuma» pirmizdevumā, 50. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/42, datēts ar 1909. g. 12. februāri,

1912. g. 10. septembri). 1912. g. 10. septembrī melnrakstā izdarīti la-

bojumi.



459

ATSPULGS (245. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 12. februāri. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 51. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/42, datēts ar 1909. g. 12. februāri,

1912. g. 10. septembri). 1912. g. 10. septembri melnrakstā izdarīti labo-

jumi.

AR ZIŅU (246. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 20. oktobrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 52. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/142) un tīrraksts (22747/43), abi datēti

ar 1910. g. 20. oktobri.

NO PAŠA RĪTA (247. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 27. martā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 53. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22746/143 un 22756/78, abi datēti ar

1909. g. 27. martu un bez. virsraksta) un divi tīrraksti (22748/89, datēts

ar 1909. g. 27. martu; 22747/44, datēts ar 1909. g. 27. martu, 1912. g.

10. septembri, ar virsrakstiem «No rīta», «No paša rīta»),

GAIDĪTĀ VĒSTULE (248. lpp.)

Sacerēts 1911. g. 18. oktobrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 54. lpp.

Saglabājies 1.—6. rindas melnraksts (22844/47, bez virsraksta) un Visa

dzejoļa melnraksts (22746/144), abi datēti ar 1911. g. 18. oktobri, kā

arī tīrraksts (22747/45, datēts ar 1911. g. 18. oktobri, 1912. g. 16 au-

gustu). lespējams, ierosmi dzejolim devusi Raiņa māsa Dora, par kuru

dzejniekam ilgāku laiku nebija ziņu. 1911. g. 18. oktobrī Rainis raksta

Aspazijai (103762), ka nupat saņēmis no Doras kartīti, kurā māsa savu

klusēšanu aizbildina ar slimību.

ROZĪTE (249. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 2. oktobrī, 1912. g. 10. septembrī. Pirmpublicējums

«Gala un sākuma» pirmizdevumā, 55. lpp.

Saglabājies 6.—15. rindas melnraksts (22746/189, datēts ar 1909. g.

2. oktobri, bez virsraksta) un visa dzejoļa tīrraksts (22747/46, datēts

ar 1909. g. 2. oktobri, 1912. g. 10. septembri).
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FIAMMEITA (250. lpp.)

Sacerēts 1909. g. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā,
56.-57. lpp.

Saglabājies uzmetums (22748/35, 1.—32. rinda datēta ar 1909. g.

11. februāri un 24. augustu, 33.—36. rinda — ar 1909. g. 25. augustu)
un melnraksts (22747/47—48, datēts ar 1909. g. 11. februāri, 1912. g,

10.-septembri, bet no 33. rindas — ar 1909. g. 25. augustu).

PUISĪTIS AR SPĪDULI (252. lpp.)

Sacerēts 1905. g. 1. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 58. lpp.

Saglabājies melnraksts (22807/46, bez virsraksta) un trīs tīrraksti

(22844/27, bez virsraksta, un 22747/49, abi datēti ar 1905. g. 1. septembri;

22748/90).

VĒL GADĀ AGRI BIJA (253. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 9. janvārī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 59. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22746/145 un 22746/146, abi datēti ar

1910. g. 9. janvāri un bez virsraksta) un tīrraksts (22747/50, datēts ai

1910. g. 9. janvāri, 1912. g. 30. jūliju un 9. septembri).

SMIEKLU DADŽI (254. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 12. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 60. lpp.

Saglabājies 1.—14. rindas melnraksts (22779/234, bez virsraksta), kā

arī visa dzejoļa melnraksts (22746/147, bez virsraksta) un tīrraksts

(22747/52), abi datēti ar 1909. g. 12. augustu.

BEZ SOĻU DEJA (255. lpp.')

Sacerēts 1909. g, 12. augustā, 1912. g. 30. jūlijā. Pirmpublicējums

«Gala un sākuma» pirmizdevumā, 61. lpp.

Saglabājies 1.—12. rindas melnraksts (22779/234, bez virsraksta), visa

dzejoļa melnraksts (22746/148, datēts ar 1909. g. 12. augustu, 1912. g.

30. jūliju, ar virsrakstiem «Gaisa loki», «Gaisa deja», «Baiļu deja») un

tīrraksts (22747/53).

PĻĀVĒJA DIENDUSA (256. lpp.)

Domājams, sacerēts 1904. g. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 62. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22844/48, datēts ar 1905. g., bez virs-

raksta; 22746/111, ar virsrakstiem «Laimīga diendusa», «Arāja dien-
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dusa». «Pļāvēja diendusa»), 9,—10. rindas melnraksts (23000/12, bez

virsraksta) un četri tīrraksti (23098/31 un 22843/8, abi bez virsraksta;

22747/51, ar virsrakstiem «Divas saules», «Pļāvēja diendusa», un

22748/30, abi datēti ar 1904. g.). Kādēļ Rainis melnrakstu 22844/48 da-

tējis ar 1905. g., ja 1904. g. dzejolis jau bijis pabeigts, nav izdevies

noskaidrot.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma uz-

metums (127966/7) un melnraksts (127966/70). Atdzejojums iespiests

antoloģijā «Lettische Lyrik», 250. lpp.:

Mähers Mittagsruh

Mein Sonnenstrahl von Golde!

Zu meines Herzens Heile

Scheinst alle Weile,

scheinst alle liebe Weile.

Ein Zweig mit weicher Dolde,

so streichst du mir die Wangen,

hast Seide hangen,

am Finger Seide hangen.

Ich lieg' im Gras wohl gerne,

zwei Sonnen scheinen mir:

eine in Himmelsferne,

dein Herz, die andre, hier.

DRAUDZENE UN DRAUGS (257. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 23. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 63. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22748/34; 22747/54, ar virsrakstiem

«Šķirti draugi», «Draugs un draudzene»), abi datēti ar 1909. g. 23. sep-

tembri.

SIMTS VĒLĒJUMI (258. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 28. septembrī. Pirmpublicējums« Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 64. lpp.

Saglabājies melnraksts (22748/33, bez virsraksta) un tīrraksts

(22747/55, ar virsrakstiem «Vēlmes», «Simts vēlējumi»), abi datēti ar

1909. g. 28. septembri.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (22991/8):

Wohl hundert Wünsche jeden Tag

Kommen und gehen und schwinden,

Das Herz auf dich nur warten mag
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Jeden Tag, jeden Tag,
Wie Blumen im Garten

Warten, dass Schmetterlinge sie finden.

TĀ LAIME (259. lpp.)

Sacerēts 1903. g., 1906. g. 2. augustā. Pirmpublicējums «Gala un

sākuma» pirmizdevumā, 65. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22747/56, ar virsrakstiem «Viņa laime»,

«Dziļā laime», «Mēmā laime», «Lēnā laime», «Laime bez vārda»,un 29478,
abi datēti ar 1903. g., 1906. g. 2. augustu) un divi tīrraksti (22844/10,
datēts ar 1903. g., 1906. g. 2. augustu; 22748/91).

TAVAS ACIS (260. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 31, martā, 1912. g. 10. septembri. Pirmpublicējums
«Gala un sākuma» pirmizdevumā, 66. lpp.

Saglabājies uzmetums (22746/150, datēts ar 1909. g. 31. martu, bez

virsraksta), melnraksts (22746/151, bez virsraksta un veltījuma), 1. rindas

tīrraksts (22746/149, datēts ar 1909. g. 31. martu), 1.—6. rindas tīrraksts

(22747/167, ar virsrakstu «Faihillas acis») un visa dzejoļa tīrraksts

(22747/57, datēts ar 1909. g. 31. martu un 1912. g. 10. septembri, ar

virsrakstiem «Faihillas acis», «Tavas acis», «Faihilla»), Uzmetums un

melnraksts rakstīti uz lapiņas, kas vēlāk pārplīsusi uz divām daļām,

Domājams, tie radušies vienlaikus.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (127966/60). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik»,

264. lpp.:

Deine Augen

Deine Augen sind nur Funken,

angefacht von kaltem Feuer, —

sieh, es spiegeln sich in ihnen

Sonne, Mond und alle Sterne,

Faihilla!

Deine Augen sind nur Tropfen,

hingetropft von Lebenswasser, —

sieh, es spiegeln sich in ihnem

Morgentau und Bach und Weltmeer,

Faihilla!
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Deine Seele ist nur Atem,

eingehaucht von süsser Liebe,

sieh, und sie umfasst in sich

Sonne, Welten, All und mich,

Faihilla!

LAIPNĀ LIESMA (261. lpp.)

1. pants sacerēts 1902. g., 2. un 3. pants — 1908. g. 7. oktobri.

Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā, 67. lpp.

Saglabājies uzmetums (22746/152, datēts ar 1902. g., bez virsraksta)

un divi tīrraksti (22748/11, datēts ar 1902. g., 1908. g. 7. oktobri;

22747/58, datēts ar 1908. g. 7. oktobri, 1909. g., ar virsrakstiem «Pa

mēness naktīm», «Laipnā liesma»).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (127966/37):

Das liebe Licht

In Mondesnächten muss ich deiner denken,

Wenn Märchen spinnen hinter Bett und Wand,

Natur sich Wehmut umhängt als Gewand,

In ihre Schmerzen meine sich versenken.

Der Worte schäm' ich mich am lauten Tag,

Tief berg ich, was du gabst in leisem Schenken

Die Liebe, welche alles kann und mag, —■

Die ungebeten strahlt aus liebem Lichte,

Dem Monde Glanz verleiht und dem Gedichte.

JAUTĀTĀJA MEITENE (262. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 7. aprīlī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 68. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22746/153) un melnraksts (22746/154), abi da-

tēti ar 1909. g. 7. aprīli, bez virsraksta, un trīs tīrraksti (22748/12, da-

tēts ar 1909. g. 7. aprīli, ar virsrakstiem «Dzejnieks un meitene», «Zēns

un meitene», «Jautājošā meitene»; 22844/7, datēts ar 1909. g. 7. aprīli,

1910. g. 25. februāri, ar virsrakstiem «Zēns un jautātāja meitene»,

«Jautātāja meitene»; 22747/59, datēts ar 1909. g. 7. aprīli, 1910. g.

25. februāri, 1912. g. 10. septembri, ar virsrakstiem «Zēns un meitene»,

'Meitene un dzejnieks», «Divatā», «Jautātāja meitene»).

1923. g. Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejo-
juma melnraksts (22717). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Ly-
rik», 262. lpp.:
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Das fragende Mädchen

Sag, Freund, mein Freund,

wo nahmst du her so bunte Worte?

«Ich schaute lange ins Gewühl der Menschen.»

i

Wo nahmst du her so glühe Worte?

«Ich schaute lange in der Sonne Gleissen.»

Wo nahmst du her so grosse Worte?

«Ich schaute lange in des Meeres Ferne.»

Mein Freund,

wo nahmst du her so stille Worte?

«Ich schaute lange in die eigene Seele.»

Wo nahmst du her so liebe Worte?

«Ich schaute lang in deine lieben Augen.»

Wo nahmst du her so tiefe Worte?

«Ich schaute lange in den Schoss des Todes.»

Ach Freund, mein Freund, mein Freund!

CEĻA BIEDRE (263. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 6. janvārī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 69. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22748/92 un 22746/137, abi ar virsrakstiem

«Tālā gājumā» «Karstā saulē»; 22747/60, ar virsrakstiem «Karstā saulē»,

«Ceļa biedre»). Visi rokraksti datēti ar 1910. g. 6. janvāri. Rainis ļ
dzejoli atdzejojis vācu valodā (127966/56):

Wegesgefährtin

Trink Wasser, soviel in der Hand ich brachte,

Dass unterwegs das Herz dir nicht verschmachte, —

Denn deine Hand ist viel zu klein zum Schöpfen.

Saglabājies ari atdzejojuma novilkums uz šapirogrāfa (22991/9).
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PIE LOGA (264. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 17. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 70. lpp.

Saglabājies uzmetums (22746/155, ar virsrakstu «Rudens ceļš») un

melnraksts (22746/197, bez virsraksta), abi datēti ar 1910. g. 17. jūniju,
kā arī tīrraksts (22747/61, datēts ar 1910. g. 17. jūniju, 1912. g. 30. jū-

liju, ar virsrakstiem «Rudens ceļš», «Pie loga»).

SAULE UZ ROKĀM (265. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 26. decembrī. Pirmpublicējums «Gala un sakuma»

pirmizdevumā, 71. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22844/11 un 22746/156, abi datēti ar

1909. g 26. decembri).

BĀRĀ KLINTS (266. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 26. martā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 72. lpp.

Saglabājies uzmetums (22928/56, datēts ar 1909. g. 26. martu, bez

virsraksta), divi melnraksti (22746/157, datēts ar 1909. g. 26. martu,

un 22748/93, datēts ar 1909. g. 26. martu, 1912. g. 23. augustu, abi bez

virsraksta) un tīrraksts (22747/62, datēts ar 1909. g. 26. martu, 1912. g.

23. augustu).

MŪŽĪBAS ĶĪLA (267. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 13. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 73. lpp.

Saglabājies melnraksts (22748/10, datēts ar 1906. g. 13. septembri,
ar virsrakstiem «Dzīvības ķīla», «Dzīvības dīgsts») un divi tīrraksti

(22748/9, datēts ar 1906. g. 23. septembri, bez virsraksta; 22747/63,

datēts ar 1906. g. 13. septembri, 1912. g. 16. augustu, ar virsrakstiem

«Dzīvības dīgsts», «Mūžības ķīla»). lespējams ka Rainis, datēdams tīr-

rakstu 22748/9 ar 23. septembri, pārskatījies. Datums pierakstīts vēlāk.

«SAUC VĒTRAS TAURE LAUKĀ DZIŅUDUSMAS» (268. lpp.)

«Galā un sākumā» ievietotā dzejoļa «Es ritu» 4. pants. Skat, komen-

tārus šī sējuma 491. lpp.

APAĻŠ CILVĒKS (269, lpp.)

Sacerēts 1908. g. 4. maijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 75. lpp.
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Saglabājies uzmetums (22747/66, ar virsrakstiem «Viens cilvēks»,

«Apaļš cilvēks») un melnraksts (22730/60, bez virsraksta), abi datēti

ar 1908. g. 4. maiju, kā arī divi tīrraksti (22748/46, datēts ar 1908. g.

4. maiju, bez virsraksta; 22748/94).

MANI lENAIDNIEKI (270. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 25. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un. sākuma»

pirmizdevumā, 76. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/64, datēts ar 1908. g. 25. jūniju, ar

virsrakstiem «Mani uzvarētāji», «Mani ienaidnieki») un trīs tīrraksti

bez virsraksta (22748/47 un 22807/93, abi datēti ar 1908. g. 25. jūniju;

22748/95).

MANI DRAUGI (271. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 9. martā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 77. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22844/49, bez virsraksta, un 22747/65,

abi datēti ar 1908. g. 9. martu) un trīs tīrraksti (22928/31, bez virs-

raksta, un 22926/157, abi datēti ar 1908. g. 9. martu; 22926/158).

LABĀKĀ SKOLA (272. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 28. jūlijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 78. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22747/68, ar virsrakstiem «Vislabākā

skola», «Labākā skola»; 22748/96, abi datēti ar 1909. g. 28. jūliju). Pie

tīrraksta 22747/68 ir piezīme, ka dzejolis ievietojams «Sāpju nodaļā».

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (127966/57):

Die beste Schule

Die beste Schule ist das Leben, ■—

Und welche Lehre kann es geben?

Kein einziger Tag

Hält, was der vorige versprach.

Saglabājies arī atdzejojuma novilkums uz šapirogrāfa (22991/9).

DEVĒJAM (273. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 24. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 79. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/67, datēts ar 1910, g. 24. septembri,

ar virsrakstiem «Pats», «Devējam»).
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NEMĪĻOTAIS (274. lpp.)

Sacerēts 1905., 1907., 1908.—1909. g. Pirmpublicējums «Gala un

sākuma» pirmizdevumā, 80. lpp., ar virsrakstu «Bārais».

Saglabājies 1.—2. rindas uzmetums (23286/72, datēts ar 1905. g.

15. oktobri, bez virsraksta), 1.—8. rindas uzmetums (22746/158, 1.—2.

rinda datēta ar 1905. g. 15. oktobri, pārējās — ar 1907. g. 24. martu,

bez virsraksta) un visa dzejoļa melnraksts (22844/12, datēts ar 1905. g.

15. oktobri, 1907. g. 24. martu, 1908. g. 23. septembri un 9. oktobri,

1909. g. 27. jūliju, ar virsrakstiem «Bārenis», «Mazais brālis», «Ne-

mīļotais»).

TĪRELĪ ATSTĀTAIS (275. lpp.)

Sacerēts 1905. g., 1907. g. 22. jūlijā. Pirmpublicējums «Gala un sā-

kuma» pirmizdevumā, 81. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22747/71, datēts ar 1905. g., 1907. g.

22. jūliju, ar virsrakstiem «Atstātais», «Purvā atstātais», «Tīrelī atstā-

tais»; 121059/54, bez virsraksta) un tīrraksts (22748/97, bez virsraksta).

AKTEONS (276. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 7. janvārī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 82. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/159, ar virsrakstu «Akteons un suņi»)

un divi tīrraksti (22747/70, ar virsrakstiem «Akteons un suņi», «Ak-

teons» ; 22748/98), visi rokraksti datēti ar 1910. g. 7. janvāri.

Aktaions (Akteons) —- pēc grieķu teikām mednieks, zemkopības

dieva Aristeja un viņa sievas Autonojas dēls. Medīdams Aktaions

ieraudzījis peldamies Artemīdu — zemes auglības, nāves un medību

dievi. Dusmās tā pārvērtusi Aktaionu briedī, un viņu saplosījuši paša

suņi,

PATS (277. lpp.)

Pats palīgs

Sacerēts 1908. g. 27. martā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 83. lpp.

Saglabājies melnraksts (22844/50, datēts ar 1908. g. 27. martu, ar

virsrakstu «Pats») un trīs tīrraksti (22721/43, bez virsraksta, un 22747/68,

ar virsrakstiem «Bez palīga», «Pats palīgs», abi datēti ar 1908. g.

27. martu; 22748/99, bez virsraksta).

Pats žēlotājs

Sacerēts 1908. g. 27. martā. Pinnpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 83. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22844/50, datēts ar 1908. g. 27. martu, ar

virsrakstu «Pats») un divi tīrraksti (22748/36, datēts ar 1908. g.

27. martu, ar virsrakstiem «Bez žēlotāja», «Pats žēlotājs»; 22748/100,
bez virsraksta).

Pats zinātājs

Sacerēts 1908. g. 20. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 83. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22748/37, ar virsrakstiem «Pats un ap-

kārtne», «Pats zinātājs», un 22721/44, bez virsraksta, abi datēti ar

1908. g. 20. jūniju; 22748/101, bez virsraksta).

Pats vērotājs

Sacerēts 1908. g. 20. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 83. lpp.

Saglabājušies četri tīrraksti (22721/45; 22748/102; 22748/104; 22748/39,

visi datēti ar 1908. g. 20. jūniju, bez virsraksta).

Pats vadītājs

Sacerēts 1908. g. 20. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 84. lpp.

Saglabājies melnraksts (22748/40, datēts ar 1908. g. 20. jūniju, ar

virsrakstiem «Pats zinātājs», «Pats darītājs», «Pats vadītājs») un četri

tīrraksti bez virsraksta (22748/103; 22748/38; 22721/45; 22748/104, pē-

dējie trīs datēti ar 1908. g. 20 jūniju).

GAR JŪRAS SMILTĪM (279.. lpp.)

Sacerēts 1905. g. jūlijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmiz-

devumā, 86. lpp.

Saglabājies melnraksts (22973/27, bez virsraksta) un trīs tīrraksti

(22730/59, datēts ar 1905. g., bez virsraksta; 22748/42, datēts ar 1905. g.

jūliju; 22747/73, ar virsrakstiem «Jūras smiltis», «Gar jūras smiltīm»).

GAR JŪRAS ŠALKĀM (280. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 28. maijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 85. lpp.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22973/25) un 1.—4. rindas meln-

raksts (17002), abi bez virsraksta, kā arī trīs visa dzejoļa tīrraksti

(22747/72 un 22748/43, abi datēti ar 1908. g. 28. maiju; 114122, bez

virsraksta) un 1.—2. rindas tīrraksts (22766/3, datēts ar 1908. g.

28. maiju, bez virsraksta).
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GAR JURAS NAKTĪM (281. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 9. martā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 87. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22746/209, bez virsraksta; 22747/74, ar

virsrakstiem «Atturīgais», «Gar jūras naktīm») un tīrraksts (22748/41,

ar virsrakstu «Atturīgais»). Visi rokraksti datēti ar 1909. g. 9, martu.

BALSS UN ATBALSS (282. lpp.)

1.—8. rinda sacerēta 1908. g. 28. februārī, pārējās — 23. jūlijā. Pirm-

publicējums JDLp, 1910, 1. nr., 2. (15.) janv., ar virsrakstu «Nelaiks

un laiks» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies 1.—8. rindas uzmetums (22746/160, datēts ar 1908. g.

28. februāri, bez virsraksta), visa dzejoļa uzmetums (22746/161, datēts

ar 1908. g. 28. februāri un 23. jūliju, ar virsrakstiem «Nelaiks un laiks»,
«Balss un atbalss»), 1.—3. rindas tīrraksts (22746/176, datēts ar 1908. g.

28. februāri un 23. jūliju, bez virsraksta) un divi visa dzejoļa tīrraksti

(22748/44 un 22747/75, abi datēti ar 1908. g. 28. februāri un 23. jūliju,

ar virsrakstiem «Nelaiks un laiks», «Balss un atbalss»).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Atdzejojuma pēdējās redakcijas
mašīnraksts (100469) ir šādā redakcijā:

Echo

Welchen Preis errang deiner Liebe Flug?

Nur Trug.

Wo ist alles, was dir heilig und wert?

Zerstört!

Wo sind deine Gärten blütenschwer?

Sie sind leer.

Wo sind deine Feuer und Eisensöhne?

Ermordet — verhöhnet.

Über alles hinweg ging des Lebens Rad —

Mich es verschonet hat.

Nur Trümmer rings — alles musste verrinnen.

Ich werde neu beginnen.

DARBS UN PRIEKS (283. lpp,)

Sacerēts 1910. g. 27. martā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 89. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22746/102, bez virsraksta; 22748/105,

ar virsrakstu «Prieks un darbs») un tīrraksts (22844/14, ar virsrakstiem
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«Prieks un darbs», «Darbs un prieks»). Visi rokraksti datēti ar 1910. g.

27. martu.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (127966/52). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik»,
236. lpp.:

Werk und Freude

Siegtest du, so freue dich:

freie Bahn brach sich dein Werk.

Unterlägest du, so freue dich:

rückgesunken in die Brust reift still dein Werk.

Ist rings alles grau in grau, so freue dich:

glühend rot im Herzen brennt dein Werk.

Fandest Liebe du, so freue dich:

heller flammen wird und wärmen dich dein Werk.

Fandest Hass du — dennoch freue dich:

seiner selbst bewusster wird dein Werk.

Was dir auch begegne — freue dich:

bist in ewigem Rhythmus selbst das Werk.

DZĪVĀ DZĪVE (284. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 7. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 90. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/141, bez virsraksta), melnraksta at-

šifrējums (23286/153, datēts ar 1909. g. 7. septembri, ar virsrakstiem

«īstā dzīve», «Drūzma»), tīrraksts (22747/76, datēts ar 1909. g. 7. sep-

tembri, arvirsrakstiem «īstā dzīve», «Dzīvā dzīve»). Melnraksts 22925/141

rakstīts uz lapiņas, kuras viena puse datēta ar 1905. g.

En ago venko nia (esperagto vai.) — darbā mūsu uzvara.

SASISTAIS TRAUKS (285. lpp.)

Sacerēts 1904. g., 1909. g. 4. jūlijā, 1910. g. 18. janvārī. Pirmpubli-

cējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā, 91. lpp.

Saglabājies 3.—6. rindas uzmetums (22844/97, datēts ar 1904. g., bez

virsraksta), divi visa dzejoļa melnraksti (22748/106, datēts ar 1904. g.f

1909. g. 4. jūliju, bez virsraksta; 22746/162, datēts ar 1904. g., 1909. g.

4. jūliju, 1910. g. 18. janvāri) un Visa dzejoļa tīrraksts (22747/77, datēts

ar 1904. g., 1909. g. 4. jūliju, 1910. g. 18. janvāri).

Dūst (apvidvārds) — plīst.
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AIZŅĒMĒJI (286. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 4. jūlijā, 1910. g. 25. martā. Pirmpublicējums

«Gala un sākuma» pirmizdevumā, 92. lpp.

Saglabājies uzmetums (22746/162, bez virsraksta), melnraksts (22748/86,
datēts ar 1910. g. 25. martu, bez virsraksta) un tīrraksts (22747/78, da-

tēts ar 1909. g. 4. jūliju, 1910. g. 25. martu).

JAUNAJAM DRAUGAM (287. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 20. jūlijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 93. lpp.

Saglabājies melnraksts (22748/107, datēts ar 1909. g. 20. jūliju,

1910. g. 7. janvāri, ar virsrakstu «Jaunajiem draugiem»). Melnrakstā

Rainis rakstījis, ka dzejolis adresēts dzejniekiem. 1910. g. 7. janvārī

melnrakstā izdarīti labojumi.

DIMANTS (288. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 6. jūlijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 94. lpp.

Saglabājies uzmetums (22766/24, datēts ar 1907. g. 6. jūliju, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (22747/80, ar virsrakstiem «Tava sirds», «Di-

mants»; 22766/24, bez virsraksta, abi datēti ar 1907. g. 6. jūliju;

22844/29).

PROLETS — ATLANTS (289. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 7. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 95. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/81, datēts ar 1909. g. 7. septembri, ar

virsrakstiem «Tautai. Nesējs», «Prolets —• Atlants») un tīrraksts

(22772/166, 1. pants datēts ar 1909. g. 7. septembri, 2.—3. pants — ar

1910. g. 4. septembri, bez virsraksta).

Atlants — grieķu mitoloģijā titāns, kar» par piedalīšanos sazvērestībā

pret dieviem uzlikts sods turēt uz pleciem debess velvi.

JAUTĀJUMS (290. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 7. septembrī, 1910. g. 4. februārī. Pirmpublicējums

«Gala un sākuma» pirmizdevumā, 98. lpp.

Saglabājies uzmetums (22746/189, 1.—4. rinda datēta ar 1909. g.

7. septembri, pārējās — ar 1910. g. 4. februāri, bez virsraksta) un divi

tīrraksti (22747/82, datēts ar 1909. g. 7. septembri, 1910. g. 4. februāri,

ar virsrakstiem «Lielākais svars», «Kodols»; 22772/166, 1.—4. rinda da-

tēta ar 1909. g. 7. septembri, 8.—12. rinda — ar 1910. g. 4 februāri,

bez virsraksta).
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«lET MŪŽAM LĪDZI DŪJAS SMELDZESBALSS» (291. lpp.)

«Galā un sākumā» ievietotā dzejoļa «Es ritu» 5, pants. Skat. ko-

mentārus šī sējuma 491. lpp.

DIENAS ALLAŽĪBA (292. lpp.)

Pirmie divi panti sacerēti 1902. g., 3. pants — 1907. g. martā, bet

pārējie — 1907. g. 8. aprīlī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 98. lpp.

Saglabājušies trīs visa dzejoļa melnraksti (22747/83; 22844/51, bez

virsraksta, abos 1.—2, pants datēts ar 1902. g., 3. pants — ar 1907. g.

martu, bet pārējie — ar 1907. g. 8. aprīli; 22844/51, ar virsrakstiem

«Straujā gaita», «Lielā gaita»), 1.—4. rindas tīrraksts (23095/12) un

visa dzejoļa tīrraksts (22748/108).

Dzejoļa 1.—4. rinda izmantota krājumā «Tālas noskaņas zilā vakarā»

kā moto.

ZEM CIPRESES (293. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 27.—28. jūlijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 99. lpp.

Saglabājušies divi visa dzejoļa uzmetumi (22772/165 un 22844/52,

abi datēti ar 1907. g. 27. jūliju un bez virsraksta), visa dzejoļa meln-

raksts (22747/84, datēts ar 1907. g. 27. un 28. jūliju, ar virsrakstiem

«Zem cipreses ēnā», «Zem cipreses»), visa dzejoļa tīrraksts (22748/19,

datēts ar 1907. g 27. un 28. jūliju) un 1.—4. un 9.—20. rindas tīrraksts

(22748/109, datēts ar 1907. g. 27. jūliju, bez virsraksta).

SAUSĀ PRIEDE (294. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 21. decembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 100. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22747/85, ar virsrakstiem «Priede un

doma», «Priede», «Sausā priede», un 22748/4, abi datēti ar 1907. g.

21. decembri).

ZĀĻU STIEBRI RĪTĀ (295..1pp.)

Sacerēts 1909. g. 7. aprīlī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 101. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti bez virsraksta (22746/166, datēts ar

1909. g. 7. aprīli; 22746/167, datēts ar 1909. g. 7. aprīli un 25. augustu)

un divi tīrraksti (22747/86, ar virsrakstiem «Noliekts zieds», «Stiebri»,

«Rīta pļavā», «Rīts pļavā», «Zāļu stiebri rītā»; 22748/5, ar virsrakstiem

«Noliekts zieds», «Rīta pļavā», «Rīta staigājums», «Stiebri»), abi datēti

ar 1909. g. 7. aprīli un 25. augustu.
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Rainis dzejoli atdzejojis vācu valoda (127966/51):

Grases Stengel wider Willen

Beugen sich vor Morgenwinden, —

Voller Träume, widerwillig

Sträubt sich mir das Herz vor Schmerzen.

Grases Stengel auferwachend

Widerbeugen sich den Winden, —

Herz, wie widerbeugest du dich?

Dich zu Boden drücken Schmerzen.

Saglabājies vēl citas atdzejojuma redakcijas novilkums uz šapiro-

grāfa (22991/10):

Morgenwinde

Die vom Morgenwind bewegten

Gräser schwanken wider Willen.

Traumbefangen, widerwillig

Sträubt das Herz sich gegen Schmerzen.

Die erwachten Gräser stemmen

Sich dem Morgenwind entgegen.

Herz, ach wie willst du dich wehren —

Niederdrücken wird der Schmerz dich.

Raiņa arhīvā atrodas arī atdzejojuma melnraksts (124620/1, datēts ar

1923. g. 10. jūniju).

NETAISNĪBA (296. lpp.)

Sacerēts 1909, g. 6. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 102. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22746/169 un 22844/53, abi bez virs-

raksta) un tīrraksts (22747/87), visi rokraksti datēti ar 1909. g. 6. sep-

tembri.

JAUNĀS MĀSAS (297. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 24. janvārī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 103. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/59, bez virsraksta) un tīrraksts

(22747/88), abi datēti ar 1909. g. 24. janvāri.
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GENOVEVA (298. lpp.)

Sacerēts 1911. g. 24. novembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 104. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22748/112, bez virsraksta; 22748/110)

un divi tīrraksti (22747/89 un 22748/111), visi rokraksti datēti ar

1911. g. 24. novembri.

Nostāsts par dižciltīgo, cēlo un uzticīgo Genovevu izplatīts romāņu

tautās un no tām pārceļojis citu tautu literatūrā.

SAUJIŅA ZIEDU (299. lpp.)

Cikls izstrādāts ilgākā laika posmā. Darbs pie tā sākts 1907. g.

12. decembrī, pabeigts 1909. g. 28. septembrī. Pirmpublicējums «Gala

un sākuma» pirmizdevumā, 105.—107. lpp.

Saglabājušies daudzi atsevišķo dzejolīšu rokraksti. 22844/57 — dze-

joļu «Ziedu zvaniņš», «Ozola zars», «Vizbulīte» melnraksts, datēts ar

1907. g. 12. decembri, un dzejoļa «Rūta» melnraksts, datēts ar 1907. g.

25. decembri, visi bez virsraksta; 22746/170 — dzejoļu «Ziedu zvaniņš»,

«Ozola zars», «Vizbulīte» melnraksts, datēts ar 1907. g. 12. decembri, un

dzejoļa «Vīteņu vija» melnraksts, datēts ar 1909. g. 28. septembri, bez

virsraksta; 22844/58 — dzejoļu «Rūta», «Liepu ēna» un «Kļava» meln-

raksts, datēts ar 1908. g. 4. martu, bez virsraksta; 22746/172 — dzejoļu
«Rūta» un «Liepu ēna» melnraksts, datēts ar 1908. g. 4. martu, un dze-

joļa «Rudens dārzs» melnraksts, datēts ar 1908. g. 6. martu; 22746/173 —

dzejoļu melnraksts: «Sārtie ziedi», datēts ar 1908. g. 6. martu, ar virs-

rakstu «Puķu ziedi», «Ziemcietis», datēts ar 1908. g. 6, martu, «Ķirsis

ziedos», datēts ar 1908. g. 23. aprīli, «Kļava», datēts ar 1908. g. 5. jū-

niju; 22844/54 — dzejoļu «Rudens dārzs», «Sārtie ziedi», «Kļava»,

«Ziedu pļava» melnraksts, datēts ar 1908. g. 6. martu, pirmie trīs bez

virsraksta, 22844/55 — dzejoļa «Kļava» melnraksts, datēts ar 1908. g.

5. jūniju, bez virsraksta; 22844/56 — dzejoļa «Ziemcietis» melnraksts,

datēts ar 1908. g. 6. jūniju, bez virsraksta; 22863/4 — dzejoļa «Vīteņu

vija» melnraksts, bez virsraksta; 22748/113—114
— dzejoļu «Liepu ēna»,

«Sārtie ziedi», «Kļava», «Ķirsis ziedos», «Ozola zars», «Rudens dārzs»,

«Rūta», «Ziemcietis», «Vizbulīte», «Ziedu zvaniņš» tīrraksti; 22746/171 -—

dzejoļu «Ziedu zvaniņš», «Ozola zars», «Vizbulīte» tīrraksts, datēts ar

1907. g. 12. decembri, bez virsraksta

AR LAIKU (302. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 13. maijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 108. lpp.
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Saglabājies uzmetums (22746/174, datēts ar 1908. g. 13. maiju, bez

virsraksta), melnraksts (22746/175, datēts ar 1908. g. 4. augustu) un divi

tīrraksti (22748/115; 22747/90, datēts ar 1908. g. 13. maiju un 4. au-

gustu).

SIRDS KAPI (303. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 13. maijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 109. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/174, datēts ar 1908. g. 13. maiju, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (22747/91, ar virsrakstiem «Tukšas atmiņas»,

«Sirds kapi», un 22748/49, bez 3., 6., 9., 12. rindas, abi datēti ar

1908. g. 13. maiju; 22748/116).
Melnrakstā Rainis atzīmējis šādas ar dzejoli saistītas domas: «Neviens

atoms nezūd, neviens spēks, neviena kustība, arī psihiska, visas sāpes

krājas, viņas pārvarēt nevis caur aizmiršanos, apreibināšanos, bet caur

pievienošanos visu ļaužu sāpēm, caur cēloņu izprašanu un glābšanos

zināšanās.

Katra sāpe ir nesaskaņas zīme un izteiksme. Ne ar sāpēm jāizlīdzi-

nājas, bet nesaskaņas cēlons jādabū un jānovērš.»

KATRA SĀPE (304. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 4. oktobrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 110. lpp.

Saglabājušies divi uzmetumi (22746/174 un 27746/176, datēts ar

1908. g. 4. oktobri, abi bez virsraksta), divi melnraksti (22748/50, bez

virsraksta, un 22748/51, abi datēti ar 1908. g. 4. oktobri) un tīrraksts

(22747/92, datēts ar 1908. g. 4. oktobri, 1912. g. 16. augustu).

SĀPJU JŪRA (305. lpp.)

Sacerēts 1905., 1908. g. Pirmpublicējums laikraksta «Dzīve» literāri

zinātniskajā pielikumā, 1912, 40. nr., 6. okt. Tas nedaudz «atšķiras no

pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22844/59, 1.—4. rinda datēta ar 1905. g.

jūniju, pārējās — ar 1908. g. 11. maiju, bez virsraksta; 22747/93, datēts

ar 1905. g. aprīli, 1908. g. 11. maiju, ar virsrakstiem «Vaidi un atvaidi»,

«Jūras sāpes», «Sāpju jūra») un divi tīrraksti (22748/117, bez virsraksta;

22748/52, datēts ar 1905. g. aprīli, 1908. g. 11. maiju, ar virsrakstu

«Vaidi un atvaidi»).
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PIE VAKARA UPES (306. lpp.)

Sacerēts 1901. g., 1908.—1909. g. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 112. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22844/6, datēts ar 1901. g., 1908. g.

8. oktobri, labots 1909. g. 3. jūlijā, ar virsrakstu «Vakars pie upes»;

22844/60, datēts ar 1901. g.r 1908. g. 8. un 9. oktobri, bez virsraksta),

dzejoļa tīrraksts (22844/16, datēts ar 1908, g. 8. oktobri, 1909. g. 3. jū-

liju, ar virsrakstiem «Faihillas balss», «Vakars pie upes», «Pie vakara

upes») un 1.—4. rindas tīrraksts (127911/10, bez virsraksta), kas rakstīts

uz vienas lapiņas ar «Tālas noskaņas zilā vakarā» dzejoli «Tēvijas

mīlētāji».

Šajā izdevumā novērsta kļūda 8. rindā — «dvēselē» labots par

«dvēslē».

MĪĻI VĀRDI (307. lpp.)

Sacerēts 1 905. g., 1908. g. 21. aprīlī. Pirmpublicējums «Gala un sā-

kuma» pirmizdevumā, 113. lpp.

Saglabājušies trīs melnraksti (22746/177, datēts ar 1908. g. 21. aprīli,

bez virsraksta; 22748/65; 22747/94, abi pēdējie datēti ar 1905. g.,

1908. g. 21. aprīli), tīrraksts (29605, datēts ar 1905. g., 1908. g. 21. ap-

rīli, bez virsraksta) un 1. panta tīrraksts (22749/35, datēts ar 1905. g.,

bez virsraksta).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (127966/46):

Liebe Worte

Wohl Leib und Seele gab ich,

Wenn ich nur helfen könnt,

Denn, was ich lieb' am meisten, -—

Ach, das ist nicht vergönnt!

Das Herz verbrennt in Wünschen:

«Auf! eile! tu! verriebt!»

Muss steh'n mit welkenden Händen,

Denn Hände retten nicht.

Hauch Liebes Feueratem

Ins Herz, dass froh es schlägt!

Nach fernen seelgen Inseln

Mit Sehnsuchtswind dich trägt!

Ach, liebe Worte hemmen

Nicht wunden Schmerzenguss, —

Winde versetzen nicht Berge,

Feuer nicht austrinkt den Fluss.
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Saglabājies arī atdzejojuma novilkums uz šapirogrāfa (22991/11—12)

divās dažādās redakcijās.

Otrajā redakcijā 3. un 4. pants ir šāds:

Flösst meine Liebe Feuer

ins müde Herz dir ein?

Kann meiner Sehnsucht Windhauch

zur Fahrt ins Glück dir sein?

Ach, liebe Worte lindern

nicht wunder Schmerzen Beschwer.

Winde versetzen nicht Berge,
den Fluss trinkt Feuer nicht leer,

NEJAUŠS BRĪTIŅŠ (308. lpp.)

Sacerēts 1911. g. 6. novembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 114. lpp.

Saglabājies melnraksts (22844/61, bez virsraksta) un tīrraksts

(22747/95), abi datēti ar 1911. g. 6. novembri.

GAUSAIS ASUMS (309. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 24. septembrī, 1912. g, 16. augustā. Pirmpublicē-

jums «Gala un sākuma» pirmizdevumā, 115. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22747/96, datēts ar 1909. g. 24. septembri,
1912. g. 16. augustu).

Miena (arhaisms) — strīds,

«KLUSS MŪ2AM GAIDA ŠAUSMĀS ĶIRMJATIKŠIS» (310. lpp.)

«Galā un sākumā» ievietotā dzejoļa «Es ritu» 6. pants. Skat. komen

tārus šī sējuma 491. lpp,

KRĒSLAS LAICIŅŠ (311, lpp.)

Sacerēts 1905. g., 1908. g. 12. maijā. Pirmpublicējums «Gala un sā-

kuma» pirmizdevumā, 117.—118. lpp.

Saglabājušies divi visa dzejoļa melnraksti (22749/35, datēts ar

1905. g„ 1908. g. 12. maiju, un 22746/178, abi bez virsraksta), 1.—2. rin-

das melnraksts (22973/35, datēts ar 1904. g., bez virsraksta), 9.—12. rin-

das melnraksts (22844/62, datēts ar 1908. g. 12. jūniju, bez virsraksta),

trīs visa dzejoļa tīrraksti (22748/60; 22748/61; 22747/97, visi datēti ar

1905. g., 1908. g. 12. maiju), I.—B. un 13,-24. rindas tīrraksts

(22748/118). Domājams, Rainis, datējot 9,—12. rindas melnrakstu ar

1908. g. 12. jūniju, kļūdījies.
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AGRĪNS NACEJS (313. lpp.)

Sacerēts 1902. g., 1908. g. 4. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sā-

kuma» pirmizdevumā, 119. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/98, datēts ar 1902. g., 1908. g. 4. au-

gustu, ar virsrakstiem «Agra ēna», «Agra migla», «Agri nācējs») un tīr-

raksts (22863/1, bez virsraksta).

ROTAĻA (314. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 20. decembrī, 1910. g. 8. jūlijā. Pirmpublicējums

JT, 1912, 10. nr., 260. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22844/76, bez virsraksta, un 22748/119,

abi datēti ar 1909. g. 20. decembri, 1910. g. 8. jūliju) un tīrraksts

(22747/99, datēts ar 1909. g. 20. decembri, 1910. g. 8. jūliju, 1912. g.

16. augustu).

SAULES KRĒSLIS (315. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 6. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 121. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/54, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22747/100, ar virsrakstiem «Trīs stari», «Saules krēslis», un 22748/120,

abi datēti ar 1906. g. 6. septembri).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (127966/38). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik»,

238. lpp.:

Der Sonne Thron

Drei Strahlen erglüh'n, wenn die Sonne verloht,

der eine gold, der andere grün, der dritte rot.

Der grüne ist Erz,

der rote ist Krieg.

Inmitten erhebt sich in leuchtender Pracht

der Thron der Sonne, aus Gold gemacht.

Doch aus der Tiefe steigt lichtlos empor

undurchdringliche Nacht.

Und Gold und Rot und Grün

und der Thron der Sonne verglüh'n,

und versinken in Nacht.
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NORIMIS ZARS (316. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 21. maijā un 13. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un

sākuma» pirmizdevumā, 122. lpp.

Saglabājies 1.—2. rindas uzmetums (22844/63, datēts ar 1910. g.

21. maiju, bez virsraksta) un divi visa dzejoļa melnraksti (22844/63, bez

virsraksta, un 22747/101, ar virsrakstu «Nokāries zars», abi datēti ar

1910. g. 21. maiju un 13. jūniju).

lENĀCIES ĀBOLS (317. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 1. oktobrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 123. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22746/179, bez virsraksta, un 22747/102,

ar virsrakstiem «Piebriedis auglis», «lenācies ābols», abi datēti ar

1909. g. 1. oktobri).

CIR (318. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 1. oktobrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 124. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22746/179, ar virsrakstu «Zara galā»,

un 22747/103, ar virsrakstiem «Zara galā», «Čir», abi datēti ar 1909. g.

1. oktobri).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (22991/31):

Das Blätterfallen früh beginnt,

Im Wald ein Vöglein singt und sinnt:

Ich rührte mich in Sommersglut,
Hab' ausgeführt die junge Brut —

Der Nebel steigt, die Sonne flieht,

Der Sonne nach ihr selber zieht,

Ums Jahr fliegt alles wieder her,

Ein einziges Vöglein kommt nicht mehr.

Šajā izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 4. rindā — «skrēju» labots

par «skrēju».

PIETĀ (319. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 11. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 125. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22748/45, datēts ar 1909. g. 11. sep-

tembri; 22768/91 bez virsraksta) un tīrraksts (22844/17. datēts ar

1909. g. 11. septembri, ar virsrakstiem «Nāvē», «Pietā»).

Pieta (itāļu vai.) — līdzcietība, žēlums.
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VIJOLNIEKS UN MIŅA (320.-lpp.)

Sacerēts 1910. g. 22. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 126. lpp.

Saglabājies uzmetums (22756/118, bez virsraksta), divi melnraksti

(22746/180, ar virsrakstiem «Vijolnieks un piemiņa», «Vijolnieks un

miņa», un 22772/164, ar virsrakstiem «Vijolnieks un atmiņa», «Vijol-

nieks un piemiņa», abi datēti ar 1910. g. 22. jūniju) un tīrraksts

(22747/104, datēts ar 1910. g. 22. jūniju, 1912. g. 16. augustu).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma pēdē-

jās redakcijas mašīnraksts (100469):

Die Geige

Ich bin die Saite,

Die in deiner Geige schweigt —

Zerrissen sie niedergleitet.

Du fühlst, wenn die Geige geigt,
Wie Töne, die hoch sich erhebend erschallen,

An die zersprungene Saite prallen.

Ich bin der Ton, der leise

In deiner Geige weint;

Trag' des Begreifens schwere Kreise

Sich mit deinem Ahnen eint. , .

Wenn die Wogen der Freude die Brust dir weiten,

Fühlst du mich durch dich gleiten? —

KRĪTOŠAS ZVAIGZNES (321. lpp.)

Sacerēts 1905.—1906., 1908.—1909. g. Pirmpublicējums žurnālā «Iz-

glītība», 1909, li.
nr., 821.—822. lpp. Tajā ir atšķirībās no pamat-

teksta.

Saglabājies uzmetums (22766/20, datēts ar 1906. g.r ar virsrakstu

«Kritušas zvaigznes»), melnraksts (22748/66, datēts ar 1905. g., 1908. g.

23. septembri, 1909. g. 12. septembri), 7.—30. rindas melnraksts

(22746/181, datēts ar 1905. g., 1908. g. 23. septembri bez virsraksta),

5.—37. rindas tīrraksts (22748/121, ar virsrakstu «Kritušas zvaigznes»)

un visa dzejoļa tīrraksts (22747/105—106, datēts ar 1905. g., 1908. g.

23. septembri, 1909. g. 12. septembri).

TRĪS NĀVES UN DZĪVE (323. lpp.)

Sacerēts 1909.—1910, g. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmiz-

devumā, 129. lpp,
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Saglabājušies divi melnraksti (22748/123, datēts ar 1909, g, 5. de-

cembri, pēdējās piecas rindas — ar 1910. g. 18. janvāri, bez virsraksta;

22748/322, datēts ar 1909. g. 5. decembri, 1910. g. 18. janvāri, 9.—12.

rindas pēdējā redakcija — ar 1910. g. 21. janvāri) un tīrraksts

(22747/107, datēts ar 1909. g. 5. decembri, 1910. g. 18. un 21. janvāri).

VILKA ALA (324. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 19. oktobrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 130. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/182, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22748/124 un 22844/18). Visi rokraksti datēti ar 1909 g. 19, oktobri.

NAKTS RASA (325. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 30. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 131. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/108, datēts ar 1908. g. 30. septembri,
labots 1909. g. 21. jūlijā, ar virsrakstiem «Kas ir par to?», «Nakts rasa»)
un tīrraksts (22748/72, 1.—4. rinda datēta ar 1908. g. 30. septembri, bet

5.—12. rinda — ar 1909. g. 21. jūliju).

MIERINĀJUMS (326. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 30. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 132. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/184, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22746/133, bez virsraksta; 22747/109). Visi rokraksti datēti ar 1908. g.

30. septembri,

ČŪSKAS OGAS (327. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 25. aprīlī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 133. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22748/125, ar virsrakstiem «Nāves ogas»,

«Ļaunā sula», «Asaras», «Čūsku ogas»; 22747/110, ar virsrakstu «Čūsku

ogas»), abi datēti ar 1912. g. 25. aprīli,

DIVI SMIEKLI (328. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 8. aprīlī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 134. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22747/111, datēts ar 1909. g. 8. ap-

rīli, ar virsrakstiem «Smieklu tiesa», «Smieklu mirkļi», «Divi mirkļi»;

22746/185, datēts ar 1.909. g. 5. maiju, bez virsraksta).
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ÜDENSDALA (329. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 8. aprīli. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 135. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22746/187, datēts ar 1909. g. 8. aprīli,
bez virsraksta; 22746/186, datēts ar 1909. g. 8. aprīli un 3. jūliju) un

tīrraksts (22747/112, datēts ar 1908. g. 8. aprīli un 3. jūliju).

KAD — (330. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 5. aprīlī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 136. lpp.

Saglabājušies trīs melnraksti (22746/199, datēts ar 1909. g. 6. aprīli,

bez virsraksta; 22746/189, bez virsraksta; 22748/73, ar virsrakstu «Ak!»,

abi pēdējie datēti ar 1909. g. 5. un 7. aprīli, 25. augustu) un divi

tīrraksti (22746/188, datēts ar 1909. g. 5. un 7. aprīli, bez virsraksta;

22747/113, datēts ar 1909. g. 5. un 7. aprīli, 25. augustu). Melnrakstā

22748/73 1909. g. 10. septembrī labota 7.-8. rinda.

VIŅPUS (331. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 11. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 137. lpp.

Saglabājies melnraksts (22748/67, ar virsrakstiem «No ikdienas at-

rauts», «Iz ikdienas», «Viņpus ikdienas», «Viņpus») un divi tīrraksti

(22766/25, bez virsraksta; 22748/68, ar virsrakstiem «Viņpus ikdienas»,

«Viņpus»). Visi rokraksti datēti ar 1906. g. 11. augustu.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (27966/50). Domājams, pie atdze-

jojuma strādājusi arī Aspazija. Atdzejojuma galīgā redakcija rakstīta ar

Aspazijas roku:

Jenseits

Nacht, Morgen, Tag geh'n ihre Bahn,

Doch was zu tun war, ist getan.

Noch schwillt die Brust wie ausgebrannt.

Der Schritt, der alles überwand — er war so schwer,

Dass selbst der Tod nicht schwerer lastet,

Der schon nach finstren Tüchern tastet.

Saglabājies arī atdzejojuma novilkums uz šapirogrāfa (22991/13).
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DRUDŽA SAPNIS (332. lpp.)

Sacerēts 1907.—1909. g. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 138. lpp.

Saglabājies uzmetums (22844/66, datēts ar 1907. g. 28. septembri, bez

virsraksta), 3.—10. rindas melnraksts (22844/64, datēts ar 1908. g.

4. martu, bez virsraksta), 4.—6. rindas tīrraksts (22844/95, datēts ar

1907. g. 28. septembri, bez virsraksta), divi visa dzejoļa tīrraksti

(22748/6 un 22747/114, abi datēti ar 1908. g. 4. martu, 1909. g. 21. jū-

liju).

KŪTRAIS MĀCEKLIS (333. lpp.)

I.—-20. rinda sacerēta 1910. g. 18. februārī, 21.—25. rinda —

1912. g. 15. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā,
139. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/190—191, datēts ar 1910. g. 18. feb-

ruāri, 1912. g. 13. un 15. augustu) un tīrraksts (22747/115, datēts ar

1910. g. 18. februāri, 1912. g. 15. augustu).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (127966/54—55):

Der träge Lehrling

So schön ist's sich in der Sonne zu wärmen,

Die frische Frucht zu schälen und essen;

Hand anzulegen das Fuder zu heben;

Klopfen zu hören sein Herz in der Brust, —

Zu schlafen und sich bewusst sein: du lebst!

Und immerfort so, soweit Erinnerung reicht:

Sich bewegen und essen, sich fühlen und sein,

Wachsen wie Gras, bemoosen wie Stein.

Gewöhnt und täglich — dir, mir und allen —

Nun plötzlich sollte das alles nicht sein?! — Ja, wie??

Du kannst nicht begreifen — das kann nicht sein!

Wenigstens doch ein Krümchen zu essen

Nun wohl, nun nicht. — Dann wenigstens fühlen:

man schläft!

Nichts sehen, frieren und sterben, doch fühlen!

Nein! — Wie denn, nichts mehr? so ganz und gar nichts.

Nur soviel zu sein, als in andren du warst?

Erinnerung bloss, selbst Atem nicht mehr?

Selbst nicht mehr Rauch in der Luft zerstiebend?

— Was hast du verbrochen? Warum das dir?

Und warum so plötzlich ein Sprung? und nun aus?
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Ist kein Sprung, ist nicht aus, nur Wechsel des Lebens.

Du willst keinen Wechsel, hast's gut auch so:

Ewig soll sein: Lieb, Freude und Sonne.

—
Hast du es gelernt, wie man ewig sein?

Nun musst du sterben, und hast nicht gelernt, wie

man stirbt!

Du, träger Lehrling!

ĪSĀ LAIPA (334. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 24. janvārī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 140. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/59, bez virsraksta) un tīrraksts

(22747/116), abi datēti ar 1909. g. 24. janvāri.

SENA AUKLES DZIESMA (335. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 7. janvārī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 141. lpp.

Saglabājušies trīs visa dzejoļa melnraksti (22746/193, datēts ar

1910. g. 7. un 21. janvāri bez virsraksta; 22746/192, datēts ar 1910. g.

7. un 21. janvāri, pēc 13. rindas
— ar 1912. g. 15. augustu, ar virsrakstu

«Viju—viju—vēju»; 22747/117, datēts ar 1910. g. 7. un 21. janvāri,

1912. g. 15. augustu, ar virsrakstiem «Viju—viju—vēju», «Sena aukles

dziesma»), 1.—11. rindas tīrraksts (22746/224) un Aspazijas pārrakstīts

dzejoļa teksts (22746/194, bez virsraksta, ar atšķirībām no pamatteksta,

pēdējās divas rindas Raiņa rokrakstā).

TĀ DIENA (336. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 24. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība», 1910,

3. nr., 186. lpp. Tajā ir atšķirības no pamatteksta.

Saglabājušies četri melnraksti (22746/195 un 22844/67, abi datēti

ar 1907. g. 24. aprīli un bez virsraksta; 22748/59, datēts ar 1907. g.

24. aprīli, 1909. g. 26. martu; 22747/118, datēts ar 1907. g. 24. aprīli,

no 4. panta — ar 1909. g. 26. martu, ar virsrakstiem «Dzīves diena»,

«Klusā diena», «Tā diena»), I—l2. rindas tīrraksts (22748/126, bez

virsraksta).

ATRISUSI LAIVA (337, lpp.)

Sacerēts 1910. g. 17. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 143. lpp.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22746/196, ar virsrakstu «Nesieta

laiva») un 1.—5. rindas melnraksts (22746/197, bez virsraksta), abi da-
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tēti ar 1910. g, 17. jūniju, kā ari visa dzejoļa tīrraksts (22747/119,

datēts ar 1910. g, 17. jūniju, 1912. g. 16. augustu, ar virsrakstiem «Laiva

bez saites», «Laiva», «Atrisusi laiva»),

«VĒL TAS NAU GALS, — I GALS TOP VIENALDZĪGS» (338. lpp.)

«Galā un sākumā» ievietotā dzejoļa «Es ritu» 7. pants. Skat. ko-

mentārus šī sējuma 491. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/120).

VELS VIESIS (339. lpp.)

Sacerēts 1904. g. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā,

145. lpp.

Saglabājies dzejoļa 1.—8. un 13.—25. rindas uzmetums (22844/63,

datēts ar 1904. g., bez virsraksta), dzejoļa melnraksts (22844/69, datēts

ar 1904. g., 1908. g. 4. augustu, bez virsraksta), tīrraksts (22844/20—21,
datēts ar 1904. g., 1908. g. 4. augustu, 1912. g. 14. augustu), 1,-8.,

13.-15., 21.-23. rindas tīrraksts (22844/13, datēts ar 1904. g., 1908. g.

4. augustu, bez virsraksta).

LOKĀ (340. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 29. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 146. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22844/70, bez virsraksta, un 22748/54,

abi datēti ar 1906. g. 29. jūniju), trīs tīrraksti (22748/53, datēts ar

1906. g. 29. jūniju; 22844/31, datēts ar 1906. g. 25. augustu, bez virs-

raksta; 22747/121, datēts ar 1905. g. 29. jūniju, 1912. g. 14. augustu)

un 1.—6. rindas tīrraksts (18181).

Sākumā katras dzejoļa tagadējās divas rindas veidoja vienu rindu un

dzejolis bija sadalīts četrrindu pantos. Melnrakstā 22748/54 Rainis atzī-

mējis, ka teksts sadalāms astoņrindēs. Turpmākajā darba procesā

viņš tā arī darījis.
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (127966/45):

Wiederkehr

Kreiswärts kehr' ich zurück

zum Ort, von welchem ich ausging:

Anfangs da war ich allein,

nun bin wieder allein, —

Fernen und Weiten durchschweifte ich

und spendete Wasser des Lebens:

Kühlung ward jeglichem Feld,

mir ward ein leeres Gefäss.
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Meine Seele, du tiefe,

zu dir nun komm ich ermattet —

Ganz ist verdorrt mir das Herz,

ganz ist verlassen mein Sinn.
—-

Seele, o Seele, du tiefe,

aus dir ist die Kraft mir gequollen.
Füll' mir nun wieder das Herz:

grössere Fernen zu geh'n!

MELNAIS ŪDENS (341. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 7. jūlijā. Pirmpublicējums laikraksta «Dzīve» lite-

rāri zinātniskajā pielikumā, 1912, 42. nr., 20. okt.

Saglabājies melnraksts (22844/71, datēts ar 1909. g. 7. jūliju, bet

9. rinda — ar 13. jūliju, bez virsraksta) un tīrraksts (22747/122, datēts

ar 1909. g. 7. jūliju, 1910. g. 8. jūliju, ar virsrakstiem «Sveša pasaule»,
«Melnais ūdens»).

SIMTI GADI (342. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 28. februārī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 148. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/198, bez virsraksta) un tīrraksts

(22747/123), abi datēti ar 1912. g. 28. februāri.

SLEPENS KĀJU ĀVĒJS (343. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 17. martā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 149. lpp.

Saglabājies dzejoļa melnraksts (22748/133) un tīrraksts (22747/124),
abi datēti ar 1912. g. 17. martu un 27. augustu, ar virsrakstiem «Slepens

gājējs», «Slepens kāju āvējs».

LIKUMS (344. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 6. aprīlī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 150. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti. (22746/199 un 22925/149, abi datēti ar

1909. g. 6. aprīli un bez virsraksta) un divi tīrraksti (22747/128;

22925/148, bez virsraksta, abi datēti ar 1909. g. 6. aprīli un 3. jūliju).

VĒJA LAIME (345. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 8. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 151. lpp.

LĪKUMS (344. lpp.)
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Saglabājušies trīs melnraksti (22844/72, datēts ar 1909. g. 8. jūniju,

un 22844/72, datēts ar 1910. g. 17. janvāri, abi bez virsraksta; 22747/126,

datēts ar 1909. g. 8. jūniju, 1910. g. 17. janvāri) un tīrraksts (22748/127,
datēts ar 1909. g. 8. jūniju, 1910. g. 17. janvāri).

AIZ ĒNĀM (346. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 13. septembrī, 1912. g. 19. jūlijā. Pirmpublicējums
«Gala un sākuma» pirmizdevumā, 152. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22724/127, ar virsrakstiem «Bijušas

briesmas», «Bijušas ēnas», «Tavs stiprums», «Bez valga», «Aiz ēnām»,

un 22721/159, ar virsrakstu «Klīstošas domas», abi datēti ar 1906. g.

13. septembri, 1912. g. 19. jūliju) un divi tīrraksti (22766/60 un

22721/160, abi datēti ar 1906. g. 13. septembri).

VIENALDZĪBA (347. lpp.)

Pirmā redakcijā sacerēts līdz 1904. g. Pēc tam pie dzejoļa vēl strā-

dāts 1908. g. 4. augustā, 1912. g. 12. septembrī, kad izveidota pēdējā

redakcija. Pirmpublicējums MVM, 1904, 1. nr., 56. lpp., ar virsrakstu

«Lielā vienaldzība» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22748/71, 7.—9. rinda datēta ar

1908. g. 4. augustu, un 22747/128, datēts ar 1908. g. 4. augustu, 1912. g.

12. septembri, abi ar virsrakstiem «Lielā vienaldzība», «Vienaldzība»)

un tīrraksts (22748/128, ar virsrakstu «Lielā vienaldzība»),

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (22991/14):

Grosse Kühle

Nur die gleichgültige Kühle

Gibt ins Herz dir vollen Frieden,

Den mit Leidenschaft du suchtest.

Noch ist Bitterkeit im Herzen,

Noch ist Herbe im Gedanken,

Noch ist Härte in der Stimme.

Schmerz kann deinen Leib noch treffen,

Und das Herz sich selbst beklagen,

Ab vom Sterne irrt dein Auge.

Schaue sternwärts, werde stille:

Nahe ist die grosse Kühle,

Die das grosse Leben anhebt.

MĒMAIS NAMS (348. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 14. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 154. lpp.
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Saglabājušies divi melnraksti (22747/129, ar virsrakstiem «Nams bez

dvēsles», «Mēmais nams», un 22844/73, bez virsraksta, abi datēti ar

1908. g. 14. jūniju) un divi tīrraksti (22748/56, datēts ar 1908. g. 14. Jū-

niju; 22748/134).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (22991/15):

Das stumme Haus

Stumm das Haus, von früh bis abends

Ist der Türe Mund geschlossen,

Zugetan die Fensterwimpern.

Raucht kein Atem überm Dache,

Töntkein Laut die langen Tage
Von den Morgen zu den Nächten.

Alles Leben ist erloschen,

Wie im Abendrot die Schönheit.

Wer des Hauses Seele würde,

Müsste ohne Schönheit leben.

Einmal bin ich sie gewesen

Und erstarkte unterdessen.

Damals schien im Haus die Sonne,

Und ihr Abglanz blieb im Herzen

AUKSTA NAKTS (349. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 22. jūlijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 155. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22844/74, datēts ar 1910. g. 22. jūliju,

bez virsraksta; 22747/130, datēts ar 1910. g. 22. jūliju un 17. augustu,

ar virsrakstiem «Lietaina nakts», «Nakts divatā», «Nakts», «Auksta

nakts»).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 10. rindā — «pat» labots par «pats».

KOKS VĒJA LAUKĀ (350. lpp.)

Sacerēts 1904. g. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā,

156. lpp.

Saglabājušies divi 1.—8. rindas uzmetumi (29478/7 un 22844/32, abi

datēti ar 1904. g., bez virsraksta) un divi melnraksti (22844/33, bez

virsraksta, un 22844/22, ar virsrakstiem «Koks laukā», «Koks vēja

laukā», abi datēti ar 1904. g., 1910. g. 21. janvāri).

Šajā izdevumā novērsta kļūda, 2. rindā — «drūmais» labots par

«drūzmas».
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VIENTULĪBA — ŠĶĪRĒJA (351. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 26. augustā. Pirmpublicējums «Gala .un sākuma»

pirmizdevumā, 157. lpp.

Saglabājies melnraksts (22748/69) un tīrraksts (22747/131), abi datēti

ar 1909. g. 26. augustu.

ATNĀCĒJS — AIZGĀJĒJS (352. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 26. septembrī Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 158. lpp.

Saglabājies melnraksts (22844/75, bez virsraksta) un tīrraksts

(22747/132), abi datēti, ar 1910. g. 26. septembri.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/61) un novilkums uz šapirogrāfa (22991/6):

Ich gehe wieder fort,

So wie ich kam.

Nur eines fand ich stets an jedem Ort —

Nur

Den Gram.

Den nehm' ich als Gedenkernein

Mit, wo er unbekannt,

Ich berge ihn geheim im Schrein

Dort —

Im stillen Land.

BĒRZU BĀRBALIŅAS (353. lpp.)

Tik vien

Sacerēts 1909. g. 26. decembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 159. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/156, bez virsraksta) un trīs tīrraksti

(22748/129; 22843/6; 22748/130). Visi rokraksti datēti ar 1909. g.

26. decembri. Tīrrakstā 22748/129 dzejojuma sākumā «Bērzu bārbali-

ņas» vietā bija virsraksti «Četras zvaigznītes», «Četras pārsliņas».

Ak !

Sacerēts 1909. g. 20. decembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 159. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22844/76; 22748/131; 22748/132), datēti

ar 1909. g. 20. decembri.
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Svešnieks

Sacerēts 1909, g. 1. oktobri. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 159. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22746/189, datēts ar 1909. g. 1. ok-

tobri, ar virsrakstu «Pasauls svešnieks»; 22748/135, datēts ar 1909. g.

1. oktobri, 1910. g. 2. februāri, ar virsrakstiem «Pasauls svešnieks»,

«Svešnieks»), divi visa dzejoļa tīrraksti (22844/34 un 22844/35, datēti ar

1909. g. 1. oktobri, 1910. g. 2. februāri, abi ar virsrakstu «Pasauls

svešnieks») un 1.—2. rindas tīrraksts (22746/179, bez virsraksta).

Sens vārds

Sacerēts 1910. g. 24. janvāri. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 159. lpp.

Saglabājies melnraksts (22748/137, ar virsrakstiem «Vientulim», «Sena

pierima») un tīrraksts (22748/136, ar virsrakstu «Sena paruna»). Abi

rokraksti datēti ar 1910. g. 24. janvāri.

KAD NAKTS (354. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 6. maijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 160. lpp.

Saglabājies uzmetums (22844/77) un 1.—4. rindas melnraksts

(22746/235), abi datēti ar 1909. g. 6. maiju, bez virsraksta, kā ari

saglabājušies divi tīrraksti (22748/64 un 22747/133, datēti ar 1909. g.

6. maiju un 28. jūliju).

1913. g. 19. septembri Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Sagla-

bājies atdzejojuma melnraksts (127966/63). Atdzejojums iespiests anto-

loģijā «Lettische Lyrik», 246. lpp.:

Zur Nacht

Die Nachtigall singt schönsten Sang

zur Nacht.

Das Glück geht seinen liebsten Gang

zur Nacht,

Wenn du dich sehnst, geh' hin allein

zur Nacht,

Das niemand darum weiss, allein

die Nacht,



491

NAKTS KALNA (355. lpp.)

I—2. pants sacerēts 1904. g., 3.-8. pants — 1906. g. 28. jūnijā,

9. pants — 1912. g. 15. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 161.—162. lpp.

Saglabājies 1.—32. rindas uzmetums (22746/200, datēts ar 1904 g.,

bet no 3. panta — ar 1906. g. 28. jūniju, bez virsraksta), divi visa

dzejoja melnraksti (22748/63, datēts ar 1904. g., 1906. g. 28. jūniju,
13.—16. rinda — ar 1909. g. 23. jūliju, ar virsrakstiem «Tumšais dzē-

riens», «Nakts mežā»; 22748/62, datēts ar 1904. g., 1906. g. 28. jūniju,
1909. g. 23. jūliju, 33.-35. rinda — ar 1912. g. 15. augustu, ar virs-

rakstiem «Tumšais dzēriens», «Nakts mežā», «Nakts kalnā») un visa

dzejoļa tīrraksts (22747/134—135, datēts ar 1904. g., 1906. g. 28. jūniju,
1909. g. 23. jūliju, 1912. g. 15. augustu).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 31. rindā — «slāpes» labots par

«slāpēs».

Māģetiņa (apvidvārds) — mārīte, kukainītis. Rainis to pārveidojis par

vīriešu dzimtes vārdu.

«ES RITU ——» (357. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 22. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 163. lpp.

Saglabājies visa dzejoļa uzmetums (22748/138), 2.—9. rindas uzme-

tums (22843/59), 11.-22. rindas uzmetums (22746/201), visi trīs datēti

ar 1912. g. 22. augustu, un ar 1912. g. 22., 27. augustu datēta dzejoļa

tīrraksta (oriģināla atrašanās vieta nav zināma) atšifrējums (23286/154).

Atsevišķie dzejoļa panti izmantoti par «Gala un sākuma» nodaļu

moto.

«ES RITU, RITU» (358. lpp.)

Sacerēts 1918. g. 28. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 164. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22746/201, datēts ar 1912. g. 28. sep-

tembri; 22746/202; 22747/136).

ZAĻAIS VĪNS (359. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 16. jūnijā, 1912. g. 2. septembri. Pirmpublicējums

«Gala un sākuma» pirmizdevumā, 165. lpp. Pirmpublicējums, kā ari publi-

cējums krājuma 2.—3. izdevumā ir ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22746/203, datēts ar 1910. g. 16. jūniju,

1912. g. 2. septembri, ar virsrakstiem «Zaļais dzīves kauss» «Zaļais

kauss») un tīrraksts (22747/136).
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ZEM KOKA (360. lpp.)

Sacerēts 1910, g. 6. oktobri. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 166. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22747/137, datēts ar 1910. g. 6. oktobri, ar virs-

rakstiem «Mierīgais», «Zem koka»).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (22991/16):

Der Träumer

Am Faden Hoffnung hängt eine Last

Schmerzen vom angebrochenen Ast.

Aber der Träumer unter dem Baum

Schlummert und lächelt sorglos im Traum.

BEZ MIEGA ZIRGI (361. lpp.)

Pirmais pants sacerēts 1908. g. 5. augustā, otrais — 1910, g. 5. feb-

ruārī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā, 167. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/204) un tīrraksts (22747/138, ar virs-

rakstiem «Jaunie zirgi», «Bez miega zirgs»). Abu rokrakstu 1. pants

datēts ar 1908. g. 5. augustu, 2. pants — ar 1910. g. 5. februāri.

DĀRGAIS VIESIS (362. lpp.)

1,—6. rinda sacerēta 1907. g. 3. augustā, 7.—11. rinda — 1908. g.

24. septembrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā,

168. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/139, datēts ar 1907. g. 3, augustu,

1908. g. 24. septembri, ar virsrakstiem «Aicinājums», «Mīļais viesis»,

«Dārgais viesis») un tīrraksts (22748/139). Saglabājies otra melnraksta

(oriģināla atrašanās vieta nav zināma) atšifrējums (23286/152), 1.—6. rinda

tajā datēta ar 1907. g. 3. augustu, 7.—11. rinda — ar 1908. g. 24. sep-

tembri. Melnraksta atšifrējumā dzejolim ir virsraksts «Rīta viesis»,

NESLĒGTAIS GREDZENS (363. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 6. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība», 1910,

3. nr., 186. lpp., ar virsrakstu «Rīts un vakars».

Saglabājušies trīs visa dzejoļa tīrraksti (22748/59, ar virsrakstu «Rīts

un vakars»; 22747/140, ar virsrakstiem «Rīts un vakars», «Neslēgtais

gredzens», un 22748/87, bez virsraksta, abi pēdējie datēti ar 1909. g.

6. aprīli) un 1. rindas tīrraksts (22746/208, datēts ar 1909, g. 1. maiju,
ar virsrakstiem «Rīts un vakars», «Neslēgtais gredzens»).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (127966/64):
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Unausgeschöpft

Weiss und klar war mein Morgen;

Mein Abend wird rote Glut
—

Doch in mitten geborgen

Mein Tag von grünemGolde ruht.

Saglabājies ari atdzejojuma novilkums uz šapirogrāfa (22991/17).

TOPOŠĀ DVĒSLE (364. lpp.)

Pirmie uzmetumi dzejolim radušies 1906. g. 29. jūnijā. Sacerēts

1910. g. 20. janvārī. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība», 1910, 3. nr.,

186. lpp., ar virsrakstu «Topoša dvēsle» un citām atšķirībām no pa-

matteksta.

Saglabājušies divi uzmetumi (22844/70 un 22746/207, abi datēti ar

1906, g. 29. jūniju un bez virsraksta), melnraksts (22746/206, datēts ar

1906. g. 29, jūniju un 1910. g. 20. janvāri, bez virsraksta) un divi

tīrraksti (22747/141, datēts ar 1906. g. 29. jūniju, 1910. g. 20. janvāri;

22748/59).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Atdzejojums iespiests antoloģijā
«Lettische Lyrik», 234. lpp.:

Werdende Seele

Kaum bewusst gewordendeines Wesens

suchst du Form schon dich zu offenbaren;

Hände tasten noch im Morgengrauen.

Voller Sehnsucht ringt das Herz nach Worten:

steigt in Tiefen, schöpft sie aus den Schmerzen,

Augen lesen sie von allen Blumen.

Langsam in gehemmten Fluss wie Honig,

Blüten-Stissigkeit und Herbe tragend,

strömt das dunkle schwere Gold der Worte.

Alle Formen ruh'n noch in dem Golde —

stumm im Liede offenbart die Seele

ihres Wesens Kern den andern Seelen.

SLIEKSNIS (365. lpp.)

Sacerēts 1909.—1910. g. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 171. lpp.

Saglabājies melnraksts (22748/140, datēts ar 1909. g. 25. februāri un
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15. jūliju, 1910. g. 17. janvāri, ar virsrakstiem «Pie ziņas sliekšņa»,
«Zem ziņas sliekšņa, «Slieksnis») un tīrraksts (22747/142).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/47) ar Aspazijas labojumiem. Saglabājies arī atdzejojuma
novilkums uz šapirogrāfa (22991/18):

Die Schwelle

Tags keine Sonne,

Nachts keine Sterne.

Es prallt ohne Unterlass

Ein Ruf ohne Echo

Gegen die Schwelle.

Unten erheben sich

Dunkel und Schwere,

Streben ohn' Unterlass

Zum Wissen zu steigen

Über die Schwelle.

Hoch ist die Schwelle

Und eng die Türe,

Sie droht ohne Unterlass.

Aber dein Wissen wächst

Jenseits der Schwelle.

DĪGSTS (366. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 29. jūlijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 172. lpp.

Saglabājies I.—B. rindas uzmetums (22844/78, datēts ar 1909. g.

29. jūliju, 1910. g. 17. janvāri, bez virsraksta), visa dzejoļa uzmetums

(22746/136, bez virsraksta) un visa dzejoļa tīrraksts (22747/154, datēts

ar 1909. g. 29. jūliju, 1910. g. 17. janvāri).

1.—8. rindas uzmetumā lasāma Raiņa piezīme: «Vienbūtnē visu

cilvēci atkārtosi un, ātrāk par cilvēci augdams, dosi viņai paraugu

uz nākotni un būsi ceļa lauzējs.»

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Atdzejojums iespiests antolo-

ģijā «Lettische Lyrik», 235. lpp.:

Der Keim

Dem Zeitgeist selber bietest du Trotz und Kampf,

dann wirst du wachsen über das Mass hinaus,

in grossem Wachstum wird dein Wesen

Grenzen sich stecken in Zeiten-Enden.



495

In Einsamkeiten wirft dich des Tages Lärm,

reisst mit den Wurzeln den Baum aus der Erde

Brust —

du aber stirbst nur deinen Zeiten,

sprossend im Einsein zu andrem Leben.

Das Welten-Werden nochmals wird es in dir,

schneller als dieses wird Zukunft in dir erblüh'n,

was wur, was wird — du wirst es spiegeln;

Spiegel und Beispiel und Weges Leitstern.

VEIDOTĀJS (367. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1908. g. 16. augustā, pārējās — 26. septembrī.

Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā, 173. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/143, datēts ar 1908. g. 16. augustu

un 26. septembri) un divi tīrraksti (22748/141; 22746/208, 1.—4. rinda

datēta ar 1908. g. 16. augustu, 5.—12. rinda — ar 26. septembri, bez

virsraksta),

DZĪVAIS (368. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 28. februāri. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 174. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22747/144; 22748/57; 22746/209, bez virs-

raksta), visi datēti ar 1909. g. 28. februāri.

NENICĪBA (369. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 14. maijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 175. lpp.

Saglabājies melnraksts (22747/145, ar virsrakstu «Neiznīcība») un

tīrraksts (22748/70). Abi rokraksti datēti ar 1908. g. 14. maiju.

DEBESU DZEJNIEKS (370. lpp.)

Pirmais pants sacerēts 1905. g. jūlijā, pārējie -—
1908. g. 21. aprīlī.

Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā, 176. lpp.

Saglabājies uzmetums (22746/210, 1. pants datēts ar 1905. g. jūliju,

pārējie — ar 1908. g. 21. aprīli, bez virsraksta), melnraksts (22747/146,

datēts ar 1905. g. jūliju, 1908. g. 21. aprīli, ar virsrakstiem «Dzejnieks»,

«Mēness», «Debesu dzejnieks»), 1.—4. rindas melnraksts (22973/24, da-

tēts ar 1905. g. jūliju, bez virsraksta) un tīrraksts (22748/1, datēts ar

1905. g. jūliju, 1908. g. 21. aprīli, ar virsrakstiem «Dzejnieks», «Debesu

dzejnieks»).
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PA RUDZU LAUKU (371. lpp,)

Sacerēts 1910. g. 22. jūnijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 177. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22747/147, datēts ar 1910. g. 22. jūniju).

TRĪS ZĪMES (372 lpp.)

Sacerēts 1906. g. 26. augustā. Pirmpublicējums J. Dravnieka izdotajā
«Rakstu krājumā», 4. lpp., kurš pievienots «Mūsu dzimtenes kalendā-

ram 1909. gadam». Dzejolim pirmpublicējumā ir virsraksts «Trīs vārdi».

Saglabājies melnraksts (22807/95, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22747/148, datēts ar 1906. g. 26. augustu; 22748/142, bez virsraksta).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā (127966/68):

Die drei Farben

Glaube an die fernen Ziele,

Hoffnung auf des Tages Arbeit,

Liebe dem Geschlecht der Menschen.

Schau in der Natur die Farben:

Blau der Himmel, grün die Erde,

Rot des Lebens warmes Blut.

Saglabājies arī atdzejojuma novilkums uz šapirogrāfa (22991/19).

GAITAS GĀJĒJS (373. lpp.)

Sacerēts 1908. g., 1912. g. Pirmpublicējums A. Upīša sastādītajā
rakstu krājumā «Vārds», 1, 1912, 17.—18. lpp. Pirmpublicējumā nav

46.—49. un 64.—74. rindas, kā arī ir citas atšķirības no pamatteksta.

Saglabājies visa dzejoļa uzmetums (22746/87, bez virsraksta), visa

dzejoļa melnraksts (22747/149, 1.—25. rinda datēta ar 1908. g. 8, maiju,

64. —74. rinda — ar 1912. g. 15. septembri, ar virsrakstiem «Laimīgais»,

«Gaitas gājējs» un apakšvirsrakstu «Balāde»), 1.—24. rindas melnraksts

(22844/79, datēts ar 1908. g. 8. maiju, bez virsraksta), 26.-63, rindas

melnraksts (22746/212, 56.-58. rinda datēta ar 1912, g. 18. jūliju,

46.'—49. rinda — ar 15. septembri, bez virsraksta).

BIŠU SPIETS (376, lpp.)

Sacerēts 1905. g., 1908. g. 7. maijā. Pirmpublicējums «Gala un sā-

kuma» pirmizdevumā, 182. lpp.

Saglabājies 1. panta melnraksts (22925/142, datēts ar 1906. g.), divi

visa dzejoļa melnraksti (22844/23, datēts ar 1905. g., 1908. g. 7. maiju,

ar virsrakstiem «Aizejošā bite», «Bišu spiets»; 22844/80, datēts ar
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1905, g., 1906. g., 1908. g. 7. maiju, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22844/15, datēts ar 1905. g., 1908. g. 7. maiju; 22844/36). Melnrakstā

22844/23 Rainis apsvēris, vai nebūtu labāk 1. un 2. pantu apmainīt

vietām,

AIZ VĀRTIEM (377. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 22. janvāri. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 183. lpp.

Saglabājies uzmetums (22746/211, ar virsrakstu «Pie atdzimšanas

vārtiem») un tīrraksts (22747/150, ar virsrakstiem «Pie atdzimšanas

vārtiem», «Aiz sliekšņa», «Aiz vārtiem»). Abi rokraksti datēti ar

1910. g. 22. janvāri.

«ES RITU, RITU, RITU» (378. lpp.)

Sākts 1912. g. 15. oktobrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 184. lpp.

Saglabājušies trīs melnraksti, no kuriem divi (22746/202) datēti ar

1912. g. 15. oktobri, viens (22747/169) bez datējuma.

VIENS ATOMS (379. lpp.)

Pirmās četras rindas sacerētas 1900. g., pārējās — 1909. g. 29. martā.

Pirmpublicējums žurnālā «Domas», 1912, 10. nr., 1096.—1097. lpp.

Saglabājies 1.—12. rindas uzmetums (22844/81, datēts ar 1909, g.

29. martu, bez moto), 21.—28. rindas uzmetums (22844/82, datēts ar

1910. g. 22. februāri un 23. martu), 37.-44. rindas uzmetums (22844/82,
datēts ar 1910. g. 20. februāri un 26. martu), 1.—16. rindas melnraksts

(22844/37, 1.—4. rinda datēta ar 1902. g., pārējās — ar 1909. g.

29. martu), 25.-36., 41.—44. rindas melnraksts (22844/38, datēts ar

1910. g. 20. februāri, pie 41. rindas datējumi — 1910. g. 22. februāris

un 26. marts). Visi uzmetumi un melnraksti bez virsraksta. Saglabājies

arī 1.—4. rindas tīrraksts (22844/78, datēts ar 1900. g., bez virsraksta)

un visa dzejoļa tīrraksts (22747/151 —152, ar virsrakstiem «Lielais loks»,

«Viens atoms»).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma pēdē-

jās redakcijas mašīnraksts (100469):

Der Atom

Allein bist du seit Ewigkeit

und bleibst allein bis an dein Ende,

den Rest von deiner Lebenszeit

streifst du Ursprünglichkeitsgelände.



Von hier gingst du einmal hervor,

ein warmer Odem gab dir Leben, —■

zum Einzelnwesen dann geformt, —

ward Freund dir, was dir nah gewesen.

Dir ähnlich keiner jemals ward,

als Welt für dich seh' ich dich weilen;

du gabst dir deine Eigenart,

bist ein Atom, der nicht zu teilen.

Jeder Atom schliesst Sonne ein,

in seinem Schoss ruht Ungebroch'nes,

dein Geist, den Sonne reich bescheint,

ahnt heimlich Grosses, Ungesproch'nes.

Und masslos wird dein Leben bald —

die Zeit scheint ihre Ufern zu verlassen,

kein Grenzstein dir entgegenprallt,
dein Schaffensdrang ist kaum zu fassen.

Dein Geist lockt die Unendlichkeit,

wie Dampf jedoch wirft dich das Leben;

endlos ist Gegenkraft bereit

den Zwang zu sprengen deines Wesens.

Lebt man sich jemals voll wohl aus,

gesättigt einst vom ich und Leben? —

führt man nicht wie im Käfighaus

der sattgegess'nen Schlangen Leben?
—

Soll man nicht vom sich selber flieh'n?

Kein Leben mehr nach Aussen führen?

Nichts nehmen und für nichts mehr glüh'n —

nicht an Gedankenstapel rühren?

Dir ist das Tor nicht zu so früh, g

nur Unbedingtes wir geniessen.

Mög' Leben weben, wachsen — blüh'n,

in Baumringe der Saft stets fliessenl

Millionenfach steigt es aus dir —

wie auf geheimnisvolles Müssen

bricht Leben wie ein Strom herfür,

mächtig wie aus dem Gleis gerissen! —

498
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Man rief dich, und du immer kamst.

Ach, ruft nicht mehr, denn du gabst alles!

Die Leere dröhnt, die Kraft erlahmt

und ausgedroschen dünkt dir alles.

Nur in des Schaffens Reifezeit

lebst du, obgleich du schon zermahlen,

wie anfangs bist allein du heut'
—

du Korn, aus dem man sog der Samen
~,

MANS PRIEKS (382. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 22. februārī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 188. lpp.

Saglabājies uzmetums (22844/83, bez virsraksta), melnraksts (22844/84,

bez virsraksta) un tīrraksts (22747/153). Visi rokraksti datēti ar 1910. g.

22. februāri.

NOSLĒPUMS (383. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 31. oktobrī, Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 189.—190. lpp.

Saglabājies 1.—20. un 41.—44. rindas uzmetums (22844/85, datēts ar

1907. g. 31. oktobri), 21.—24. rindas uzmetums (22844/85), 21.—28. rin-

das uzmetums (22746/86), visa dzejoļa uzmetums (22746/213, datēts ar

1907. g. 31. oktobri), visi uzmetumi bez virsraksta. Saglabājušies divi

visa dzejoļa melnraksti (22747/155—156, datēts ar 1907. g. 31. oktobri,

1908. g. septembri un 9. oktobri; 22748/143—144, datēts ar 1907. g.

31. oktobri, 1908. g. septembri un 9. oktobri, 1909. g, 23. jūliju).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 6. rindā — «mīlējāt» labots par

«mīlējāt».

ZEMES DEJA (385. lpp.)

Pirmās astoņas rindas sacerētas 1901. g., pārējās — 1909. g. 25. jū-

lijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā, 191. lpp.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22844/86, 1.—8. rinda datēta ar

1901. g., pārējās — ar 1909. g. 25. jūliju, ar virsrakstiem «Asaru leja»,
«Zemes deja»), 1.—8., 13.—16. rindas melnraksts (22863/7, bez virs-

raksta) un visa dzejoļa tīrraksts (22747/157, datēts ar 1901. g., 1909, g.

25. jūliju, ar virsrakstiem «Asaru leja», «Zemes deja»).



500

VEĻI UN DVĒSLES (386. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 5. oktobri. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 192. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/117, bez virsraksta) un tīrraksts

(22747/158), abi datēti ar 1909. g. 5. oktobri.

DABA UN DVĒSLE (387. lpp.)

Pirmais pants sacerēts 1909. g. 31. martā, pārējie — 1. aprīlī. Pirm-

publicējums žurnālā «Izglītība», 1910, 1. nr., 11. lpp. Tajā ir atšķirības

no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22746/214, 1.—3. rinda sacerēta 1909. g.

31. martā, pārējās — 1. aprīlī, bez virsraksta) un divi melnraksti

(22747/159—160, datēts ar 1909. g. 31. martu, 1. aprīli, 28. jūliju,

7. septembri; 22748/74, datēts ar 1909. g. 31. martu, 1. aprīli, 28. jūliju,

7. septembri, 7.—9. rinda — ar 1909. g. septembri, 28.—33. rinda —

ar 1909. g. 28. jūliju).

PASAULS VIENTULĪBA (389. lpp.)

Sacerēts 1901. g., 1909. g. 28. martā. Pirmpublicējums žurnālā «Iz-

glītība», 1909, 7. nr., 493.-494. lpp. Tajā ir atšķirības no pamatteksta.

Saglabājušies divi fragmentāri uzmetumi (22844/89, datēts ar 1909. g.

28. martu; 22844/88), 1.—32. rindas melnraksts (22844/90—90a, datēts

ar 1901. g., 1909. g. 28. martu un 2. aprīli), divi 33.—41. rindas meln-

raksti (22746/112 un 22746/215) un visa dzejoja melnraksts (22844/87,

datēts ar 1901. g., 1909. g. 28. martu). Visi rokraksti ir bez virsraksta,

BŪTNES MĒRĶI (391. lpp.)

1. pants sacerēts 1909. g. 3. jūlijā, 2. pants — 1912. g. 13. augustā.

Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmizdevumā, 197. lpp.

Saglabājies uzmetums (22746/216, 1.—4. rinda datēta ar 1909. g.

3. jūliju, 5.—8. rinda — ar 1912. g. 13. augustu, bez virsraksta) un

divi tīrraksti (22749/161, datēts ar 1909. g. 3. jūliju un 13. augustu,

1912. g. 13. augustu, ar virsrakstiem «Mērķi», «Būtnes mērķi»;

22747/161, datēts ar 1909. g. 3. jūliju, 1912. g. 13. augustu).

Uzmetumā Rainis pierakstījis: «Visu sevī uzņemt, saviem spēkiem

augt uz visām pusēm; abu spēku: kosmosa un dvēsles Savienībā ir

pēdējs glābiņš.»

Uzmetumā Rainis atzīmējis, ka dzejolis ievietojams «Gala nodaļā».

Vērzt (apvidvārds) — vērst, griezt.
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BŪTNES DZĪVES (392. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 15. augustā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 198. lpp.

Saglabājies melnraksts (22746/217, datēts ar 1912. g. 15. augustu, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22747/162, datēts ar 1912. g. 15. augustu,

ar virsrakstiem «Divas dzīves», «Būtnes dzīves»; 22844/30, ar virsrakstu

«Divas dzīves»).

BŪTNES BAILES (393. lpp )

Sacerēts 1909. g. 3. jūlijā. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirm-

izdevumā, 199. lpp.

Saglabājušies trīs melnraksti (22746/218, datēts ar 1912. g. 13. au-

gustu, un 22746/219, datēts ar 1909. g. 3. jūliju, abi bez virsraksta;

22747/163, datēts ar 1909. g. 3. jūliju, 1912. g. 8. un 13. augustu).

Pie melnraksta 22746/219 Rainis atzīmējis, ka dzejolis ievietojams
«Nāves nodaļā».

VECĀS LIGAS (394. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 14. oktobrī. Pirmpublicējums «Gala un sākuma»

pirmizdevumā, 200. lpp. Pirmpublicējumā un krājuma 2.—3. izdevumā

8. rinda atšķiras no pamatteksta — «tās pārvērst» vietā minētajos

publicējumos iespiests «Vai domas?».

Saglabājies uzmetums (22746/220) un melnraksts (22747/164), abi da-

tēti ar 1912. g. 14, oktobri un bez moto.

PÄRVĀRĪGAIS (395. lpp.)

Dzejolis sacerēts ilgākā laika posmā — Rainis pie tā strādājis

1902.—1903., 1906., 1910. un 1912. g. Pirmpublicējums «Gala un sā-

kuma» pirmizdevumā, 201. —205. lpp.

Saglabājies dzejoļa 1.—14, rindas melnraksts (22807/94, bez virs-

raksta), 1.—13. rindas melnraksts (124727, datēts ar 1906. g. 24. maiju,

bez virsraksta), 1.—37. rindas melnraksts (22746/225, datēts ar 1903 g„

1906. g., ar virsrakstiem «Liktens», «Savs liktens», «Paša liktens»),

40.—76. rindas melnraksts un dzejoļa beigu daļas uzmetums (22746/226,
datēts ar 1902. g., bez virsraksta), 15.-29. rindas melnraksts (22746/225,
datēts ar 1910. g. 17. februāri, bez virsraksta), 1.—73. rindas melnraksts

(22747/166—170, datēts ar 1912. g. 16. oktobri, ar virsrakstiem «Milzis

dūms», «Milzis», «Dūmis»), 94.—120. rindas melnraksts (22746/224, pir-
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mās divas rindas datētas ar 1912. g. 16. oktobri, pārējās — ar 18. ok-

tobri, bez virsraksta), 118.-124. rindas melnraksts (22747/166, datēts

ar 1912. g. 18. oktobri), 21.—34. un 81.—89. rindas melnraksts

(22746/221, bez virsraksta), 63.—80. rindas melnraksts (22746/223, bez

virsraksta), 35.-62. rindas melnraksts (22746/222, bez virsraksta, 1.—20.

rindas melnraksts (22844/91, datēts ar 1903. g., 1910. g. 17. februāri, ar

virsrakstiem «Liktens», «Milzis», «Dūmu milzis», «Tēls»), 1.-2, panta

tīrraksts (23098/2, bez virsraksta). Melnrakstā 124727 Rainis atzīmējis:
«Šausmu sajūtu tēlot» un «visu vai 1., vai 3, personā».

1923. g. 13. aprīlī Rainis dzejoli sācis atdzejot vācu valodā. Atdzejo-

jums nav pabeigts. Saglabājušies divi dzejoļa fragmentu atdzejojumi

(22838, datēti ar 1923. g. 13. aprīli).

ŠŪPOLS (400. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 19. janvārī, 1910. g. 25, februārī. Pirmpublicējums

«Gala un sākuma» pirmizdevumā, 206. lpp.

Saglabājies uzmetums (22844/92, bez virsraksta) un četri melnraksti

(22844/93 un 22748/146, abi datēti ar 1907. g. 19. janvāri, bez virs-

raksta; 22747/172 un 22748/145, ar virsrakstu «Vēja šūpols», abi datēti

ar 1907. g. 19. janvāri, 1910. g. 25. februāri).

GALS UN SĀKUMS (401. lpp.)

Dzejolis sacerēts ilgā laika posmā — pie tā strādāts 1904.,

1908.—1909. un 1912. g. Pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmiz-

devumā, 207.-212. lpp.

Saglabājies dzejoļa uzmetums (22766/23, bez virsraksta), seši meln-

raksti (22746/227—228, datēts ar 1904. g., 1908. g. 8. oktobri, 1909. g.

4. jūliju, 1912. g. 1. augustu; 22746/232, datēts ar 1912. g. 1. augustu;

23096/78—79, pie 31. rindas datējums 1908. g. 8. oktobris; 22746/230;

22746/231, datēts ar 1912, g. 31. jūliju, visi pieci melnraksti bez virs-

raksta; 22747/173—180, datēts ar 1904. g., 1908. g. 8. oktobri, 1909. g.

4. jūliju, 1912. g. 31. jūliju, 1. un 10. augustu) un dzejoļa beigu daļas

melnraksts (22746/229, bez virsraksta).

Melnrakstā 23096/78—79 dzejnieks malā pierakstījis: «Visapkārt

noslēpums, prāts un fantāzija to grib aptvert. Zinātne aizgājusi līdz

neredzamās pasaules slieksnim, un viņas uztraukums vēl palielinājās.

Turp vadone ir fantāzija, simboli izteic nākamās patiesības priekšsajūtu.

Tiks uzcelta plaša filozofija[s] unmorāles simbolu ēka. Virs melnraksta

22747/173—180 Rainis atzīmējis: «Šo kā pēdējo dzejoli. Atgriežas tituls



epilogā. Aiz tā tad vēl sēklu sentences «Sīkas sēkliņas».» Sākotnējo

ieceri Rainis nerealizēja un sentences krājuma «Gals un sākums» no-

beigumā neievietoja. Tās iespiestas pēc Raiņa nāves izdotajā dzejoļu

krājumā «Aizas ziedi», nodaļā «Jaunas sēklas graudiņi». Tajā pašā
melnrakstā blakus 91. un 92. rindai «Nu gaiša diena, Acis redz» ii

dzejnieka piezīme: «Ka redzētu pilno un tukšo. Vajaga citu acu, citu

ausu, jaunu smadzeņu gangliju.»
Rainis strādājis pie dzejoļa atdzejošanas vācu valodā. Saglabājies

atdzejojuma melnraksts (22838).

Šajā izdevumā dzejolī novērsta kļūda 30. rindā — «Dvēsle» labots par

«Dvēslē», 37. rindā — «plāksnēm» labots par «plūksnēm», 93. rindā —

«zobens» labots par «zibens».



KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

DzD —J. Raiņa kopoti raksti «Dzīve un darbi»

JDLp — laikraksta «Jaunā Dienas Lapa» feļetona pielikums
JT — žurnāls «Jaunības Tekas»

JZ
— laikraksts «Jaunākās Ziņas»

MVM — «Mājas Viesa Mēnešraksts»

RM —J, Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs



505

PERSONU RĀDĪTĀJS

Aspazija (ist. v Elza Pliekšāne, 1865—1943), latviešu dzejniece, dra-

maturģe, Raiņa dzīvesbiedrs — 411, 421, 451, 452, 459, 482,

484, 494

Badoskis Onufrijs, poļu politisks darbinieks — 418

Bairons Džordžs Gordons (1788—1824), angļu dzejnieks — 72, 418, 420

Birznieks-Upītis Ernests (īst. v. Ernests Birznieks, 1871—1960), LPSR

Tautas rakstnieks
— 430

Dante Aligjēri (1265—1321), itāliešu dzejnieks —
418

Dauge Pauls (1869—1946), revolucionārās kustības dalībnieks, medicīnas

zinātņu doktors, žurnālists, LPSR Nopelniem bagātais kultūras dar-

binieks, Raiņa tuvs draugs — 420, 433

Doriņa, skat. Stučka Dora

Dravnieks J., grāmatizdevējs — 496

Freiligrāts Ferdinands (1810—1876), vācu 1848. g. revolūcijas dzej-
nieks — 418

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 418

Grīniņš Ferdinands (1884—1906), 1905.—1907. g. revolūcijas cīnītājs,
kaujinieku organizētājs Rīgā, Liepājā un citur — 88, 424

Gulbis Ansis (1837—1936), latviešu rakstnieks un grāmatizdevējs. Iz-

devis arī Raiņa kopotus rakstus «Dzīve un darbi» — 448, 449

Hervēgs Georgs (1817—1875), vācu 1848. g. revolūcijas dzejnieks — 418

Holtejs Karls (1798—1880), vācu rakstnieks — 419

Iniņa, skat. Aspazija
Karduči Džozue (1835—1907), itāliešu dzejnieks un literatūras vēstur-

nieks, Nobeļa prēmijas laureāts — 152, 418

Kellers Gotfrīds (1819—1890), šveiciešu rakstnieks — 418

Kirkors A. — 427

Krāgs Tomass (1868—1913), norvēģu rakstnieks
—

411

Landsbergs Georgs (1863—1912), grāmatizdevējs — 438

Madzīni Džuzepe (1805—1872), itāliešu revolucionārs, publicists un kri-

tiķis — 160, 418

Marijs (156—86 p. m. ē.), romiešu karavadonis — 418

Marlita E. (īst. v. Eiženija Jona, 1825—1887), vācu lubu romānu

autore — 419



Mediči Džuljāno (1479—1516), florenciešu patriciešu dzimtas locek-

lis — 424

Mediči Lorenco (1449—1492), florenciešu patriciešu dzimtas locek-

lis, Florences faktiskais valdnieks no 1469. līdz 1492. g. — 424

Mikelandželo Buonaroti (1475—1564), itāliešu tēlnieks, gleznotājs, arhi-

tekts, dzejnieks -- 90, 418, 424

Paskāls Blēzs (1623—1662), franču matemātiķis, fiziķis un filozofs — 387

Pelliko Silvio (1789—1854), itāliešu 19. gs. nacionālās atbrīvošanās kus-

tības dzejnieks — 80, 418, 422

Puškins Aleksandrs (1799—1837), krievu dzejnieks — 418

Ruso Žans Zaks (1712—1778), franču apgaismes laika rakstnieks un

filozofs — 180, 418

Stroci Džovanni Batista (1505—1571), itāliešu dzejnieks — 424

Stučka Dora (1870—1950), revolucionāra sabiedriska darbiniece, Raiņa

māsa, padomju valsts darbinieka Pētera Stučkas sieva — 227,

454, 459

Sulla (138—78 p. m. ē.), romiešu valstsvīrs — 418

Svifts Džonatans (1667—1745), īru rakstnieks un publicists — 418

Šellijs Persijs Bišijs (1792—-1822), angļu dzejnieks — 412, 418

Tolstojs Ļevs (1828—1910), krievu rakstnieks — 419

Upīts Andrejs (1877—1970), LPSR Tautas rakstnieks — 496

Vergīlijs (70—19 p. m. ē.), romiešu dzejnieks — 42

Zeltiņš Dāvids (īst. v. Dāvids Golts, 1867—1943), grāmatizdevējs un

grāmattirgotājs —
414

Zīslaks Eduards (1850—1888), vācu tautības grāmatizdevējs — 421, 428,

430, 442



DZEJOĻU VIRSRAKSTU

UN PIRMO RINDU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Agrīns nācējs («Nu nāk tas agrāk vēl» ') . .
313

«Airē, burtniek, rūnuzini» (No igauņu dziesmām) 108

Aiz ēnam («Ar pašu varu»)
, , , .

346

«Aiz logiem gari lieti līst» (Draudzene un draugs) 257

«Aiz melnām rakstu rindiņām» . , 204

«Aiz tām niedrēm ezers spīd» (Rasas pilītes) „.....,.101

Aiz vārtiem («Ne meklēšu, ne jaudāšu») 377,

Aizgājējas meitenes dziesma («Es piegriežos klāt») 114

«Aizķērās aiz maniem smiekliem» (Smieklu dadži) , 254

Aizņēmēji («Jūs gribat spēku aizņemties») .........286

Aizvērtas durvis («Sarkanas liesmās») 78

«Ak, kur es esmu?» (Pasaule pazudis) ........... 84

«Ak, tādai vajadzētu būt» (Genoveva) 298

Akteons («Dēļ ikdienas tu žēlojies?») ...........276

«Apaļi kalniņi» (No vagona loga) 75

Apaļš cilvēks («Es raudājis esmu») 269

«Apkārt milža kalnagaivai» (Kalna doma) ......... 184

«Ar ašu roku pavasars» (Dziļas telpās) 85

Ar laiku («Ar laiku visas sāpes rimst») 302

«Ar laiku visas sāpes rimst» (Ar laiku) .
302

«Ar pašu varu» (Aiz ēnām) 346

«Ar savam cietām rokam» (Cietās rokas) . ........115

«Ar saviem sīkiem sirdsestiem» {Sāpju jūra) ........305

Ar ziņu («Es daru to ar ziņu») 246

«Arvien vel vilks ir atgriezies» (Vilka ala) .........324

Atmestā cilvēka dziesma («Nak vārgs, ■— tas nesaudz ne bagātos») 124

Atmiņas («Nak nevairāmas atmiņas») 145

Atnācējs — aizgājējs («Tā esmu atnācis») .........352

Atrisusi laiva («Nu nav man vairs neka, kas mani tura») , . . 337

1
Pēdiņas uzradīta dzejoļa pirmā rinda.
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Atspulgs («Es vēl ko labu zinu») 245

Atsveice biedrim, kuru apbedīja svešumā («Tava gulta lai ir

smilts») 125

Atvērta roka («Man liktens atgūtnēm ir devis») ~,,.„.
236

«Aug dienas svīdums» (Dārgais viesis) 362

Augstumā («No tāles dzirdu: aizšalc lieli vēji») . . , ,
,

, ,
178

Auksta nakts («Tad teic vēl to») 349

«Bāls un pelēks mēness staigā» (Debesu dzejnieks) ...... 370

Balss un atbalss («Kur ir tev tava dziļā mīla?») 282

Bārā klints («Par strauju mana mīla ir») 266

Bērzu bārbaliņas («Tik vien tā prieka ir jau gan») ...... 353

Bez miega zirgi («Man nakts ir nemīlama dusā doties») .... 361

Bez soļu deja («Ko maniem lokiem») ...........255

«Bez tēvu zemes, bez savas mājas» (Dzeguze) 192

Bišu spiets («Kā jaunu bišu spietu») 376

Būtnes bailes («Katra būtne tik tvīkst — sākumam galu jaust») 393

Būtnes dzīves («Tu pirmo dzīvi •— cēloņu dzīvi ved») ..... 392

Būtnes mērķi («Telpas dvēslē vērz, — savas stīgas izstiep») , , .
391

Cauri mežam («Man pretī kalns ar tumšu mežu») ...... 190

Ceļa biedre («Dzer drusku ūdens, cik ar roku smeļu») ....

263

Ceļa gājējs tītenīts («Mazo tītenīti») ...........136

Cietās rokas («Ar savām cietām rokām») 115

«Cik sapņa izmodos, cik darba trokšņa» 205

«Cik skaisti dimants pirkstā mirdz!» (Dimants) , 288

«Cik šaura telpa» (Gals un sākums) 401

«Ciprese stāv saulei priekšā» (Zem cipreses) ........293

Čir («Jau lapas dzeltējumā iet») 318

Čūskas ogas («Nu asras rit, kas retas un tik rūgtas») 327

«Daba nezin, cik tā liela» (Daba un dvēsle) 387

Daba un dvēsle («Daba nezin, cik tā liela») 387

Darbs un prieks («Esi uzvarējis — priecājies») .......283

Dārgais viesis («Aug dienas svīdums») 362

Dārgumu trauks («Kad diena ceļas — iet pasauli zeltīt») .... 223

«Daudz simtu jūdžu tāļumā» (Dzimtenei) . , . .

\
.....

143

Debesu dzejnieks («Bāls un pelēks mēness staigā») . . . , , .

370

Debesu nelga («Silts mākonīts kāpj no dienvidiem») , . . .
.
. 185

«Dēļ ikdienas tu žēlojies?» (Akteons) .

276

Devējam («Lai katris stāv uz sevis») . . ....... , . 273

«Diena bez saules» (Slieksnis) 365

Dienas allažība («Pār tevi dienas allažība») . . , , 292

«Dienvidus debesu» (Salve!) . . ... . v . . . . . . . .

218

Dīgsts («Pret pašu laiku
—

nebaidies cīņā iet») . f ..
... . , . 366

Dimants («Cik skaisti dimants pirkstā mirdz!») . . . ■ . , . , . .288



Divi gāju balodīši («Vakar viegla migla») ......... 188

Divi smiekli («Viens mirklis smieklu, kad tu uzveicis») .... 328

«Doma iet un atkal» (Sausā priede) 294

Draudzene un draugs («Aiz logiem gari lieti līst») 257

Drauga dziesma («Tu toreiz dziesmu teici man») , 121

Draugu piemiņa («Es viņu mīlēju») 123

«Droši meties ļaužu drūzmā» (Dzīvā dzīve) 284

Drudža sapnis («Nemierīgs un mocošs bija») 332

Dusas vieta («Mani nogurušie kauli») . . 135

Dzeguze («Bez tēvu zemes, bez savas mājas») 192

«Dzer drusku ūdens, cik ar roku smeļu» (Ceļa biedre) 263

Dziesmiņas gaitas («Ko tu pūti, meža dūja») 194

Dziļās telpās («Ar ašu roku pavasars») . , . . . 85

Dziļumā («Vai rudenī cīruļi») 177

Dzimtenei («Daudz simtu jūdžu tāļumā») ..........143

Dzīvā dzīve («Droši meties ļaužu drūzmā») .........284

Dzīvā kvēle («Saules dzīvā kvēle kaist») .158

Dzīvais («Sniegam līdz uz zemi») , . . 368

«Ej, sadedz un spīdi» (Zem pelniem) 154

«Es daru to ar ziņu» (Ar ziņu) 246

«Es, draugs, šos smaidus pazīstu» (Ezers nakti) .......233

«Es esmu atkal tur, kur bijis» (Vecā vietā) 161

«Es esmu tā stīga» (Vijolnieks un miņa) 320

«Es gribu laipu pāri likt» (īsā laipa) . . . .
. i

.
. s . . 334

««Es gribu redzēt, kur tavs prieks?» — Nav tuvu —» (Mans prieks) 382

«Es laidos grimt un nogrimu» (Qui si sana) . . . ... . . , 219

«Es nedomāju to» (Veidotājs) 367

«Es pārsteigts klausos: lūk, tas vārds bij mans» (Pa rudzu lauku) 371

«Es piegriežos klāt» (Aizgājējas meitenes dziesma) , . , . . s
114

«Es raudājis esmu» (Apaļš cilvēks) ............269

«Es ritu — —» ..............
357

«Es saku sev: tu nezini» (Fiammetta) 250

«Es savām sāpēm sedzu puķes pāri» (Pietā) 319

«Es šķitos vientuļš esam» (Likums) 344

«Es šo nakti negulēju» (Sena aukles dziesma) , 335

«Es vēl ko labu zinu« (Atspulgs) . . . . » « .■. ". . . . . 245

«Es viņu mīlēju» (Draugu piemiņa) 123

«Es zinu, kas bads, es zinu, kas sals» (Ko es zinu) ...... 163

«Es zinu: slēpu sen tu kājas āvi» (Slepens kāju āvējs) 343

«Esi uzvarējis — priecājies» (Darbs un prieks) ........283

Ezers nakti («Es, draugs, šos smaidus pazīstu») , 233

Fiammetta («Es saku sev: tu nezini») ...........250

Gaidītā vēstule («Tik ilgi gaidīju to vēstuli») ........ 248
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«Gaiss guļ tik nekustams lejā» (Viena galotne) . . . . . s .
210

«Gaiss top vēss, un vēji ceļas» (Uz mājām braucējiem) , , . t -,
119

Gaitas gājējs («Kad man gadās manā gaitā») 373

Gala panākums («Ko lielies un ko sodies?») , . , ,
131

Gals un sākums («Cik šaura telpa») 401

Ganiņš («Spoža saule, kupla lazda») i 100

Gar jūras naktīm («Ne izskaidrot, ne atvainot») 281

Gar jūras smiltīm («Neviena nav tev vajdzīga») ,
279

Gar jūras šalkām («Kur palicis viss? —Es nezinu») ......280

«Gar kalnu ēna garām slīd» (Klaidonis un kalns) 183

Gausais asums («Šīs klusās sāpes manas pēdējās») ...... 309

«Gaviles»
. . . . . .. . . . , ...

. . :.
. . ; 69

Genoveva («Ak, tādai vajadzētu būt») 298

Gravas vārdi («No kalniem lejā kāpjot, grava skan») ..... 220

«lenāc manā sētiņā» (Meža vīriņš) 97

lenācies ābols («Pilns ābols piebriedis — jau rīt») ......317

«let bargais vakars» (Trīs nāves un dzīve) .........323

«let diena, nakts, un seko rīts —» (Viņpus) . .
331

īsā laipa («Es gribu laipu pāri likt») ,
334

«Jā, mūsu tauta mirs, — mēs zinām gan» (Tautas nāve) ... 164

«Jā, viens es esmu palicis» (Tīrelī atstātais) 275

«Jau agri vakaroja» (Krēslas laiciņš) 311

«Jau lapas dzeltējumā iet» (Čir) 318

«Jau saule sarkana riet» (Rudens vakars) ,
76

Jaunajam draugam («No saviem darbiem necer' sev nenieka»! . ,
287

Jaunās māsas («Man sirdī atkal viešas senās sāpes») ..... 297

Jautājums («Vairāk par cilvēkiem pašiem») ......... 290

Jautātāja meitene («Teic, mīļais, mans mīļais») 262

«Jautrā laime ātri tevi bēgs» (Zinātāji) , .
155

«Jo beigas tomēr ir tik skumjas vien» (Ūdensdaļa)
......

329

«Joņos pāri aizvēlies» (Zārka nesēji) ...........149

«Jūs gribat spēku aizņemties» (Aizņēmēji) 286

«Jūs prasāt man, kur spēku gūst» (Sasistais trauks) ......285

«Kā jaunu bišu spietu» (Bišu spiets) . . . . 7 . . , . . ,
376

«Kā saule spīd» (Mans ezers) 225

«Kā sīciņais tītiņa ziediņš» (Smaršainais sapnis) ....... 240

«Kā sīkas vilnīšu šalkas» (Pie vakara upes) , ,
306

Kad — («Kad mana dzīve būtu») 330

«Kad diena ceļas — iet pasauli zeltīt» (Dārgumu trauks) . . .
223

«Kad izklaidēm burtnīcas šķirstīju» (Pagātnes parāds) 213

«Kad man gadās manā gaitā» (Gaitas gājējs) 373

«Kad mana dzīve būtu» (Kad —) ............330

Kad nakts («Visskaistāk lakstīgala dzied») ......,.» 354
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«Kad projām gāju» (Nakts tēli) . . . , *'.««'.'•*» .
140

«Kad tev ir jāaiziet» (Nakts rasa) , . . .
325

Kalēji malēji («Mēs kalām, kalām») 148

Kalna doma («Apkārt milža kalnagalvai») 184

«Kalni klusās domās» (Kalni un dvēsle) . ■ , .

182

Kalni un dvēsle («Kalni klusās domās») 182

«Kas ir tas rūcējs, tas šņācējs?» (Nemiera sācējs) ...... 211

«Kas lai klausās mūsu vaidus» (Neparadušais) ........130

«Kas sacīs man?» (Mājās atstātās meitenes dziesma) . . . . . 117

«Katra būtne tik tvīkst — sākumam galu jaust» (Būtnes bailes) . .
393

Katra sāpe («Nejaukņa ir katra sāpe») 304

Klaidonis un kalns («Gar kalnu ēna garām slīd») .......183

Klusās dienas brīnums («Zils debess dienas vidū klājas tāļi») . .
230

«Ko dari, to dari pats» (Pats) .....„.....,,,. 277

Ko es zinu («Es zinu, kas bads, es zinu, kas sals») ...... 163

«Ko lielies un ko sodies?» (Gala panākums) .........131

«Ko maniem lokiem» (Bez soļu deja) .ii.
255

«Ko mēs te sēdam» (Pie dzīvības katliem) , .
.

171

«Ko tu, nemīļotais» (Nemīļotais) ...„««,
274

«Ko tu pūti, meža dūja» (Dziesmiņas gaitas) ........ 194

«Ko tu sēro, mīļo, svešo puisīt?» (Svešā meitiņa) ......
86

«Ko vari zaudēt, vai tā laime ir?» (Vēja laime) ....... 345

Koks vēja laukā («Nu reizi sevi par cilvēku just!») 350

Krēslas laiciņš («Jau agri vakaroja») , i ,
.

311

Krītošas zvaigznes («Mazs puķudārziņš ap māju») ~.»..
321

Kritušās lapas («Sarkanās tekās») 77

««Kur grūt'! Kur grūt'!» vienmēr tu saukā» (Meža dūja) .... 193

«Kur ir tev tava dziļā mīla?» (Balss un atbalss) 282

«Kur liepu lapu ēna?» (Saujiņa ziedu) . 299

«Kur palicis viss?
—

Es nezinu» (Gar jūras šalkām) ......280

Kūtrais māceklis («Tik patīkami sildīties saulē») . . . . . . . 333

Ķirsis un pļava («Pilns ar sarkanbrūnām ogām») . 235

Labākā skola («Vislabāk mācot dzīves skola») 272

«Lai katris stāv uz sevis» (Devējam) ..,,<,„.,..
273

«Laime kā zīlīte līgo» (Laimīgā dvēsle) . . . 191

Laimīgā dvēsle («Laime kā zīlīte līgo») . ... . . . . . . 191

Laipnā liesma («Pa mēness naktīm domāju uz tevi») ..... 261

Leišu dziesma («Mazā Lietava —») 107

«Līdz pat vēlai priekšpusdienai» (Rauduves balss) ...... 208

«Līdz viņai ezerpusei līmens mirdz» (Pēcpusdiena laivā) .... 229

Līdzi puķu smaršai («Tavai mīlas dziesmiņai») .118

Līdzi soļi («Tu ūdens šūpolītī augi») . ... . . . . . . . 243

Lielākā dzimtene («No visa mīļa mēs aizgājām prom») . . . . .
168
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«Liels ud pārvarīgs aiz mana krēsla» (Parvarīgais) , , , , .
; 395

Likums («Es šķitos vientuļš esam») . . , , , ... .
. . . 344

Lokā («Lokā es atgriežos atkal») , ....
340

«Lokā es atgriežos atkal» (Lokā) . ,~'. , . . , . , . v. - 340

Mājās atstātās meitenes dziesma («Kas sacīs man?») .
. . , . 117

«Man apnikusi viņu vienaldzība» (Simti gadi) . , . , . , .?. 342

«Man liekas, ka es būtu» (Sena paziņa) , . 239

«Man liktens atgūtēm ir devis» (Atvērta roka) . 236

«Man nakts ir nemīlama dusā doties» (Bez miega zirgi) . . . . 361

«Man netaisnība darīta» (Netaisnība) . . . . . . , ... , . . 296

«Man pretī kalns ar tumšu mežu» (Cauri mežam) . . . . . . 190

«Man rozes skaistu skaistas» (Rozīte) 249

«Man sirdī atkal viešas senās sāpes» (Jaunās māsas) . . . . . ,

297

«Man skaista mīla bija» (Pavasaras rītā) ..........238

«Man sveša pasaule šie ļaudis šķiet» (Melnais ūdens) ..... 341

Mani draugi («Mani vistuvākie draugi») ..........271

Mani ienaidnieki («Mani ienaidnieki nava») 270

«Mani ienaidnieki nava» (Mani ienaidnieki) . . . . ... .
270

«Mani nogurušie kauli» (Dusas vieta) ........... 135

«Mani vistuvākie draugi» (Mani draugi) 271

Mans brālis («Pārkāries pāri pār kalna pleciem») .......186

Mans ezers («Kā saule spīd») 225

Mans prieks (««Es gribu redzēt, kur tavs prieks?»—Nau tuvu —») 382

«Mans rīts bij skaidri balts» (Neslēgtais gredzens) ...... 363

«Mans vārds ir viens, viņš liksies skarbs» (Pirmais un pēdējais

vārds) 153

«Mans zelta saules stariņš» (Pļāvēja diendusa) . . , , . . . . 256

Manu jaunu dienu zeme («Manu jaunu dienu zeme») , . , . .
105

«Manu jaunu dienu zeme» (Manu jaunu dienu zeme) ..... 105

«Manu nabaga taurenīt» (Nabaga taurenīts) 242

Mašīnas dūmi («Tie kūpošie mašīnas dūmi») ........ 139

«Mazā Lietava —» (Leišu dziesma) 107

«Mazo tītenīti» (Ceļa gājējs tītenīts) ...........
136

«Mazmazu prieciņu» (No paša rīta) 0. 247

«Mazs puķudārziņš ap māju» (Krītošas zvaigznes) ,321

Meklētāji («Mēs mūža dienu staigājām») . . , . . , , . . . 167

Melnais ūdens («Man sveša pasaule šie ļaudis šķiet») ..... 341

Mēmais nams («Nams ir mēms no paša rīta») 348

«Mēs baudām visjaukāko izredzi» (Mūsu izredzes) . ... ~ . 134

«Mēs esam tekošs ūdens» (Tekošs ūdens) . . . . . . . . . 133

«Mēs kalām, kalām» (Kalēji malēji) .

148

«Mēs metam biežāk un biežāki» (Zvejnieki) ........

166

«Mēs mūža dienu staigājām» (Meklētāji) . , , . , . . , » .

167
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«Mēs strādājām kā namdari» (Pirmie namdari) , . . , . , i , 147.

Meža dūja (««Kur grūt'! Kur grūt'!» vienmēr tu saukā») .... 193

Meža vīriņš («lenāc manā sētiņā») 97

Mierinājums («Un kad tavs darbs ar paliek nedarīts») ..... 326

Mierinājums draugam («Nekas nav labā pārvēršams») ..... 128

Mīļi vārdi («Vai mies' un dvēsli dotu») , . . , . , . . . .

307

«Mirdz lielas sarkanas un baltas lāsas» (Rasa un ogas) 209

Mirkļa aina («— — Spilgtākas ainas bur Fatamorgāna») .... 109

«Mums visiem vienas sāpes» (Sāpes un cerības) ....... 165

Munu jaunu dīnu zeme («Munu jaunu dīnu zeme») ...... 103

«Munu jaunu dīnu zeme» (Munu jaunu dīnu zeme) 103

Mūsu izredzes («Mēs baudām visjaukāko izredzi») ...... 134

Mūsu jautājums («Vai rīt būs sniegta tā vieta») 132

Mūžības ķīla («Pēdējo devu es tevim») . 267

Nabaga taurenīts («Manu nabaga taurenīt») 242

«Nāc vien, nāc tuvāk, nebaidies!» (Veterāns) ........ 150

«Nāk, nāk pērkons» (Pērkons) 98

«Nāk nevairāmas atmiņas» (Atmiņas) , . . 145

«Nāk vārgs, — tas nesaudz ne bagātos» (Atmestā cilvēka dziesma) 124

Nakts kalnā («Tūkstots zvaigžņu actiņām») 355

Nakts rasa («Kad tev ir jāaiziet») 325

Nakts tēli («Kad projām gāju») .............140

«Nams ir mēms no paša rīta» (Mēmais nams) ........348

«Ne izskaidrot, ne atvainot» (Gar jūras naktīm) ....... 281

«Ne meklēšu, ne jaudāšu» (Aiz vārtiem) 377

«Ne rīta rasa — pusdienā nevar zust» (Nenīcība) 369

«Nejaukņa ir katra sāpe» (Katra sāpe) 304

Nejaušs brītiņš («Pie saules, karājos ar tūkstots saitēm») .... 308

Nekad («Nekad vairs tevis neredzēt») . 196

«Nekad es nesacīšu» (Noslēpums) 383

«Nekad vairs tevis neredzēt» (Nekad) . . ... . . . . . . 196

«Nekas nav labā pārvēršams» (Mierinājums draugam) . . , . .

128

Nemiera sācējs («Kas ir tas rūcējs, tas šņācējs?») . .....

211

«Nemierīgs un mocošs bija» (Drudža sapnis) 332

«Nemīli mani» (Saules bērniņam) 226

Nemīļotais («Ko tu, nemīļotais») 274

«Nemiņa aiz manis» (Varoņu gaita) 156

Nenīcība («Ne rīta rasa — pusdienā nevar zust») 369

Neparadušais («Kas lai klausās mūsu vaidus») 130

Neslēgtais gredzens («Man rīts bij skaidri balts») 363

Netaisnība («Man netaisnība darīta») . . , . . ... . . . 296

«Neviena nav tev vajdzīga» (Gar jūras smiltīm) .......279

«Neviena sāpe neizzūd» (Sirds kapi) 303



«No asiem ziemeļiem» (Sasaukšanās) ... j «»,«,, . 173

No balkona («Vai tur kā gaiša švītriņa») 83

No igauņu dziesmām («Airē, burtniek, rūnuzini») ....... 108

«No ilgām slāpēm — atkal un atkal dzer» (No ilgu slāpēm) . , . 231

No ilgu slāpēm («No ilgām slāpēm — atkal un atkal dzer») , . . 231

«No kalniem lejā kāpjot, grava skan» (Gravas vārdi) 220

«No mūžības» (Sūpols) , 400

No paša rīta («Mazmazu prieciņu») 247

«No saviem darbiem necer' sev nenieka» (Jaunajam draugam) . . 287

«No tāles dzirdu: aizšalc lieli vēji» (Augstumā) ....... 178

«No tāles dzirdu: aizšalc lieli vēji» 203

No vagona loga («Apaļi kalniņi») 75

«No visa mīļa mēs aizgājām prom» (Lielākā dzimtene) ~ ...
168

«Noguris patveries dabā» (Vienīgais draugs) 237

Norimis zars («Sirds lēni noklanās kā zars») 316

«Noslēgt ar pasauli mieru» (Vēja kokle) 212

Noslēpums («Nekad es nesacīšu») 383

«Nu asras rit, kas retas un tik rūgtas» (Čūskas ogas) ..... 327

«Nu nāk tas agrāk vēl» (Agrīns nācējs) 313

«Nu nav man vairs nekā, kas mani tura» (Atrisusi laiva) .... 337

«Nu reizi sevi par cilvēku just!» (Koks vēja laukā) ...... 350

«Pa apēnoto papuvi» (Puisītis ar spīduli) .........252

«Pa mēness naktīm domāju uz tevi» (Laipnā liesma) 261

Pa rudzu lauku («Es pārsteigts klausos: lūk, tas vārds bij mans») 371

Pagātnes parāds («Kad izklaidām burtnīcas šķirstīju») ..... 213

Par draugu, kas vēlējās mājās būt («— Tu vēlies atkal mājās
būt —?») .

88

«Par strauju mana mīla ir» (Bārā klints) ..........266

«Pār tevi dienas allažība» (Dienas allažība) 292

«Par vienu nakti tie nozuda» (Viena nakts) ......... 73

«Pārāk spilgtā saulē» 92

«Pārkāries pāri pār kalna pleciem» (Mans brālis) ....... 186

Pārvarīgais («Liels un pārvarīgs aiz mana krēsla») 395

Pasaulē pazudis («Ak, kur es esmu?») 84

Pasauls vientulība («Vienmēr viens un pats») . 389

Pašā pusdienā («Spoži saule spīd») 224

Pats («Ko dari, to dari pats») 277

Pavasaras rītā («Man skaista mīla bija») . 238

Pēcpusdiena laivā («Līdz viņai ezerpusei līmens mirdz») .... 229

«Pēdējo devu es tevim» (Mūžības ķīla) 267

«Pelēks aiz pelēka kārtām un kārtām» 93

Pērkons («Nāk, nāk pērkons») 98

Pie ābeles («Tur žogā ābelīte») ...■«. , .......
116
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Pie dzīvības katliem («Ko mēs te sēdam») . . ... . „ . ,
171

Pie lodziņa («Tu vājā, vājā sirds») ...,.,,...» s
81

Pie loga («Skat, ceļu, rudens izbrauktu») . , . . . . . . , ,
264

«Pie saules karājos ar tūkstots saitēm» (Nejaušs brītiņš) . , . 308

Pie vakara upes («Kā sīkas vilnīšu šalkas») ........ 306

Pietä («Es savām sāpēm sedzu puķes pāri») 319

«Pilns ābols piebriedis — jau rīt» (lenācies ābols) ~«.«.
317

«Pilns ar sarkanbrūnām ogām» (Ķirsis un pļava) ....... 235

«Pilns ziediem piebērts liecas lejas klēpis» (Vai Orba) ..... 228

Pirmais un pēdējais vārds («Man vārds ir viens, viņš liksies

skarbs») 153

Pirmie namdari («Mēs strādājām kā namdari») ,
147

Plūkti ziedi («Puķīti rauj») i 157

Pļāvēja diendusa («Mans zelta saules stariņš») 256

«Pods sāpju pie diedziņa cerības» (Zem koka) 360

«Pret pašu laiku — nebaidies cīņā iet» (Dīgsts) 366

Prolets — Atlants («Tik vien tu vēl man esi atstājusi») . , , -, 289

Puisītis ar spīduli («Pa apēnoto papuvi») .

252

Puķīte nagliņa («Slaika zaļa nagliņa») i 99

«Puķīti rauj» (Plūkti ziedi) * 157

Putniņš, lapas un lietus («Putniņš ne putniņš») ........ 74

«Putniņš ne putniņš» (Putniņš, lapas un lietus) ,
74

Qui si sana («Es laidos grimt un nogrimu») ........i 219

Rasa un ogas («Mirdz lielas sarkanas un baltas lāsas») , . , . ,
209

Rasas pilītes («Aiz tām niedrēm ezers spīd») 101

Rasas pilītes («Rudens nāk ar garu lietu») » 102

Rauduves balss («Līdz pat vēlai priekšpusdienai») 208

Rotaļa («Viena nāca, otra gāja») ............ * 314

Rozīte («Man rozes skaistu skaistas») 249

«Rudens nāk ar garu lietu» (Rasas pilītes) ........% 102

Rudens vakars («Jau saule sarkana riet») .........
76

Salve! («Dienvidus debesu») 218

Sāpes un. cerības («Mums visiem vienas sāpes») , . . . . . .
165

Sāpju jūra («Ar saviem sīkiem sirdsēstiem») 305

«Sarkanās liesmās» (Aizvērtas durvis) ........... 78

«Sarkanās tekās» (Kritušās lapas) ............ 77

Sasaukšanās («No asiem ziemeļiem») ..........s 173

Sasistais trauks («Jūs prasāt man, kur spēku gūst?») .... * 285

Saujiņa ziedu («Kur liepu lapu ēna?») ..........i
299

«Saul' un mēness velti iet» (Tā diena) ...........336

Saule uz rokām («Uz tavām rokām atkal saule silst») ..... 265

Saules bērniņam («Nemīli mani») ,
226

«Saules dzīvā kvēle kaist» (Dzīvā kvēle) ,158
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Saules ieleja («Še visu ziemu cauri») 227

Saules krēslis («Trīs stari no rietošas saules nāk») ...... 315

Sausā priede («Doma iet un atkal») 294

«Sausa putekļu migla» . ...
91

Sena aukles dziesma («Es šo nakti negulēju») . , . . . . 335

Sena paziņa («Man liekas, ka es būtu») . . 239

Sīks lietiņš («Sīks lietutiņš, tu neredzi») . .. .

222

«Sīks lietutiņš, tu neredzi» (Sīks lietiņš) . . . , .
. . , 222

«Silts mākonīts kāpj no dienvidiem» (Debesu nelga) ... . . , 185

Simti gadi («Man apnikusi viņu vienaldzība») 342

Simts vēlējumi («Simts vēlējumi katru dien'») 258

«Simts vēlējumi katru dien'» (Simts vēlējumi) ... ■ 258

Sirds kapi («Neviena sāpe neizzūd») 303

«Sirds lēni noklanās kā zars» (Norimis zars) . 316

Sirds pukstieni («Sirds pukstieni») 214

«Sirds pukstieni» (Sirds pukstieni) . . ..... 214

«Skat, ceļu, rudens izbrauktu» (Pie loga) ...........264

«Slaika zaļa nagliņa» (Puķīte nagliņa) . 99

Slepens kāju āvējs («Es zinu: slēpu sen tu kājas āvi») ..... 343

Slieksnis («Diena bez saules») 365

Smagums («Visdziļāk tumšās krūtīs») . 215

Smaršainais sapnis («Kā sīciņais tītiņa ziediņš») .......240

Smieklu dadži («Aizķērās aiz maniem smiekliem») ......
254

«Sniegam līdz uz zemi» (Dzīvais) 368

«Spīgo mēness, mirgo zvaigznes» (Veļi un dvēsles) 386

«— — Spilgtākas ainas bur Fatamorgāna» (Mirkļa aina) .... 109

«Spoža saule, kupla lazda» (Ganiņš) .............100

«Spoži saule spīd» (Pašā pusdienā) 224

Spulgs («Tu tagad mīli mani») ..............244

Stīgotāja («Vēl dabas labās, maigās rokas») .........221

Stiprā paaudze («Teic, teic, kā toreiz bij?») 146

Svešā meitiņa («Ko tu sēro, mīļo, svešo puisīt?») 86

«Šalc atkal jūra pie manām kājām» (Una barca) ....... 82

«Še visu ziemu cauri» (Saules ieleja) . .... KJ .. . . . . . . .
227

«Šīs klusās sāpes manas pēdējās» (Gausais asums) ...... 309

Šūpols («No mūžības») 400

Tā diena («Saul' un mēness velti iet») 336

«Tā esmu atnācis» (Atnācējs — aizgājējs) 352

Tā laime («Tai laimei vārdu nav») ............259

«Tad teic vēl to» (Auksta nakts) 349

«Tai laimei vārdu nav» (Tā laime) 259

Tālie logi («Tālumā logu rinda») . .

87

«Tālumā logu rinda» (Tālie logi) ............. 87



Tautas nāve («Ja, mūsu tauta mirs, — mēs zinām gan») . .- . 164

«Tava gulta lai ir smilts» (Atsveice-biedrim, kuru apbedīja sve-

šumā) . ... . . . , . . . , . , . , . . . .
.

125

«Tavai mīlas dziesmiņai» (Līdzi puķu smaršai) , ,
.'

, . . . .
118

Tavas acis («Tavas acis ir tik dzirkstis») .'"
. . V . . .

,
,

260

«Tavas acis ir tik dzirkstis» (Tavas acis) . . . . . , I •. ; 260

«Teic mīļais, mans mīļais» (Jautātāja meitene) . , . . , , . . 262

«Teic, teic, kā toreiz bij?» (Stiprā paaudze) 146

Tekošs ūdens («Mēs esam tekošs ūdens») . . . . . . . » ,
133

«Telpas dvēslē vērz, — savas stīgas izstiep» (Būtnes mērķi) »
. ,

391

«Tev, pamatšķira —» . . . . .' . . .
'.' , . , . . . .

200

«Ticība uz tāļo mērķi» (Trīs zīmes) . , , , «

372

«Tie kūpošie mašīnas dūmi» (Mašīnas dūmi) . , , , . . , .
.

139

«Tiem viegli atkal cerēt» (Viegli cerētāji) ".<',...».. 129

«Tik ilgi gaidīju to vēstuli» (Gaidītā vēstule) , . '. . , , . ,

248

«Tik patīkami sildīties saulē» (Kūtrais māceklis) 333

«Tik vien tā prieka ir jau gan» (Bērzu bārbaliņas) ......353

«Tik vien tu vēl man esi atstājusi» (Prolets — Atlants) , .
,

,

289

«Tikai vēsā vienaldzība» (Vienaldzība) , , ,
347

«Tikko apzinies tu savas būtnes» (Topošā dvēsle) 364

Tīrelī atstātais («Jā, viens es esmu palicis») , , . , 275

Topošā dvēsle («Tikko apzinies tu savas būtnes») ". . . . . .
364

Trīs dienas («Vai, senā doma, nāci») 126

Trīs nāves un dzīve («let bargais vakars») .........323

«Trīs stari no rietošas saules nāk» (Saules krēslis) . . , , . .

315

Trīs zīmes («Ticība uz tāļo mērķi») 372

«Tu atkal nāc, mans mīļais vasarlaiks» (Vasarlaiks) . . . . . . 217

«Tu esi viens no mūžības» (Viens atoms) . , . 379

«Tu pirmo dzīvi — cēloņu dzīvi ved» (Būtnes dzīves) . . . . .
392

«Tu stāvi noklusis un grīns» (Zaļais vīns) .........359

«Tu tagad mīli mani» (Spulgs) ......
244

«Tu toreiz dziesmu teici man» (Drauga dziesma) 121

«Tu ūdens šūpolītī augi» (Līdzi soļi) . , . . , ,
243

«Tu vājā, vājā sirds» (Pie lodziņa) 81

«— Tu vēlies atkal mājās būt —?» (Par draugu, kas vēlējās mājās

būt) 88

«Tūkstots zvaigžņu actiņām» (Nakts kalnā) .........355

«Tur žogā ābelīte» (Pie ābeles) 116

Ūdensdaļa («Jo beigas tomēr ir tik skumjas vien») <"'■, , , « . 329

«Un kad tavs darbs ar paliek nedarīts» (Mierinājums) . . . . . 326

Una barca («Šalc atkal jūra pie manām kājām») ~.., . .
82

«Upē atspīd debess tāle» (Vēlā launagā) . . ... .1. .' . . 232

Uz mājām braucējiem («Gaiss top vēss, un vēji ceļas») . . . . 119
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«Uz tavām rokām atkal saule silst» (Saule uz rokām) , . , . .
265

«Vai ir vecais dzīves riebums» (Vecās ligas) .... . , , , 394

«Vai mies' un dvēsli dotu» (Mīļi vārdi) 307

«Vai rīt būs sniegta tā vieta» (Mūsu jautājums) ....... 132

«Vai rudenī cīruļi» (Dziļumā) ..............177

«Vai, senā doma, nāci» (Trīs dienas) 126

«Vai tādēļ vien jau es būtu viens» (Visi un viens) ...... 175

«Vai tur kā gaiša švītriņa» (No balkona) 83

«Vairāk par cilvēkiem pašiem» (Jautājums) .........290

«Vairs miesās neesmu tik gluži sveiks» (Vēstītājs) ...... 162

«Vakar viegla migla» (Divi gāju balodīši) .188

Vai Orba («Pilns ziediem piebērts liecas lejas klēpis») 228

Varoņu gaita («Nemiņa aiz manis») 156

.Vasarlaiks («Tu atkal nāc, mans mīļais vasarlaiks») ...... 217

Vecā vietā («Es esmu atkal tur, kur bijis») .........161

Vecās ligas («Vai ir vecais dzīves riebums») ........394

Veidotājs («Es nedomāju to») 367

Vēja kokle («Noslēgt ar pasauli mieru») 212

Vēja laime («Ko vari zaudēt, vai tā laime ir?») 345

«Vēl dabas labās, maigās rokas» (Stīgotāja) ,
. .

221

Vēl gadā agri bija («Vēl gadā agri bija») , , 253

«Vēl gadā agri bija» (Vēl gadā agri bija) ........, 253

Vēl viens («Vēl viens ir aizgājis, — mēs pazināmies») ..... 122

«Vēl viens ir aizgājis, — mēs pazināmies» (Vēl viens) 122

Vēlā launagā («Upē atspīd debess tāle») ..........232

Vēls viesis («Visu nakti vēji pūta») 339

Veļi un dvēsles («Spīgo mēness, mirgo zvaigznes») ...... 386

«Vēsmiņa skrēja un — aizskrēja» 113

Vēstītājs («Vairs miesās neesmu tik gluži sveiks») ...... 162

Veterāns («Nāc vien, nāc tuvāk, nebaidies!») 150

Viegli cerētāji («Tiem viegli atkal cerēt») 129

Viena galotne («Gaiss guļ tik nekustams lejā») ........210

«Viena nāca, otra gāja» (Rotaļa) ,
....

314

Viena nakts («Par vienu nakti tie nozuda») .

73

Vienaldzība («Tikai vēsā vienaldzība») 347

Vienīgais draugs («Noguris patveries dabā») ... V 237

«Vienmēr viens un pats» (Pasauls vientulība) ........389

«Vienpatim jākrīt» (Vienpatis) 159

Vienpatis («Vienpatim jākrīt») 159

Viens atoms («Tu esi viens no mūžības») .........379

«Viens mirklis smieklu, kad tu uzveicis» (Divi smiekli) ....
328

«Vientulība pāri ir» (Vientulība — šķīrēja) .351

Vientulība — šķīrēja («Vientulība pāri ir») ......... 351
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Vienu dienu («Vienu dienu es nēsāju acīs») , -, » i » » i » 241

«Vienu dienu es nēsāju acīs» (Vienu dienu) i 241

Vijolnieks un miņa («Es esmu tā stīga») . * i 320

Vilka ala («Arvien vēl vilks ir atgriezies») 324

Viņpus («let diena, nakts, un seko rīts») 331

«Visdziļāk tumšās krūtīs» (Smagums) ~.,215

Visi un viens («Vai tādēļ vien jau es būtu viens») 175

«Vislabāk mācot dzīves skola» (Labākā skola) ........ 272

«Visskaistāk lakstīgala dzied» (Kad nakts) ......... 354

«Visu nakti vēji pūta» (Vēls viesis) ............339

Zaļais vīns («Tu stāvi noklusis un grīns») .........359

«Zaļi kalni, zila debess» (Zūdošs mākonis) 187

«Zāļu stiebri negriboši» (Zāļu stiebri rītā) 295

Zāļu stiebri rītā («Zāļu stiebri negriboši») 295

Zārka nesēji («Joņos pāri aizvēlies») ...........149

Zem cipreses («Ciprese stāv saulei priekšā») ........293

Zem koka («Pods sāpju pie diedziņa cerības») ........360

Zem pelniem («Ej, sadedz un spīdi») 154

«Zeme, tu atmestā» (Zemes deja) ...,.»,,,..,.
385

Zemes deja («Zeme, tu atmestā») . . -. , , 385

«Zilganpelēks ezers plešas» , ,
94

«Zils debess dienas vidū klājas tāļi» (Klusās dienas brīnums) , . . 230

Zinātāji («Jautrā laime ātri tevi bēgs») ............155

Zūdošs mākonis («Zaļi kalni, zila debess») . 187

Zvejnieki («Mēs metam biežāk un biežāki») ~,,»,.,
166
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90 424
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