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PRIEKŠVĀRDS

Aspazijas daiļrade ir būtiska latviešu pirmspadomju literatūras sa-

stāvdaļa. Viņas radošā darba spilgtākajā uzziedā ik grāmata ienes

jaunas kvalitātes žanra attīstībā. Aspazija Ir Izcila Jaunās strā-

vas māksliniece, kas ar savu spēkpilno dzeju un sociāla protesta pie-

sātinātajām lugām «uznāk kā viesulis pār remdenā, slābanā salkanībā

sastingušo latviešu sabiedrību» (Andrejs Upīts). 1905. gada kultūras

dzīves gaisotne nav iedomājama bez Aspazijas «Sidraba šķidrauta»
izrādēm Jaunajā teātrī. Piecpadsmit gadu garajā emigrācijā Šveicē

Aspazija izveido lirisko biogrāfiju un dzejoļu krājumu «Izplesti

spārni», kur dziļi poētisks, filigrāns tēlojums apvienojas ar garīgi

bagātas personības atklāsmi, ar dzīves procesu skatījumu lielā filozo-

fiskā vispārinājumā. Buržuāziskās Latvijas laikā dzejniece nespēj orien-

tēties sarežģītajā politiskajā situācijā un viņas daiļradē jūtams atslā-

bums. Taču labākajos darbos autore tomēr tiek pāri iekšējām pretru-

nām un, protestēdama pret sava laika negatīvajām parādībām, aplie-

cina nozīmīgus humānisma ideālus.

Pievēršoties Aspazijas literārajam mantojumam, nedrīkst aizmirst,

ka trīsdesmit piecus gadus viņas dzīvesceļš gājis kopā ar Tautas

dzejnieka Jāņ? Raiņa dzīvesceju. Aspazijas kaismīgā, romantiskā, lie-

lās līnijās veidotā māksla pagājušā gadsimta 90. gados lielā mērā

sagatavo latviešu lasītāju Raiņa novatoriskās dzejas un dramaturģi-

jas uztverei. Vēlāko gadu daiļradē atrodami daudzi motīvi, tēli, ide-

jas, kas tik organiski izauguši no abu mākslinieku kopīgi pārdzīvotā

un pārrunātā, ka pirmavotu šobrīd vairs nav iespējams noteikt. Tagad,
kad ar Raiņa Kopotu rakstu zinātnisko izdevumu pirmo reizi tik in-

tensīvi tiek apgūtas Raiņa un līdz ar to*arī Aspazijas arhivālijas, šo

divu radošo personību saskare un mijiedarbība paveras arvien jaunos
aspektos un dod bagātu materiālu un ierosinājumus daiļrades labo-

ratoriju izpētei, radīšanas procesu izsekošanai un interpretācijai, to

pretrunīgo procesu izskaidrošanai, kuri nereti ved uz jauniem atklāju-'
miem mākslā.

Tāpat kā Rainis, Aspazija savas daiļrades ciešo vienotību ar bio-

grāfiju jutusi Joti spēcīgi. Pašas kārtoto Kopotu rakstu izdevumu



mūža nogalē viņa zlmigi nosauca — «Mana dzīve un darbi». Atseviš-

ķus dzejoju krājumus, lugas, periodikā publicētos dzejoļus viņa cieši

apvienoja ar dzīvesstāsta izklāstu, nerespektējot ne žanru secību, ne

hronoloģiju. Diemžēl šis savdabīgi iecerētais izdevums un līdz ar to

ari autobiogrāfiskais vēstījums palika nepabeigts.

Aspazijas Kopoti raksti padomju laikā iznāk pirmo reizi. Te

ievietoti visi nozīmīgākie dzejnieces daiļdarbi un daļa no atstātajām

literārajām arhivālijām. Darbu izkārtojumā ievērots žanru un hrono-

loģiskais princips. Divi sējumi veltīti dzejai, divi — dramaturģijai,
divi — mazāk pazīstamai, taču ne mazāk interesantai prozai un auto-

biogrāfiskajiem sacerējumiem. /

Nepublicēto arhivāliju un dažādu periodikā sastopamu rakstu kop-

apjoms ir vairākus tūkstošus lappušu liels (vēstules, dienasgrāma-

tas, darbu uzmetumi, publikācijas žurnālistes darba laikā utt.). Ko-

potu rakstu izdevumam no šī materiāla atlasīti darbi vai darbu frag-

menti, kas komentē pamatžanrus un dod spilgtu leskatu dzejnieces
talanta virzībā. Tāpēc katra sējuma beigās ir nodaja «Laikmeta do-

kumenti», kurā ievietotajiem sacerējumiem, no mūsdienu viedokļa rau-

goties, ir būtiska nozīme dzejnieces personības izvērtējumā un atse-

višķu daiļdarbu izpratnē. Sajā ziņā tiks nedaudz pārkāpts tradicio-

nālais kopotu rakstu kompozīcijas princips, pietuvinoties tai struktū-

rai, kādu Aspazija izvēlējusies izdevumam «Mana dzīve un darbi».

Sastādītāja cer, ka tiešajā daiļdarbu kontekstā literāro arhivāliju vēr-

tība atklāsies jaunā aspektā un šis eksperiments attaisnosies. Plašāka

arhivāliju publicēšana prasa īpašus pētījumus un tiks veikta pakāpe-
niski.

Katra žanra publikāciju ievada apskats par Aspazijas sniegumu
šinī jomā, viņas talanta savdabības raksturojums.

Dzejnieces darbu bibliogrāfija un tapšanas vēsture sniegta komen-

tāros, kur skaidroti arī retāk sastopami, mazpazīstami jēdzieni un

atšifrētas neskaidras personas. Personu rādītājs par Kopotos rakstos

pieminētajiem kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem, kā arī Aspa-

zijas un Raiņa tuviniekiem ievietots sestā sējuma beigās līdz ar iz-

ziņu par attiecīgā cilvēka saistību ar Aspazijas daiļradi un biogrāfiju.

Sastādītāja
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SAULCERĪTE VIESE

DZEJA UN DZEJNIECE

«Visām lielām kustībām tomēr iet pa priekšu laika

ilgas, laika meklēšana — neredzamu spārnu švīkoņa

gaisā,» raksta Aspazija, atcerēdamās tās noskaņas lat-

viešu literatūrā, kas veidojās pagājušā gadsimta 80. ga-

dos, ar pirmajiem neskaidrajiem impulsiem apliecināda-
mas jaunu pārmaiņu sākumu sabiedriskajā dzīvē. «Jau-

neklis, kuru toreiz nesauca vēl par Raini, raksta savas

jaunības dzejas un sapņo par apburto karaļmeitu un no-

grimušo pili — «Tanī niknā dienā» —, aiz septiņiem kal-

niem otrais jauneklis dzied «Kā gulbji balti padebeši iet»

etc. Un vēl aiz septiņiem kalniem kāda jauna meitene

raksta savu pirmo lugu, kuras idejiskajai varonei tā liek

sapņot: «Es dzirdu zvanus atskanam, gavilēdami plūst
laužu bari un dzied brīvības dziesmas, — ak, man ir tā,
it kā visa mana būtne stieptos bezgalīgā plašumā un ga-

rumā un es celtos augšup — augšup uz nepārredzamiem
gaismas mājokļiem.»»

Jaunā meitene ir viņa pati — Elza Rozenberga, prāvu,
taču maz nodrošinātu Zemgales māju īpašnieka meita.

Kaimiņi viņu bieži redz staigājam pa laukiem un pļavām
ar Sillera, Bairona vai Šekspīra darbu sējumiem rokās.

Savu pirmo publicēto dzejoli «Jaunā gadā» viņa paraksta
ar antīkās varones, Grieķijas «zelta laikmeta» leģendārās
pārstāves Aspazijas vārdu.

Šodien no Raiņa, Veidenbauma un Aspazijas agrīna-
jiem darbiem mūs šķir gadu simtenis. Bet vēl arvien, pār-
lasot šīs senrakstītās lapas, skan pretī kā zvani apburtā
ezerā — sauciens pēc laimes, pēc gaismas,-pēc patiesī-
bas, pēc darba. Pilnīgi atšķirīgi izteiksmes veidi, pasau-
les skatījums, dažādu vārda mākslinieku ietekmes. Taču

sauciens ir viens, ilgas ir vienas. Kas tās nosaka?

80. gadu jaunieši ir laikmeta pievilta paaudze. Ir bei-

dzies jaunlatviešu kustības sākumposms ar plašajām
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apgaismības idejām. Ar ticību, ka ekonomiskā attīstība

dzimtenē palīdzēs tautai atbrīvoties no muižniecības tirā-

nijas, iznīcinās asās sociālās pretrunas, ciešā mijiedar-
bībā ar cittautu kultūras bagātībām augšām celsies Gais-

mas pils un pavērsies ceļi jaunas, laimīgas personības
izveidei, patības izkopšanai. Patiešām, daudzi latviešu

zemnieki, kuru dzimtas gadsimtiem vergojušas vācu ba-

ronam, kļūst par zemes īpašniekiem. Jaunieši mācās Krie-

vijas, Vācijas, Šveices augstskolās, veidojas savi speciā-

listu, zinātnieku un mākslinieku kadri. Arvien plašāk
kļūst pieejama cittautu demokrātiskā, pat revolucionārā

māksla. Taču tur, kur cerēja atrast harmoniju, strauji

veidojas negaidītas, neparastas, kliedzošas pretrunas, ko

nosaka sociālo kontrastu padziļināšanās, «dzīves netais-

nības» izjūta. 60. un 70. gados daudzinātā «tautas» jē-
dziena vietā sabiedriskajā domā arvien biežāk ienāk

jēdziens «bagātais un nabagais brālis». Arvien krasāk

iezīmējas jaunās latviešu buržuāzijas garīgā stagnācija.

Bij laiks, ko tagad saprast jums ir grūti,
Pat ticēt grūti, ka tāds laiks reiz bijis:
Gargaras dienas vilkās vienmuļīgi —

Kā slieķes riebīgi un lēni velkas —,

Bij debess viengabala pienainpelēks,

Ij ļaudis pienainpelēki, bez dvēsles, —

raksta Rainis, atcerēdamies šo 80. gadu beigu, 90. gadu
sākuma situāciju, pirms mākslā parādījušies jaunās pa-
audzes pārstāvju vārdi.

Arī pasaules kultūra, nesdama līdzi citu tautu dzīves

pieredzi un aizgājušo gadu desmitu cīņas sparu, reizē nes

līdzi cilvēces lielos sāpju stāstus, garīgās krīzes zīmogu,
netaisnības un reizēm pat bezizejas apziņu. Aspazijas
lasīto grāmatu plauktā ir Ļermontova «Dēmona» sāpīgā,
kaislīgā romantika un Sillera vārsmas, par kurām dzej-
niece saka: «Tā nebij baltā, rāmā miega uguns, bet sar-

kans kvēls.» Ir tur Zolā plašie, kapitālistisko sabiedrību

preparējošie darbi. īr Ibsena rūgtās sadzīves lugas. īr

Dostojevska «Pazemotie un apvainotie». Ir Heines dze-

jolis, kura rindas

Ak, minat man dzīves mīklu
So mocošo, senveco miklu!

Aspazija ievieto par moto pirmajā dzejoļu krājumā «Sar-

kanas puķes». Rindas, kuras varētu likt par moto arī citu

tālaika redzamāko latviešu dzejnieku agrīnajām vār-
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smām. Kas ir Laime? Kas ir Patiesība? Kāds brīnumvārds

jāsaka, lai atrisinātu tās mokošās, vēl vārdos nesauktas

pretrunas, kas plosa dvēseli, gumda nemierā? Izplūdusi
un patētiski jautājumi, taču tie ietver sevī problēmas, kas

drīz vien latviešu dzejā izvērsīsies loti tieši. Kurp virzās

dzīves attīstība? Kur ir mana vieta — dzejnieka vieta sa-

biedrībā? Kādas ir manas attiecības ar pagātni, nākotni,

cilvēci, Visumu?

Aspaziju (dzimusi 1865. gada 18. martā) laikmeta so-

ciālās netaisnības un pāridarījumi skar tieši. Pārtraukta

izglītība, lai dotos piespiedu laulībā ar cilvēku, kas pēc

gada kopdzīves, izputinājis saimniecību, pamet arī sievu.

Līdz ar to — ne tikai materiālā pamata izsišana zem

kājām, bet arī sabiedriskās cieņas zaudējums un smags
darbs maizes rieciena dēļ. Kalpone. Šuvēja. Mājskolotāja.
Bet naktīs — grāmatas un pirmie lielie literārie sacerē-

jumi.

Ikkatrā dzīves grūtā brīdī

Tu, Mūza, biji vienīgā.
Kas manas sāpes remdināja
Un asaras man žāvēja.

Top dzejoji latviešu un vācu valodā: «O, ungestillte
Sehnsucht, Dv quālst mich Tag und Nacht.» 1 Top poēma
«Saules meita». Sajā mākslinieciski vēl negatavajā darbā

tomēr spēcīgi iezīmējas Aspazijas nākamo gadu mākslas

galvenās līnijas. Starp krāsu un emociju galējībām šūpots
stils. Debesu gaišums un raganisku nakšu ugunis. Uzupu-

rēšanās, pašaizliedzība, mīlestība un makbetiskās alkas,
iznīcinošas kaislības. Jūtas, kas spārno lidojumam uz

debesīm, un jūtas, kas nogremdē dzīves purvā. Varonis,
kas alkst saprast «mocošo, senveco mīklu», cilvēka bū-

tībā ieprogrammētās pretrunas, alkst atrast harmoniju.

Jā, tās ir arī «laikmeta ilgas», kad briest jaunas sa-

biedriskas pārvērtības, tiek gatavots ceļš jauniem garī-
giem iekarojumiem, taču pagaidām jūtama tikai «nere-

dzamo spārnu švīkoņa gaisā». Tāpēc ar tik dziju sa-

biedrisku rezonansi izskan Aspazijas pirmā nopietnā pa-
rādīšanās atklātībā 1894. gadā — drāma «Vaidelote» ir

jauno laiku cilvēka dvēseles izpausme, vēl neskaidras

trauksmes un sapņu iemiesojums mākslas tēlos. Lugā
ietverto dzejoli «Mēness starus stīgo» «Dienas Lapas»

1 Ai, neremdināmās ilgas, jūs mokāt mani dienu un nakti!
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redaktors, jaunais dzejnieks Rainis, 1894. gada vasarā

sarīkojumā Zaļeniekos citē ne kā sapņaina romantisma

apliecinājumu, bet kā aicinājumu pretī vārdos vēl nesauk-

tam ideālam, harmoniskai nākotnei, kuras neskaidrais

apveids jau iezīmējas cilvēku sirdīs:

Mūžam nebeidzama

Gaismas straume līst.

lepazīšanās ar Raini 1894. gada sākumā, tuvošanās

Jaunās strāvas kustībai un tās izvirzītajai programmai
noslēdz Aspazijas lirikas rīta mijkrēšļa posmu. Veras ap-

vāršņi. Tiesa, Aspazija nekad neiedziļinās radikālāko

jaunstrāvnieku uzskatu konsekvencēs. Taču viņu garīgi
atsvabina, drošina, iedvesmo jaunstrāvnieku izvirzītie de-

mokrātiskie lozungi: ikvienam alga, «kas gūta pašu pū-
liņiem»; tiesības sievietēm; cīņa pret feodālisma paliekām,
despotismu, stiprākā tiesībām; plašā kultūras programma
visplašāko darbaļaužu masu apgaismošanai, izglītošanai

par pašapzinīgām, patstāvīgām, brīvām personībām. Un

viss darāms kopā ar mīlamo cilvēku!

Cik laimīga es, cik bagātai
To dara tava mīla dievišķā!
Nu varu es atkal cīnīties moži,
Mani gara ieroči atkal spīd spoži,
Mums visiem šķēršļiem gars cauri spiežas,
Mēs zinām — viņa tomēr griežas! —

Aspazija raksta Rainim kādā zīmītē.

Vispirms Aspazijas Jaunās strāvas laika dzejā dedzī-

gos vārdos ierakstīta tā mākslinieka misijas apziņa, par
turu pirmā nojauta ikvienam īstam dzejniekam iesūkta

zemapziņā jau ar mātes pienu: viņa vieta ir savas tautas

vidū, lielo sabiedrisko kustību priekšgalā. Viņa uzde-

vums — veicināt «nākotnes atnākšanu». šo tēzi aizstāv

dzejoji «Rūdolfam Blaumanim», «Kam, mūza, dzīves īste-

nību», «Nākotnes dzejnieks». So tēzi aizstāv uzstāšanās

presē. Dzeja ir «bungu rībiens tautas karos, bēru zvans

pie brīvības kapa, kokle tautas reliģiskajos svētkos, pauku
sitiens viņas trokšņainajās dejās, arvien viņa ir saucēja
balss, kura modina dusošās jūtas», Aspazija raksta ap-

cerējumā «Franču lirika» (1902), piebilzdama: «Iz savas

pašas spēka viņa atspoguļo tikpat daudz staru atpakaļ,
cik tā uzņēmusi.»

Par franču demokrātisko mākslu teiktais pilnā mērā

attiecināms arī uz Aspazijas pašas dzejas ideālu. Dzeja
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viņai ir un arvien būs — aktīva vienotāja ar dzīvi, ar ār-

pasauli. Viņas pirmais krājums «Sarkanās puķes» (1897)
vibrē tuvo sabiedrisko pārvērtību gaidās, un kā centrālā

tēma tam cauri izvijas liriskā varoņa dzīves jēgas mek-

lējums un atradums. Pēc svārstīšanās starp cerībām un

šaubām — darbošanās alkas un atbrīvots spēks, pēc sap-

ņiem un ilgām — mērķa apziņa, lepns prieks:

No dzīves pašas vēl es smeļu
Sev liesmu pilnu mūžību!

No kapa akmeni sev veļu,
Kad sevi citiem ziedoju.

Dzejniece dod Jaunās strāvas garīgajai gaisotnei ap-

garotu, monumentālu romantisko personību, kādu līdz

90. gadiem latviešu lirika nav pieredzējusi. Ar visu savu

retorisko patētiku šī personība tomēr nav apnicīga dekla-

rētāja. Viņas spēks izaug no pašas dzejnieces agrāko gadu

meklējumiem un uzvarām iekšējās cīņās. «Sarkano puķu»
atziņas ābols dodas rokā tikai pēc katarses, kuru dzej-
niece izdzīvojusi, rakstot savu dvēseles dienasgrāmatu.
Šinī sakarībā gadu desmitu vēlāk kritiķis marksists Vilis

Knoriņš raksta par Aspazijas liriku:

«Vienas dvēseles dziesma ir visa Aspazijas dzeja, kā

pati dzīve plašas un nemiera pilnas dvēseles, tik dzidras,
ka tur atspoguļojas sīksīkos vilnīšos visas laikmeta trī-

sas ...»

Nodošanās «dvēselei», pārdzīvojumam «Sarkanajās pu-

ķēs» ir tik spēcīga un tieša, ka ārpasaule dzejniecei lielā

mērā paslīd garām kā vīzija. Panta formu meklējumiem,
ritma variācijām, detaļām, gaismas niansēm te ar retiem

izņēmumiem gandrīz nekur nav pievērsta īpaša uzma-

nība. Pati Aspazija, atskatoties uz šajā laikā rakstīto,
vēstulē Rainim 1899. gadā atzīst: «Manas krāsas ir lielā-

koties asinssarkanas.» Ir vispār lietotais romantiķu iz-

teiksmes līdzekļu arsenāls — vētra un negaisi, nakts un

liesmas, sabangotais jūras krasts un zibens padebešos.
Vienīgais, kam Aspazija ir pievērsusi izcilu vērību, reizē

sākdama jaunu gaitu latviešu lirikā, ir šī darba kompo-

zīcija. Pirmo reizi grāmata tiek veidota kā monolīts darbs,

no dzejas mozaīkām izstrādājot liriskā varoņa tēlu, tēlu

nemitīgā pārtapšanas gaitā, kas no rezignēta taujātāja

izaug par cīnītāju, no sapņotāja — par darītāju, šajā

procesā jūt mākslinieces iekšējo uguni, jūt domu un

pārdzīvojumu virpuli kā negaisa skrējienu pār jūru —
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vienalga, vai veidojas mīlestības lirika vai «Pastarās tie-

sas» monumentālais koloss, zem kura milzu soļiem «kus-

tas, jūk un sabrūk šī vecā pasaule».
Pašas dzejnieces pārdzīvojumu tiešums lirikā izskaidro

arī to noskanu disonansi, kas šķir «Sarkanās puķes» no

nākamā krājuma «Dvēseles krēsla» (1904). Raiņa arests

1897. gadā un trimda pārrauj mierīgo literāro darbību,
kas iesākusies pēc «Vaidelotes» pirmizrādes, uzkrauj ne-

iepazītas rūpes: bailes par mīļotā cilvēka dzīvību, vientu-

lību, kad darba dēj nākas atteikties no tuvības, nepiecie-
šamību atkal un atkal saņemties, lai dotu spēku Rainim

un pārliecinātu viņu par tām grandiozajām talanta po-

tencēm, kurām pats dzejnieks netic. Nepastarpināti, ļoti
konkrēti par to stāsta dzejnieku vēstules — bagātais psi-

holoģisko kolīziju un intensīvu garīgo meklējumu doku-

ments. Netieši, jau vispārinājumā — «Dvēseles krēslas»

dzeja, kur indivīda izjūtas salējas ar Jaunās strāvas sa-

grāves laika nomācošo smagumu, — traģisku sāpju pie-
sātinātais dzejolis «Ciānas bērni», pārsteidzoši poētiskie
un smeldzīgie «Circenīša ziemas svētki», mākslinieciski

ne līdz galam izstrādātā «Kāzu nakts». īpašu vietu starp
šiem dzejoļiem ieņem «Fin dc siēcle» — «Gadsimta bei-

gas» — un «Mūžam sveša», darbi, kuros ar drūmu spēku
Aspazija atklāj pašas sāpīgākās personības pretrunas'
nolemtības izjūtu, ka viņai kā māksliniecei nebūs iespē-
jams tikt pāri aizejošā gadsimta garīgajai robežai, ka

viņai būs jāpaliek tur, kur «viss kā apņemts neizteiktas

baismas». Tēma: «Mēs esam traģiska paaudze, iežņaugta

starp divām kultūrām, no kurām
..

viena vēl nav sabru-
kusi un otra vēl nav uzcelta,» — kļūst par sāpju tēmu

visai Aspazijas daiļradei. Un visu mūžu šajā daiļradē
paliek dzīvas ilgas pēc harmonijas, skaidrības, cilvēcības:

Kad mani līdzi rauj ar stipru roku,

Kur staru tālē redzi nākotni,
Vai nemani, ka atpakaļ es ploku?

Es laistos līdzi — spārni vaļā veras,

Bet pusnakts rasa viņiem virsū guļ,
Tie piemirkuši smagi lejup sveras. —

Tavs asais gaismas rīts man dara mokas!

Vēl tālās meldijas man ausīs skan,
Un palsie tvaiki vēl ap mani lokās.

Pēc uzvarošajām «Sarkanajām puķēm» «Dvēseles

krēsla» ir traģiskākais krājums gadsimtu'mijā. kas atklāj
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mākslinieka, mīlētāja, liktens liekta cilvēka sāpju bezdi-

beņus; visdrūmākais atrisinājums noved līdz pat nāves

vārtiem.

Es gulēšu zārkā mūžīgo dusu,
Manu acu karstais mirdzums būs dzisis,
Mans dvēseles stīgojums trūcis un risis,,.
Manis nebūs vairs. —

Vēstulēs Rainim Aspazija ir spiesta meklēt arvien jau-
nus mierinājuma vārdus, lai turētos pati un palīdzētu
dzīvesbiedram; arī viņas dzejā aiz vissmagākā pesimisma
piesātinātām rindām tiek meklētas optimisma dzirkstis,

spīts un neuzvaramības apziņa. «Manis nebūs vairs...» —

bet: «Mana dvēsele tavās krūtīs degs.» Kā ceļot milzu

smagumu, kā veļot nost kapakmeni dzīvi iemūrētajam,
Aspazijas dzeja vēršas pierādījumā, ka mākslas uzde-

vums — darīt stipru patību, bruņot viņu ne tikai cīņai, bet

arī zaudējumiem. Ar «Dvēseles krēslu» Aspazijas lirikā

ienāk zīmīgs tēls — varonis, kas gājis pa priekšu savam

laikam un cietis sakāvi, pavasara vēstnesis, ko uzveicis

sals, vētras, krusas un cirvja kapāts koks, kas pat iznīci-

nāts vēl glabā zaļu atvasi. Viņš ir vientuļš, bet ne tāpēc,
ka būtu viens. Viņš ir vientuļš tāpēc, ka ir pirmais. Taču

viņam piemīt titānisks spēks, lai

... pret kailās dzīves saules rietu

Kā pēcnācējs no lepnā Prometeja
Pats savā nemirstībā tērpies ietu.

Jaunu pacēlumu, tīras, atraisītas gaviles nes sev līdzi

Piektajā gadā rakstītā dzeja. Gadu simteņu slieksnim ir

pārkāpts, vientulības loks tiek lauzts, Aspazijas liriskais

varonis atjaunots un vitāls iekļaujas spēcīgo pulkā. «Es»

atkāpjas otrajā plānā, pirmo reizi viņš redzams uzvaras

gaitā ejošā kopuma vienotajā, revolūcijas iedvesmotajā

plūdumā:

Mēs cīnās uzaudzētā

Jaunā draudze!

Mēs neuzvaramo zints!

Kā jauna ērgļu audze,

Kas izperēta
Uz augstākās klints!

Ar iekšējo spēku un ar iekļaušanos lielos dzīves proce-

sos izceļas dzeja, kas rakstīta emigrācijā Šveicē. Runā-

jot par dzejnieces devumu latviešu literatūrā, parasti
tā gan nozīmīguma ziņā tiek atbīdīta tālu aiz Jaunās
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strāvas laika darbiem, jo sociālie motivi un atbildes laika

izvirzītajām prasībām te neskan tik tieši, pati dzejniece
ir atrauta no notikumiem dzimtenē un reizēm pat nevar

tiem dot objektīvi pareizu vērtējumu. Taču tieši emigrā-

cijas gadu lirikā Aspazija kā māksliniece un domātāja
paceļas visaugstāk. Ir sasniegts jauns attīstības loks. Va-

rētu gaidīt, ka pēc rosīgajā pacēlumā pavadītajām die-

nām revolūcijas laikā, sākoties trimdai, dzejniece atslīgs

atpakaļ «Dvēseles krēslas» noskaņās. Literārajam darbam

nav nedz spēka, nedz laika. Nākas zaudēt tuviniekus, no

dienas dienā raizēties par materiālo stāvokli, mocīties ar

slimībām, smagi pārdzīvot atrautību no dzimtenes sabied-

rības, domubiedriem, draugiem. Un dzejniece patiešām
dziļi dzīvo līdzi tautas ciešanām reakcijas laikā. Vairāki

viņas dzejoļi ir neaizmirstami rekviēmi kritušo varoņu

piemiņai. Viņa smagi pārdzīvo «vētras laikmeta» aiz-

iešanu. Taču, tāpat kā Rainim, viņai ir savs «Tomēr»,
savs «Lai arī», spīts un neuzvaramības apziņas vārdi:

Lai arī kā vētra mēs aizšalcām,
Lai arī kā plūdi mēs pārskrējām,
Mēs nesām veselas dzimtas,
Ne vienu vien dzīvi mēs dzīvojām,
Mēs dzīvojām reizē simtas!

Emigrācijas sākumā rakstīta virkne spožāko Aspazijas
satīru — dzēlīgi dzejoļi reakcijas, garīgā paguruma, de-

kadences, renegātisma atmaskošanai. Šveicē top gaišākie
Aspazijas krājumi «Saulains stūrītis» (1910) un «Ziedu

klēpis» (1911). Šīs grāmatas nosauktas par liriskās bio-

grāfijas pirmajām divām daļām, taču dziļākajā būtībā tās

ir saulaina spīts grāmatas, diskusija ar reakcijas laika

noskaņām. Tiesa, Aspazija ar dziļu rezignāciju «Saulaina

stūrīša» sākumdaļā vairākkārt raksta par tagadni: «Es

zinu, es esmu sēkliņa, kas ārpus žoga krita.» Pirmajā
brīdī šķiet — bērnības atmiņas ir glābiņš no šodienas

smaguma. Taču liriskajā biogrāfijā viņai ne tikai izdodas
uzburt Heinriha Heines daudzinātās Bimini burvību, bet

arī paņemt no bērnības spēku rītdienai, nākotnei, par kuru

dzejniece labi zina, cik daudz vilšanās, sāpju, pazemojumu
tā nesīs.

Grāmatu centrā ir viens liriskais tēls — dzīves nešķelts,
traģisku sāpju neplosīts cilvēks, kuram vēl dzīst visas

brūces. Topošā personība, kura uzdrošinās būt «Es» un

gaida rītdienu, lai savu balsi pievienotu lielajam pasau-
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les korim. Krājumu liriskā varone lielā mērā izpilda to,

par ko Rainis un Aspazija daudz domājuši 90. gadu bei-

gās, gadsimta sākumā, strādājot pie «Nākotnes cilvēka»

problēmām un «Iliņa», — radīt harmonisko, gaišo Saules-

bērna tēlu, kurš iekļaujas pasaules plūdumā, dzīves kus-

tībā kā harmoniska vienība. «Saulains stūrītis» reizē ir un

reizē nav grāmata bērniem — ne velti 1913. gadā iznāk

Aspazijas «Mazajo Saulains stūrītis», darbs, kurā atlasīti

dzejoji vismazākajiem lasītājiem. Pati Aspazija norāda,
ka «Saulains stūrītis» ir stāstījums par bērnību, «kādu es

viņu izdzīvoju mākslā». Uz abiem krājumiem varētu attie-

cināt arī Raiņa vārdus, kuros viņš raksturo savu iecerēto

autobiogrāfiju, vēlāk tapušos «Saules gadus», — tiem

jārāda, «kādai principā vajadzētu būt katrai bērnībai».

Apzināti Aspazija sniedz savam varonim ne tikai ag-

rām dienām raksturīgo maigumu, mīļumu, tās daudzvei-

dīgās rotaļu un prieka iespējas, kas rodas tad, kad bērns

aug «Māmiņas mīļā ziņā kā diedziņš, ievērts adatiņā»,
«Tēva mājiņā kā puteklītis ziediņā». Jau ar pirmajiem
dzejoļiem Aspazija ap savu meiteni, meitentiņu, skuķīti
atsedz bagātus kultūras slāņus. Te nav tikai uzskaitīti

varoņtēli, kas viņu pašu valdzinājuši bērnībā. Tā ir sav-

dabīga, gaiša, reizēm heroiska, reizēm humoristiska tik-

šanās ar pasauli, kas bijusi pirms bērna, ir ap bērnu un

būs pēc bērna. Ik saskare ar to ir dziļi izdzīvota, noteic

kāda jaunības sapņa rašanos, saista šos sapņus ar pla-
šāku sociālu kontekstu un ar topošā pasaules uzskata

izveidi. «Jāzepa sapņi», «Jēkaba trepes», «No Prometeja
cilts» ir lieluma meklēšana cilvēces teiksmainajā pagātnē,
lai paņemtu kādu dzirksti no šī lieluma arī sev. Tāpat kā

«Rotaļā» ar margrietiņas ziedu, pusbērnišķīgi un pusno-

pietni, autore ievada mūžam mainīgajā, mirstošajā un

dzimstošajā Visuma skaistumā:

Tās lapiņas, tās ir planētas
lekš veselas saules sistēmas,
No viena centra pievilktas.

Es plūcu — un viegli sāk lapiņas rist,
Tik viegli vakars ļauj zvaigznītēm krist,
Tik viegli mūžība saulītēm dzist.

Pirmo reizi Aspazijas mākslā plaši ienāk daba. Visu

laiku paturot prātā cilvēka iekšējās pasaules atklāsmi,

Aspazija nemitīgi ik izjūtu, ik pārdzīvojumu meistarīgi
projicē dabas fonā, vieno ar dabas detaļām. Tā nav
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Šveice, kur jau pavadīti vairāki trimdas gadi, — Aspazija
dod pārsteidzoši spilgtu, emocionālu, dzīvības pilnu dzim-

tenes izjūtu, tās klātesamību visos gadalaikos, visās rīta

un vakara krāsās. Emigrācijas darbos Aspazija it kā

j)irmo reizi pati ierauga savu Zemgali. Liela nozīme šo

tēlu radīšanā neapšaubāmi ir arī tautasdziesmai, ko dzej-

niece, tāpat kā Rainis, svešumā nenoguruši studē, meklē-

oama gan tēmas, gan izteiksmes līdzekļus. Tautasdzies-

mas tēli un pasaules skatījums grāmatai piešķir savda-

bīgu jaunības svaigumu, mīļumu un latviskumu.

Trešā Šveices laika dzejoļu grāmata ir «Izplesti spārni»
(1920), kas iznāk, dzejniecei atgriežoties dzimtenē. Kaut

gan Aspazija par liriskās biogrāfijas trešo daļu apzīmē

«Raganu nakti» (1923), patiesībā šis apzīmējums daudz

labāk piederētos «Izplestiem spārniem». «Raganu nakts»

gan stilā, gan tematikā iezīmē ai\l ināšanos no Šveices

laika lirikas, toties «Izplesti spārni», stilistiski vienoti ar

iepriekšējām grāmatām, vēlreiz it kā atvadās no jaunības,
i> dzīvo bijušās cīņas, zaudējumus un ieguvumus, Izdzīvo

mīlestību visā vasaras krāšņumā un spēkā. Izdzīvo trim-

das bargo divvientulību, kurai tieši skopā sirsnība piešķir
dziļāko aizkustinājumu:

Viena poti, visnpēdējā,
Sarkana, sarkana odziņa
Dārzā pie kaila krūmiņa
Pāri "ēl palikusi. [..]

Un dziji ielīdusi

Starp sīkiem, smalkiem zariņiem,
Aiz ērkšķu asajiem dzeloņiem.

Nāc nu, tn mans sirdsdraudziņ, nāci

Nāc, ēdīsim katrs pusi!

šinī krājumā Aspazija visvairāk pietuvojusies Raiņa

daiļradei. Tāpat kā Rainis «Galā un sākumā» savu varoni

izved cauri visiem dzīves lokiem, tā arī te Aspazija reflek-

sijās iziet cauri mūžam, apstājas vientulības un nāves

priekšā. Tiek meklēta patības vieta — ne vairs konkrētā

situācijā, kā tas bija «Sarkanajās puķēs», bet dzīvē vis-

pār. Visuma varenajā plūdumā, kur indivīda un paaudzes
mūžs atraisās no sava ziedkausiņa tāpat, kā atris ziedla-

piņas no pīpenes galviņas un kā izdziest zvaigznes Kos-

mosa klajumos. Apziņa, ka «aiz manis šalc straume va-

rena», bet «varenāka vēl priekšā», cilvēces un Visuma
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pagātnes un nākotnes apziņa pārvērš ari nostāju pret
nāvi. Nāve nav vairs biedējošais gals, kas šausmināja

«Dvēseles krēslā». Blakus aiziešanas, nebūtības, nirvānas

motīvam spēcīgi skan atdzimšanas, atgriešanās, darba

turpinājuma motīvs. Nāve sāpina, bet nāves apziņa nav

traģiska. Cilvēka liktenis salējas ar laikmeta likteni, aiz-

ejošās kultūras liktenis — ar atnākošās kultūras likteni.

Paaudze nodod paaudzei savu darbu un savas atziņas.
Uzvar nāves rūgtumu izbaudījušais optimisms: aiz sar-

kani kvēlošās vakarblāzmas, aiz piepildītā

Pie rožainā vakardehešn

Zaļgani bālā spožumā
Jaun-mēneša maliņa:
Sapnis, brīnišķi maigs,
Nākošais laiks!

«Izplestos spārnos» savijas agrāk risinātie pavedieni:
tēmas, izteiksmes līdzekļi, noskaņas, atziņas. Un izviias

nākamo gadu nozīmīgākās līnijas, kas vēlāk tiek variētas

un paplašinātas, reizēm arī — noplicinātas. Vispla-
šāk un emocionālāk te dokumentējas pašas Aspazijas
raksturs, tā lielie kontrasti. Cieši savijas apolloniskais un

dionīsiskais elements, Saulesmeitai būtiskais un raganis-
kais, apgarotais un kaislīgais. Aspazijas dzejas varonei

patiešām nav svešs «nekas cilvēcisks», taču viņa arī ne-

kad nenodod cilvēcību. Arī rūgtumā, vilšanās brīdī, arī

baudā un gavilēs par pašas pāri plūstošo spēku nezūd

cildena lieliskuma apziņa. Pāri ielejas ziedu bakbanālijai
mūžam paceļas augstie, tīrie, saulē mirdzošie kalni. Krā-

jumam īpašu krāsainību dod Šveices dabas izjūta, kas

beidzot ir ienākusi Aspazijas lirikā un kontrastē tur ar

dzimtenes ainām. Ziedu pārpilnība, pagurums ziedos,
Pana valstība:

Pa zelta zāli kūso kreimenes,
Kā Pāna kausam putas pārplūst pāri,
Un vīna vītnes griežas ķekaros,

Un, cita citu slēdzot skāvienos,
Tās, saldi reibstot, veldrē krīt pa āri..

Ir apbrīnojama Aspazijas spēja ik parādību atspoguļot
visdažādākajos rakursos, atteikties no iepriekšējiem skatu

punktiem. Penelope, kurai «Saulaina stūrīša» skuķītis
savā gudrības grāmatā pamāca, ka nebūt nav jāauž un

jāizārda vieni un tie paši pavedieni, šī pat? Penelope
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«Izplestos spārnos» pārtop tēlā, kas nes Aspazijas emigrā-

cijas laika izjūtu smagumu un izmisumu;

Garās un klusas naktīs bez miega,
Pamazām velkot ārā diegu pēc diega,
Es izārdu savu Penelopes audu!

Garās un klusās naktīs es atzīt jaudu:
Viss darbs un viss mūžs ir bijis viens vienīgs

par velti —

Man nestiept vairs otrreiz savu telti!

Ļoti daudzveidīgs Aspazijas dzejā ir nakts un tumsas

tēls. Ir «raganiskā», murgpilnā nakts «Dvēseles krēslā»,

no kuras liriskā varone nevar izrauties. Ir «Saulaina stū-

rīša» ziedoņa nakts, kad «briest augšup visas suliņas» un

mulst kāda jauna sirds. Ir «Ziedu klēpja» apgaroti liriskā

«Mēnessnakts», šī visīstākā himna nakts spīdekļa daiļu-
mam un dvēseles caurspīdīgajam smalkumam. Ir «Iz-

plestu spārnu» dziļā vientulības nakts, kad «neviens tevi

nedzird, neviens tevi netur». Un ir dinamiskā, dzīvības un

pārvērtības pilnā kosmiskā nakts:

Kad tumsas tinums attinas,
Pa Visumu bez apstājas
Rit darbošanās klusa.,.

Taču visdziļākie, daudzveidīgākie kontrasti ir mīlestī-

bas dzejā. Ir ne tikai «debesu mīlestība» un «zemes mīles-

tība», miesas un gara pretmeti, kuri nespēj eksistēt un

piepildīties viens bez otra. Ir divu personību pretmeti, «di-

vas šķirtas pasaules», kuras eksistē tāpēc, ka tiek turētas

kopā ar kontrastu spēku un krāšņumu.

Krīt upe no kalnu augšienes,
Un bezdibens gaida: «Te esmu es!»
Augstums ar dziļumu:
Es un tu.

Dzejolis «Es un tu» laikam gan patiesāk nekā jebkurš
cits raksturojums izteic Aspazijas un Raiņa cilvēcisko un

māksliniecisko personību kontrastus, domāšanas veida,

temperamenta pretmetus un vienotību, reizē tos paceļot
lielos mākslinieciskos vispārinājumos. Vīrietis un sieviete.

Spēks un skaistums. Patiesība un izbrīns. Laiks un mū-

žība. Noliedzošs «nē» un ticības pilna dvēsele. Graujošs
pērkons un varavīksne. Ērkšķu zars un liepu lapa.
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Bnt tuksnesis mūžam pēc jūtas slāps,
Un jūra mūžam pret krastu kāps,

Ilgas bez izredzes:
Tu un es.

Kad tumša nakts kļūs saules lēkts,
Būs būtības gredzens kopā slēgts,
Gūs pretibas vienību:

Es un tu.

Kad sarkans vakars ir piepildīts,
Pār mūžības kalniem aust bāli zaļš rīts,

Gals tiekas ar sākumu:

Es un tu.

Vai viņi bijuši laimīgi? Jā. Personības atklāsmē, līdzīga

pretspēka izjūtā. Radīšanas priekā. Un tomēr;

To mīla nebij cits nekas

Kā sāpes, tikai sāpes.

Vēlreiz pie šīs tēmas Aspazija atgriežas pēc Raiņa nā-

ves. 1932. gadā top dzejoļu cikls «Dvēseles ceļojums».
Mīlestība šeit pilnīgi saplūst ar dabas un mūžības rit-

miem, kā sudraba pavediens tā stiepjas no pasaules tap-
šanas līdz mīlošo cilvēku intīmākajai saskarei un tad

atkal tālāk, projām — zvaigžņu lokos. Cauri laikiem,

telpām, mūžibām — «Es tevi mīlu».

Ar lielām cerībām uz «brīvu un laimīgu Latviju», uz

mierīgu darbu un māju atmosfēru, kas izkliedēs pārpra-
tumus arī personiskajā dzīvē, Aspazija 1920. gadā atgrie-
žas dzimtenē. Taču dzīve nesaudzē viņu arī šoreiz. No-

tiek arvien lielāka atsvešināšanās no Raiņa — var teikt,
ka daļēji viņa zaudē savu mūža draugu, pirms tas jau ir

miris. Vēstulēs tuviem cilvēkiem un dienasgrāmatās
ieskanas dziļa neapmierinātība un vilšanās ar 20. un

30. gadu sabiedrību, kurā tik daudz alkatības, savtības,

garīga tukšuma, kādu viņa nav redzējusi nekad agrāk.

Tie lielie laiki izbeigti,
Un dzisuši lielie guru",
Dus mierā senie centieni

Kā baroti klēpja suņi.

Kā dzejniece Aspazija jūt — «tas laiks ir pagājis», kad

ap viņu virpuļoja lieli notikumi, dvēsele kā spārnos cēlās

«priekš visa apkārtēja». Taču kā cilvēks, kas dzīvo sa-

biedrībā un kam jāizteic sava nostāja pret tās problēmām
un pārvērtībām, viņa vairs nespēj pārskatīt politiskās
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dzīves galvenās līnijas, orientēties jaunajās pretrunās un

sociālo spēku sadalījumā. Tā Aspazija pareizi nenovērtē

1934. gada fašistisko apvērsumu un uzraksta vairākus

«vadonim» veltītus suminājuma dzejojus, no kuriem dala
ievietota arī krājumā «Kaisītās rozes» (1936). Vairākkārt

savos spriedumos par sabiedriskiem darbiniekiem viņa

vadās tieši no personiskajiem iespaidiem, ne no objektīva
parādību izvērtējuma.

Aspazija ir vientuļa, bezgala vientuja. Bez savas paau-
dzes. Bez sapņu piepildījuma. Bez īsta darba. Viņa ir

izdzīvojusi savu laiku. Viņa ir izdzīvojusi savu mīlestību.

Dzejā viņa ir izdzīvojusi arī savu nāvi. Kas paliek pāri?

Man dziesma tik izbailes kliedē

Bet meldiņa visjaukākā
Vairs sirdi nesadziedē.,.

šīs emocijas iespaido arī senveco dvēseles dienasgrā-
matu — lirikas krājumus. īsti vitāla ir vienīgi vasarīgā

«Raganu nakts» poēzija (1923), kur dzejniece sauc at-

miņā agrās mīlestības satraucošos uzliesmojumus. Arī

šeit aiz spēka un emociju pārpilnības, aiz dvēseles aizrau-

tības jūtu taifūnā noskan nāves drauds, taču pāri tam

veļas dzīves varenais viļņojums, mūžīgais maiņu un pret-
metu plūdums:

Ar tūkstots nāvēm mirt —

Bet nāves slāņiem cauri dīgļa dvēsiei šķelties,
Ar tūkstots nāvēm mirt un augšām celties.

Programmatiska ir «dzeja ziedonim un jaunībai» —

«Trejkrāsaina saule» (1926). Juzdama savas paaudzes
nogurumu, Aspazija meklē tiltu uz nākotni — jaunību,
kurai jānāk nesamierināmā konfliktā ar savu laiku pār-

dzīvojušo, egoistisko, dzīvībai bīstamo. Kā lūgšana izskan

viņas dzejoja «Dvēsele» sākums:

Likteni, lemi mums atkal lielāku laiku,

Laiku, kas atkal zvaigznēm un vētrām rada,
Lai mums dzīves putekļos nenoslāpst elpa,
Lai mēs kaislēs un dēkās nenogrimtu.

Dzīvot viņai nozīmē izaudzināt tādu paaudzi, kura sa-

vus spēkus atdos, veidojot pasauli labāku un gaišāku.
Tomēr dzejoļu krājumi kā pa kāpnēm ved arvien tālāk

rudens un vakarkrēslas valstībā. «Asteru laiks» (1929)
piezīmēs vairākkārt dēvēts par «Rudens laiku», «Zem va-

kara zvaigznes» (1942) variantos nosaukts — «Zem ru-

dens zvaigznes». Rudens skumjas, rudens vientulība, veļu
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tuvums, gaitas smagums kļūst par tipiskām lēmām gan

«Asteru laikā», gan sekojošos krājumos. Dzejoļu uzmetu-

mos, kas saglabājušies diezgan lielā skaitā tieši no pa-
šiem pēdējiem gadiem, nežēlīgi, sāpīgi ieskicēts «vecuma

traģēdijas» un «vecā trimdinieka» motīvs. Pie «atbrīves

ugunskura» viņš sēdējis, «visus nākotnes sapņus viņš sap-

ņojis». Nu dzīve skrien garām arī tad, kad tai izstiepj
pretī abas rokas:

Viņa nogurušām kājām
Visi ceji ir par garu,

Viņa nogurušām acīm

Katra gaisma ir par asu.

It kā noguruši putni
Domas pagurst tālāk laisties.

Brīžiem šķiet, ka ir piepildījusies alegorija, ko Aspazija
zīmē «Ziedu klēpja» dzejoli «Atlauztie spārni». Liriskais

varonis un viņa sapņi tiek atrauti viens no otra. Sapņi
aizlaižas debesu zilumā, cilvēks paliek tukšs un aplau-

pīts zemes lejā.

Tie tālāk aiziet un tālāki,
Tu atzīsti:

Tā aiziet arvien no tevis kaut kas.

Viss iznīkst, viss izjūk, viss sadaļas!

Tie augšā, un tu no apakšas...
Jūs neesiet viens bez otra nekas!

Okupācijas laikā rakstītajos uzmetumos dzejnieces iz-

misumu vēl jo asāk atklāj kara traģēdijas tēlojumi, ku-

rus, protams, publicēt laikā, kad visas avīzes pilnas vācu

ieroču slavinājumu, nav iespējams. Krājumā «Zem vakara

zvaigznes» Aspazija var ielikt tikai pāris dzejoļu, kas

skopās ainās, tautasdziesmām tuvā stilistikā ataino to

postu, ko karš nodarījis dzimtenei, — «Saulīt, saulīt»,
«Sarkanota saule lēca». Uzmetumos toties kara ainas ski-

cētas kā nežēlīga asinsizliešana, apokaliptiska traģēdija.
Zeme vaid mokās. Kāpj augšup dzeltens sērs. Pilsētas

pazūd no zemes virsus. Saule klāj melnu plīvuru. Zvaig-
znes blāv kā atplēstas brūces.

Nāve virs zemes, zem zemes,

Nāve blakām ceļoties, gulstot,
Nāve! Nāve!

Uzmetumos vistiešāk atklājas iekšējās krīzes situācijas
vientulības un laikmeta pretrunu plosītajā dvēselē. Dzej-
niece no jauna meklē seno dzīves mīklas atminējumu.
Ceļu uz Laimi. Uz Patiesību. Uz Saskaņu, kura vienīgā
spēj dot — ja ne laimi, tad vismaz mieru.



Ak, kā es izlūgtos jums. nemirstīgie gari,
Lai stars un straume man no dvēsles plūst,

Ka esmu ūdens, kas citus dzirda ~.
—

raksta dzejniece 40. gada uzmetumos.

Bet mūža pēdējo gadu desmitu spēcīgākajos dzejoļos
izkristalizējas aforistiska skaidrība, kurā tiek formulēti

dzīves lielie likumi, cilvēka pienākumi. Nemitīgajā pa-
saules maiņas plūdumā atrast savu vienīgo, neatkārto-

jamo vietu. Izkopt zinošu, radošu personību, kas ne tikai

spēj piedalīties laikmeta un tautas likteņa veidošanā, bet,

ja tas nepieciešams, būt stiprākai par laikmetu, ticēt ideā-

lam arī tad, kad tam neviens vairs netic. Glabāt sevī kā

uguni akmenī — nenoslāpējamu spēka un spīts dzirksteli.

leaudzināt sevī humānisma izpratni, izplatīt labestību,

skaidrību, harmoniju, jo «cilvēces saule — sirds». Celt

dzīvi kā piramīdu «labā un dailē», jo ētiski augstais un

estētiski augstais ir vienoti.

Vienmēr apzināties dzejnieka vienotību ar pasauli, cil-

vēci, ar tautu. Krājumā «Dvēseles ceļojums» to klasiskā

skaidrībā izteic dzejolis «Viens un tauta», jaunā aspektā
formulējot tos pašus mākslinieka un dzīves attiecību liku-

mus, ko savā laikā sludinājis «Sarkano puķu» varonis:

Tu neesi par sevi vien —•

Tevi simtas saites ar tautu sien,

Kas bij priekš tevis un būs pēc tevis.

Tu reizē auglis un reizē zieds,
Tavas saknes dziļi pagātnē stiedz, —

Vai izrautām saknēm tu dzīvot spētu?

... Ņem sīkā dzīvē lielu valodu,
Rauj citus līdz ar savu sajūsmu:
Tur vienpatim, tev, ir sava loma.

Bet zini, mirkļa iedvesma,
Kas izšaujas kā raķeta,
Lai top par dziju, skaidru domu.

Lai viss, kas plūsmā pārdzīvots,
Kā likums iznirst apskaidrots
Un kļūst par nākamības sēklu.

Nākamības sēklu glabā daudzi Aspazijas dzejoļi. Un

viņa nāk šodien pie mums kā daudz mīlējis, daudz cietis,
daudz darījis cilvēks, lai nodotu mums savas dziļākās

atziņas un būtiskākos pārdzīvojumus.



SARKANĀS

PUĶES





BEZ IDEĀLA

Moto:

Ak, minat man dzīves mīklu,

So mocošo, senveco miklu!

Helne

Cik dzīve der, kad apskatam,
Tā līdzinājās gredzenam,
Kam pērle izkritusi.

Pauls Helze

Ak, dzīves tukšums!
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MŪSU DZĪVE

Mūsu dzīve še tik īsa,

Cik uz zara putniņš mīt,
Simtas krūtīs vēlēšanās

Steidzas viena otru dzīt.

Atpakalu pagājība,
Turpu nākamība sauc,

Nesaprasta, nelietota

Projām tagadība trauc.

It kā maldu uguns laime

Kairinoši rēgojas —

Kad to priekšā satvert steidzam,
Spīd jau tā aiz muguras.

Tikai to, ko zaudējuši,
Mēs par dārgu atzīstam

Un aiz sāpēm mierināties

Meklējam ar cerībām.

Lapas kad jau bālas metas

Un kad dzīves ziedons nīkst,
Vēl arvienu sirds mums krūtīs

Neapmierināta tvīkst.

Augstībā tur nesasniegtā
Ideāli paceļas —

Pīšļu radījumiem atliek

Tik pēc viņiem cenšanās.
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ACUMIRKĻI

Reti dzīvē acumirk|i,
Kuri jūtas modina,
Kuros sāpju, dusmu kliedziens

Atskan uguns valodā.

Acumirkji, kuros segu

Sevim norauj dzīvība,
Kur tā īstā veidā rādās:

Kaila, tukša, riebīga!

Pagājība, nākamība,

Laime, kas nav sasniegta,
It kā tūkstoš nāves bultas

Sirdi plosa, dedzina!

Bet šī liesma drīzi apdziest,
Apklust sāpju vaimanā,
Atkal laiskā gurdeuība
Miega zālēm dzirdina.

Tā starp mazām bēdām, priekiem,
Ikdienības kārtībā

Sadrūp dzīve pamazītēm
It kā sausa garoza.

KUR?

Ne vidus ceju laipot,
Es gribu pilnību!
So drusku labu-jaunu
Līdz nāvei ienīstu.

Bet baudījumu kausu,
Ar rozēm pušķotu,
Kad tikai satvert gribu,
Es jūtu — riebumul
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Bet, atkal paceļoties
Uz dzīves augstuma,
Tur sniega baltās drebēs

Man jātirpst stingumā. —

Kur dvēselei gan vieta?

Kur jūtām robežas,
Kas bango, krīt un ceļas
Un mūžam pārvēršas?

Un gars, kurš rītu samīs,

Ko šodien svētu tur, —

Kur viņam pastāvība?
Kur nolikts mērķis, kur?

TĪRĀ SKAŅA

Tā neizsakām' tīrā skaņa,
Kas senāk krūtīs skanējusi,
Man liekas nozudusi troksni,
Es klausos, klausos izmisusi. —

Vai esmu es vairs pati es?

Kā straumei līdzi rauta kjūstu ...
Nav spēka vairs, ne jaudas, gribas,
Man ir — kā gabalos es lūstu

..,

MAN NO DEBESS DZĒŠAT

Man no debess dzēšat

Visu spožumu
Un no dzīves plēšat
Visu košumu!

Ņemat mīlestību,
Man pat tās nav žēl.

Atstājat tik gribu:
Dzīvot, dzīvot vēl!
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ĢĒNIJS

Spiež mani smagi liktens vara;

Gars nejaušības rīcībā

Sāk pagurt, saļimstot bez spara,
Un laižas nogrimt nīcībā

No dzīves koka lapām birstot,
Es drebu ziemas saltumā;

Un, manam kuģim aukā irstot,
Es cietās klintīs izmesta.

Kur dzīvība ar nāvi mainās —

Pie viņas tumšās robežas —

Es nācu jau ...
Te murgu ainās

Kā stars uz reizi iešaujas:

Man gars no aizkusuma ceļas
Un elpa spirgst, un vaigi kaist,
Kā dzīva ūdens strāva veļas
Un atdzesē... un vārgums gaist 1

Es nedrebu, es stāvu cieti,
Lai pretī nakts un šausmas trauc!

Man dziļi sirdī gaismas rieti,
Mans ģēnijs mani atkal sauc

~ �

GRIBA

Šķīst laime kā putu burbulīts,
Kā lapa bāl mīlestība,
Bet it kā tērauda asmens trīts

Ir cilvēka nopietna griba.



31

ŽURKAS

Bez mitēšanās galvā
Man domas darbojas,
Tās dzīvo dien* un nakti

Kā žurkas grauzdamas.

Kas gadu gadiem sakrāts,
Tās visu izposta,
Un svētumu nekādu

To zobi netaupa.

No viņām visām viena

Visvairāk bīstama,
No kuras man nav miera,
Tā ir — paškritika.

JEL DODAT MILZEŅA DOMU MAN!

Jel dodatmilzeņa domu man,

Lai veldzē tā dzīvi no jauna,
Un brīvu darbību atverat,
Kas rautu no bezdarba kauna!

Ak, dodat man tikai ilgas vēl,
Sīs smagās miesas kas šķeltu
Un tālu pār ikdienas dzīvi pār
Pret zildzidrām debesīm celtu.

Mani spārni nes, man rokās spēks,
Es grauju — un pasaule plaisā,
Un brīvu elpu es atelšos vien

Tik aukā un pērkona gaisā.



IKDIENAS CILVĒKI

Jums drosmes nav, ne lepna naida

Pret ikdienību saslieties,
Jūs lielā pūja spriedums baida,
Priekš tā Jūs drebot lokāties.

Jums dzīve vienmēr rūpes dara,
Kā tik uz vietas stāvēt ciet',
Kam cīņas, negaisu, kam kara?

Kam slavu gūt un b.ojā iet?

Jums drosmes nav, lai kaislu dzelmē

Līdz bezdibenam nogrimtu
Un lielu darbu karstā svelmē

Lai varonību rādītu. —

Ko dvēslei der — cik neprātīgil —■
Cēls karaļmētels, svēts un dārgs.
Jūs lēti, silti, omulīgi
Sedz ikdienības rīta svārks.



PUSDIENAS KARSTUMĀ

Moto:

Tai pieres juvels pušu pārskaldīts
Un saules versmē izkaltusi krāts.

Es esmu vienpate skaņa, esmu

nabaga meldiņa,
Kas ilgojas ielieties harmonijā.

Artie Gārborgs
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NOSLĒPUMS

Jo cieši noglabātu
Es slēpju dārgumu,
Par ko nevienam sacīt

Ne vārda nedrīkstu.

Ja zinātu kāds kārais,
Tas laupītu man to

Un vaiņagā sev liktu

Kā pērli krāšņāko.

Un arī paši dievi

Man skaužot ņemtu to

Priekš savas paradīzes
Kā ziedu greznāko.

Tik vienīgajam Tevim

To apslēpt nespēju,
Jo manu vaigu kvēle

Tev pauž šo slēpumu.
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ZIEDONĪ

Ikkatra mana jūta
Pie Tevim vien grib traukt,
Kā ziedoni man krūtīs

Viss cenšas zaļot, plaukt.

Tur uzzied balti ziedi

Un ugunssarkani,
No kupluma un smaršas

Tie līkst kā reibuši.

Un visas manas dziesmas

Ap tiem kā bites dūc.

Un, viņās nogrimdamas,
Sev saldu medu sūc.

MĪĻĀKAIS

Ak, mīļākais, kā vari

Tu sajust skumību.

Kad mani tik bezgala
Tu dari laimīgu?

Tu mana saule, dodi

Man spēku, dzīvību

Un nebeidzamu atver

Man gaismas avotu. —

No manām pilnām rokām

Birst pērles, dimanti,
Un aplaimot es spētu
Pat visu pasauli!
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LAIME

Par velti, Mūza, Tev vārdos vīt

To laimi, kas dziļi krūtīs mīt,
Šo straumi, kas caur dvēseli plūst,
To nevar izteikt, to var tik just.
To neteic jaukākās saskaņas,
Tik vienīgi — asaras, asaras!

PARĀDĪBA

Liesmu stari pāršķeļ
Manu tumsību:

Spožu parādību
Priekšā ieraugu. —

Visi prāti nogrimst

Viņas daiļumā —

Ak, cik zema esmu

Viņas cēlumā!

Te pie rokas jūtu
Sevi satvertu,

Dzirdu it kā balsi

Mīļi čukstošu:

«Nāc, lai es no pīšļiem
Tevi paceļu,
Skaties, es tev ceļu

Augšup parādu. —»

Kas šī būte bija
Svētā spožumā?
Ak, vai tā bij mīla?

Pati mīla tā?
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PIE TEVIS

Pie Tevis agri rītā esmu,

Pie Tevis vēlu vakarā,
Pie Tevis glaužos saldos sapņos,
Pie Tevis jūtos nomodā.

Tu mīti manā karstā elpā,
Ikkatrā dvašas vilcienā —

No Tevis viss ap mani telpā
Skan simtkārtīgā atbalsā. —

Bez Tevis es kā vārīgs stādiņš,
It kā bez balsta apinīts,
Bez Tevis viena maldos, klīstu,
Kā mākonis no vētras dzīts

...

No Tevis šķirta, nomirusi,
Kā ēna apkārt lidoju,
Un izmisusi apkampt traucu

Vēl sapņu murgos atmiņu. —

Pēc Tevis žēla ilgošanās,
Pēc Tevis sāpes, ciešana —

Pēc Tevis kaisla izmišana

Un nerimstoša cerība

Grūst manā krūtī, krīt un ceļas,
Kā bangas strauji celdamās,
Un nevaldāmi plūst un veļas
Pār vaigiem — karstās asarās.
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MANS MIERS IR BEIGTS

Mans miers ir beigts! Kā postītājs
Tu meti degli manā dzīvē,
Kur šausmīgi viss uzliesmo, —

Kas gadu gados uzcelts bij,
Nu sabrūk, sakrīt, top par pelniem!
Un uguns mēles, kāri laizot,

Visapkārt spiežas katrā vietā,
Jau viņas sagrābj priekškaru,
Kas sedza dvēsles dziļumus ...

No bezdibeņiem paceļas
Lūk, kāda bute liesmu blāzmā

Mirdz viņas vaigs tik šausmains, skaists,

Kā apliets karstām asinīm. —

Vai tā ir mīlestība?

NE ZIEDOŅA KLĒPĪ

Ne ziedoņa klēpī
Audzēta,
Kā vārīgs pumpurīts
Plaucēta,
Sirdsmīlestība mums

Uzdīga.
Nēl negaisa vētrās

Tā piedzima —

Un kaislos viesuļos,
Pērkonos,
Tā rāva mūs liesmu

Mutuļos ...

Kā slaida priede tur

Kalnājā,
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No zibeņa stara

Skaldīta,
Tā Tavās rokās es

leslīkstu —

Un samaņas, jaudas
Es nezinu.

Es trīcu, es drebu,

Es elpoju:
«Ņem mani, ņem manu

Dzīvību!»

NIRVĀNA

Es neprasu, kas pagājībā
Un vai kāds rīts vēl manim kļūst.
Pie Tevis saldā atdevībā

Man dvēsele uz lūpām kūst. —

Es nezinu, vai ilgi-īsi,
Kāds iesākums un kāds būs gals, —

Tavs acuskats man mērķi visi

Un laika stundens Tava balss.

Vai līksmība tā ir vai mokas?

Vai abas kopā saplūstot,
Kas it kā uguns strāva lokās

Pa manām dzīslām riņķojot?!

Ko liktens vairs lai manim lemtu!

Ko debess vairs var manim dot?

Ko zeme vairs lai manim ņemtu,
Pat mani trūdos pārvēršot!

Kā bērns, kas, piekusis pie paijām,
Grib lēni laisties miedziņā,
Tā gribētu zem Tavām aijām
Es saldi nogrimt nirvānā



MALDU UGUNIS

Moto:

Saldā sapņu pasaulē
Sadzis slimā dvēsele.

Ilgas ir liesma, kas kremt un kremt

un reizē daiņo

priekšā fosfora atspīdumā it kā jūrai;

atsposme nakti.

Ārne Gārborgs

Ak, kaut man spēka būtu zemē veikt

To balsi, kura augšup skan no

dzelmes

Un raud un raud un nevar raudāt

beigt!

Ada Negrl
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KĀ KAPA ZVANIS

Kā kapa zvanis

Caur pasauli skan:

«Viss iznīkst, viss mainās,» —

To zinu gan.

Šī slāpstošā sirds

Ar mīlēt beigs,
Un ilgas un atmiņas
Projām steigs.

Es zinu gan, visas

Brūces dzīst,
Bet — asaras karstāk

Pār vaigiem līst!

ILGOŠANĀS

Nakts ap mani, nakts pār mani,

Bezgalīga tumsība;
Piekūst acis, apmulst prāti,
Zemē slīkstu nespēkā. —

Ilgošanās nebeidzamā,

Ilgošanās degošā,
Vienīgā tu šinī tumsā

Kvēlo, liesma sarkanā.

Nāc šai nomirušā krūti

Atkal jūtas atkausēt,

Nāc, pār mani, sastingušo,
Savus uguns spārnus plētl
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AIJAIJĀ

Aijaijā!
Actiņas

Lai uz dusu aizveras

Vēji, lēni lidojat,
Vēsmiņas, to auklējat!

Aijaijā!
Laumiņa

Mēness staru audumā

Spožu uzvalku tev vērpj,
Smaidot tevi iekšā tērpj.

Aijaijā!
Sirsniņa

Dzīves vētrās plosīta,
Saldā sapņu pasaulē
Sadzīs slimā dvēsele.

BEZ ATBILDES

Vakarā, kur liesmas

Pārplūst rietumā,

Tur, lūk, paradīze
Vārtus atdara —

Un pa debess malām

Gari drūzmējas,

Šurp uz tumšo zemi

Viņi noskatās.

Zemes smagos tvaikus

Dzer to dzidrā krūts,
Rokas izstiepuši,
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Viņi gaužot ludz:

«Dod mums, zeme, tavu

Sāpju dalību,
Mūsu līgsmas kausā

Rūgtu pilienu —

Visus tavus grēkus,
Tavas kaislības,
Dod mums tavus spēkus,
Tavas vājības!...»
Bet jau nakts virs zemes

Tumša nolaižas,
Atkal liesmu vārti

Lēni aizdarās
...

Tālāk bezgalība
Mūža dienas nes,

Jautājums tik paliek
Drūms, bez atbildes

PA NEGAISA JOŅIEM

Pa negaisa joņiem
Mākoņi trauc,
Kā kumeļi melni

No pekles tie brauc:

Huisā! Huisā! Huisā!

Tiem plivinās krēpes
Un pulksteņi zvan,

Un garu vaimanas

Līdzi tiem skan:

Va-ai! Va-ai! Va-ai!

Tiem atdusas nava

Ne nakti, ne dien',
Arvienu tie tālāk

Un tālāku skrien — —

Huisā! Huisā! Huisā!
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SARAUTĀS STĪGAS

Es saldu skaņu viļņos
Vēl reizi līgotu,
Ak, reizi, vēl tik reizi,
Ko jūtu, izteiktul

Bet vēji vārdu skaņas
Pa gaisiem aiznesa,
Un manas kokles stīgas
Pa vienai satrūka. —

Nu dzīves straujās bangas
Ap mani trako, grūst
Un nakts un aizmirstība

Pār mani pāri plūst

SAPŅU TĀLUMĀ

Sapņu tālumā,
Staru spožumā,
Zvaigzne dziestošā

Mana laimība. —

Rokas izstiepju,
Gaužos, pielūdzu,
Atsaukt nespēju

To, ko zaudēju.

Tvaikos vītušas,

Dubļos samītas

Dvēsles drebošās,
Baltās lapiņas. —

Smiekli pārkliedza,
Troksnī izgaisa,
Nav vairs dzirdama
Saldā meldiņa

Sapņu tālumā,
Staru spožumā,
Nepielūdzama!
Neatsaucama!
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DZELMĒ

Uz gara augstumiem
Kā Alpu kalnājiem
Ved simti kāpieni,
Tie katram redzami.

Un, augšup traucoties,
Kā ērgļam ceļoties,
Jo tāļāk plešas skats,
Jo lielāks topu pats —

Un, vairāk iegūstot,
Jo vairāk man ko dot,
Ar savu plašumu
Es visu apkamptu!

Bet tumši atvari

Draud sirdī dziļumi,
Nevienam zināmi,
Ne pašam tverami.

Tur sapņi dīvaini

Un ziedi brīnišķi —

Drīz tie kā liesma spīd,
Drīz dzelmes klēpī slīd,
Un vilnis vilni jauc,
Un banga bangu trauc

Ko viņos aproku,
Nevienam nedodu. —

VISAUGSTĀKO!

Šurp, vētra, sagrāb mani

Ar saviem viesuļiem
Un augšup mani pacel
Pār zemes putekļiem!

Lai debess spožās zvaigznes
Es zemē norautu

Un saules karstās liesmas

Līdz galam izdzertu.
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Un augstāk, arvien augstāk
Nes mani šalkdama,
Nes mani tāļāk, tāļāk
Bez mēra plašumā

Lai laika strāvu justu

Ap sevi dūcošu —

Un visu bezgalību
Sev krūtīs pukstošu!

MĒNESS STARUS STĪGO

Mēness starus stīgo
Dzelmē dzidrajā,
It kā balsis mani

Turpu aicina:

Nāc man līdzi, dodies

Plašā tālumā,
Ļaujies sevi aizvest

Nāru laiviņā —

Buras tīra zelta,
Irklis sudrabvīts,

Zvaigznes ceļu rāda,
Vada Auseklīts.

Nāc man līdz, es zinu

Malu laimīgu,

Tur, kur mēness sastop
Saules meitiņu,

Tur, kur stars ar staru

Liesmās vienojas,
Tur, kur gars ar garu

Jūtās satiekas!

Zemes ilgošanās
Tur kā migla klīst.,,

Mūžam nebeidzama

Gaismas straume līst.



GAISMAS STRAUME

Moto:

Jūs, sapņotāji, rozes nost!

Ap gurniem jums liesmainu zobenu

jostl
Georgs Hervēgs

Pār zemi varena gara dvesma dveš.

Tai līdzīga manīta nav virs zemes

mūžam;

Ta viļņus vanda no pašas dzelmes

augšup,
Leopolds Jakobiļs
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ŠURP, PAGĀJĪBA

Šurp, pagājība, man priekš vaiga,
Es tagad tevi tiesāšu!

Nav tava sega man vairs baiga,
Tev droši viņu norauju. —

Tu žulti manā dzīvē lēji
Ar rūgtām, žēlām atmiņām,
Uz vietas mani vienmēr sēji
Ar laiskām sapņu iedomām. —

Vai dzīve, kad tai zieds jau biris,
Nav nākotnē vairs vērtīga?
Un mērķis dažs kad viņai iris,
Lidz mākta pati centība?

...

Nē, katris man vēl dotais brīdis

Ir manta neatsverama,
Kaut pat no kapa tikai sprīdis,
Vēl tevim ticu, dzīvība!

Ikkatris solis mūža telpā
Ir pērle dzīves vaiņagā,
Ikkatris spēka vilnis elpā
Pa kāpieniem ved pilnībā. —

No dzīves pašas vēl es smeļu
Sev liesmu pilnu mūžību!

No kapa akmeni sev veļu,
Kad sevi citiem ziedoju.
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VIENĀDS ELEMENTS

Domas, vijņi — viļņi, domas,
Abi dzelmē radušies,
Vienādas ir viņu lomas:

Mūžam ciest un cīnīties, —

Putodami, vētras triekti,
Tie kā milži saslejas,
Gurdenuma zemē liekti,

Nošļūk tie bez samaņas.

Un no jauna grūst un ceļas
Viņi spēkā divkāršā,
Trakodami ārā veļas
Tie no šaurā aploka ...

Kad gan viņu kaislās drūzmas

Satrieks cieto klintāju?
Kad gan gara svētās dusmas

Skaldīs elku — verdzību?

GLĀBĒJS

Ap dūcošu spoli laikmeti skrien

Un bezgala virknē sienas,
Bet cilvēce gaida vēl arvien

Kā bārene saulainas dienas.

Kad pelēkā migla reiz pacelsies
No drūmā, vienmuļā skata?

Kad dzirkstele piepeši iešausies

Zem klaudzošā laika rata?

Nāc, glābējs, un mākoņus pušu šķel,
Nāc, nomākto vaimanas dzirdi!

Nāc savu liesmu zobenu cel

Un — grūd to tumsībai sirdīl
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NĀKOTNES MOZA

Teic man — no kurienes nākdama?

Vai mīti dievības augstumā?
Kur lauri, kur rota tev mirdzošā?

Kam tērpies tu tumšā uzvalkā?

Tās atbilde drūmi skanēja:
«Man mājas putekļu ielejā,
Mans aicinājums skan ausīm skarbs

Es, nākotnes mūza, esmu — darbs.»

REMDENAJIEM

Kad redzu slejās plūstam
Jums medus virumu,
Es labprāt klātu jauktu
Tur drusku vērmeļu. —

Un jūsu kokļu skaņas
Es pēkšņi pārtrauktu,
Kad šķēpu izaicinot

Jums starpā nosviestu!

Kad vienumēr par gaismu
Jūs ļaudīm runājat,
Tiem attīstību galvā
Kā maisu uzbāžat.

Lai atpakaļ vestu

Šos gaismā tumšotos,

Kā smaga milzu nasta

Es viņiem uzveltos.

Kā lietuvēns tos spiestu,
Līdz sāpēs dzīslas tūkst,
Var būt, ka tad tie jēgtu,
Kas viņiem īsti trūkst.



54

KAM, MŪZA, DZĪVES ĪSTENĪBU

Kam, mūza, dzīves īstenību

Tu manām acīm apslēpi!
Un mani tālā sapņu valstī

Ar saldām skaņām līgoji!

Tu pasauls tumšos bezdibeņus
Ar rīta blāzmu pārklāji —

Un viņas kailumu un vātis

Tu zelta autos ietini.

Rau, bada, izsalkuma balsis

No sapņiem mani spēji trauc,
Un skati riebīgi un drūmi

Man dailes spožās gleznas jauc.

Ar rūgtu žēlumu es sevi

Par noziedznieci apsūdzu,
Ka dzīves lielo uzdevumu

Vēl nepildītu atstāju.

Ne cilvēci man sapņos aijāt,
Bet to no miega modināt,
Ar uguns mēlēm jauno vēsti,
Tai pestīšanu sludināt!

Ja zemes putekļos un tvaikos

Tu, mūza, mani atstātu,
Ar cietējiem tad līdzi ciešot,
Tik gribu būt par cilvēku.

Ja visas saldās debess skaņas
Man arī krūtīs izdzistu,
Tad pasaulei ar draudiem, lāstiem

Es — patiesību sacītul
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SVEŠNIECE

Kā sarkans komēts, biedinošs un draudošs,
Pie apvārkšņa uzreizi parādās,
Drīz uzliesmo, drīz naktī gremdējas,
Līdz uztrūkstas no viņa pūlis snaudošs,
Tā manas dzejas zibensplaismots vaigs
Jums raugās pretī noslēpumains, baigs.

Kaut jūsu naids man arī stājas priekšā
Un gribētu likt manim izsamist,
Jūs tomēr nespējat man brūces sist,
Kas nekvēlotu man jau dziļāk iekšā.

Tās sāpes, kuras dvēseli man šķēla,
Tās mani nogrūda un atkal cēla.

Tās mani kā uz ērgļa spārniem nes,

Kā izrauta no dzīves šauruma,
Es spēju elpot brīvā augstumā;
Man tiesības uz manu lepno «es».

Ar katru soli, ko vien tālāk speru,

Pie jums, pie jums es mūžam nepiederu

NĀKOTNES DZEJNIEKS

To dzejnieku mēdz cildināt

Un slavēt ļaužu bari,

Kas apdzied zilas actiņas
Un vēsta pavasari.

Kā mazputniņš tas vidžina

Uz senču ozolzara

Un dziesmās pārestību pat
Ne mušai nepadara.

Bet lauru vietā ērkšķus vien

Tam ļaudis galvā sprauda,
Kas nekvēpē tiem vīraku,
Nedz glaimojot tos glauda.
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Kam skati dvēsles dziļumā
Kā šķēpi griežas iekšā,
Kas kaislībām un vājībām
Ņem spoguli, tur priekšā;

Tas cilvēcei pats priekšgalā
let dzīves cīņā asā —

Un iepriekš laiku grāmatā
Tās nākamību lasa.

Kā praviets, stāvot kalngalā,
Tas sludina par briesmām,
Un viņa dzeja rakstīta

Ar žulti un ar liesmām.

BRĪNUMU VARA

Vai nav mums vairs brīnumu tagadnē?
Vai senatnes vara jau lauzta?

Un viss, kas noticis pagātnē,
Ir teika tik, sapņu austa?

Nē! — Spēcīgs arī vēl tagad tas gars,
Kas no akmeņiem maizi spēj radit.

Un spožs viņš kā Jahves liesmu stars

Spēj tautas caur tuksnešiem vadīt.

Un aizbirusi tā vieta nav vēl,
Kur citkārt bij Jēkaba aka:

Tā krūtīs ir sirds, kurai citu žēl

Un kas gurušus, tvīkušus slaka.

Un cilvēcei radies jauns pareģons
To glābt no verdzības lāsta,
Lfn āmuru klaudziens un mašīnu jons
Par viņa gudrībām stāsta.

Un vasarsvētki mums uzausīs,

Kas nākotnē redzas jau tāli,
Tad uguns mēles pār galvām mums līs

Un mēs sveiksim cits citu kā brāļi,
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VALODA

Tēlojums pēc Leopolda Jakobija

I

Celies tu, valoda, un eji turpu,
Kur dzīvo vārgs

Un kur vaimanas sēd pie galda
Un iekšās gremžot vandās salkums.

Kuru tu trieci tur,
Dari tam stipru salauzto roku

Un gaišas gurušās acis.

Neatstājies no viņa nost,
Kad viņš gulstas atelst no vārga
Un kad atkal mostas uz vārgu.

II

Un tu, valoda,
Ņem savā rokā lāpu
Un eji turp, kur ir tumsa,
Kur bez gala ir tumsa, nakts.

Un izstiep gaismas lāpu pār tiem, kas snauž
Un nezina paši par sevi nenieka,
Līdz viņu acu plakstiņi raustās

Un viņi nemierā īdzīgi grozās.
Un skaļi sauc, lai noskan

No lejas lejā:
«Mostatiesl Mostaties!

Jūs gulējāt divus tūkstošus gadus.
Tas ira diezgan. Mostaties!

Jau gaisma svīst.»
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RŪDOLFAM BLAUMANIM

Atbilde uz vēstuli

«Dienas Lapas» Ms 225, 1895. gadā

Ja dzejas spirdzinošā elpa
Tik ziedu smaršā manāma

Un mājoklis tai debess telpa,
Kur mīt tā neaizsniedzama, —

Ja cits nav viņai mērķis cienīgs,
Kas to ar dzīvi kopā sien,
Tad arī uzdevums tai vienīgs
Ir viņa pati sevim vien.

Un mūžīgi tad sastingušai
Tai palikt savā daiļumā,
Kā teiku pilij nogrimušai,
Kas dzelmē staro kristālā.

Tu dzīves lielo mērķi liedzi,

Kam uzstādi tad mērķīšus?
Un, ja ne pašas zāles sniedzi,
Kam maz tad lietot plāksterus?

Ja rādi cilvēcei, kur tverties,
Tās nastas gribi vieglināt,
Kam ļaunam ne pie saknes ķerties
Un to pavisam sadragāt?

«Ja übags mani uzlūkotu

Un sausi roku izstieptu,»
Tu prasi, «ja tam puķes dotu,
Vai tas gan mani lādētu?»

Kur atrast tādu cietsirdību

Un rūgtāku vēl apsmieklu
Kā izsalkušam līdzēt gribu,
Tam sniedzot puķi smaršīgu!
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Nav mūsu uzdevums un bažas

Tiem maizes kurvjus iznēsāt,
Mums rādīt tik, kā savas važas

Tie paši spētu sadragāt. —

Kā rīta saulei tuvu esot,
Kā saucējam mums atskan balss;
Un, jaunu priecas vēsti nesot,
Pauž blāzma, ka nu naktij gals.

Mums pacelt spēkus panīkušos,
Tiem mērķi priekšā nostādīt,
Kā laukos, zālēm aizaugušos,
No jauna dziļas vagas dzīt.

Vai jaunavai nav vairāk ziņas
Kā «tikai rozes matos spraust»?
Un jauneklim tik vien ir cīņas
Kā «maigi liljas slavu pāVist»?

Kam «dzimtenei lai ziedus nestu»?

Tai tik daudz dzejas puķīšu,
Ka Pegazs, ja ar vezmiem vestu,
Tās visas pavilkt nespētu.

Jau tiku tikām apdziedāti
Mums senči, krīvi, pilskalni,
Pie jauna darba mums būs stāti

Un pasludināt nākotni.

Tu šaubies, ka jebkad tās telpas
Kā dieva templis atvērsies,
Tu teic, ka ģībis un bez elpas
Arvienu lielais vairums ies.

Kas vēl nav bijis, kā tu zini,
Ka nespētu tas ierasties?

Vai attīstību pīšļos mini,
Kā tu uzreizi apstāsies?

Vai zinātne mums neved priekšā
Arvienu jaunus brīnumus?

Tā, lauzdamās pat klintīs iekšā,
Mums dara ceļus svabadusl
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Ja Prometejs vēl otrreiz nāktu

No debess nonest uguni
Un cīņu vēl ar dievu sāktu,
Tam šoreiz būtu zibeņi!

Jau pavasara straume skrejot
Ar troksni klinšu krastus grauj
Un, viļņus tāli pāri lejot,
Jo dziļi zemē rievas rauj —

Un dzimta dzemdē jaunu dzimtu,
Arvienu augšup kāpdama,
Un gadu simts dzen gadu simtu

Uz priekšu vētras straujumā!

Vai Mūza mazāk cēla, skaista,
Kad pušķota ar bruņogu,
Tās acis dusmu starus laista,
Tā paceltu tur zobenu?

Nāc viņai ziedo savu spēku
Un vēlies dalu labāku:

Nevis par mazu pārcilvēku,
Nāc būt par lielu cilvēku. —

Vai gan uz mazo puķu lauku

Tu atpakaļu skatītu,
Kad visu paradīzi jauku
Tu savā priekšā redzētu?

Tu, «tverdamies no zemes mokām,
Mēdz sapņu valstī uzlidot».

Ņem valsti šo ar stiprām rokām,
To patiesībā pārvēršot.

Kas kokļu skaņas gan vairs klausa,
Kad sadzird milzu bazūni?

Jau saules jaukais rīts mums ausa,

Nāc viņu līdzi sludinil
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JAUNAIS GADS

Nāc šurp pie mums ne jautrā dejā
Un nests no viegliem mākoņiem,
Kā bruņots vīrs nāc bargā sejā
Mūs vest uz dzīves cīniņiem!

Mēs neprasām tev laimes dienu,
Lai paliek tā priekš snauduļiem,
Mēs prasām tikai algu vienu,
Kas gūta pašu pūliņiem.

Mēs nežēlojam pagājību
Un vītušo tās cerību,
Ar iegūstamo nākamību

Mēs slēdzam jaunu'derību.

Dod krūtīs nebeidzamu spēku
Caur klintīm ceļu cauri lauzt

Un spēku atkal — trīskārt spēku,
Ko melu, tumsas mūrus grauzt.

Kā strauja milzu banga esi

Mums dzīves jūrā lielajā.
Arvienu mūs uz priekšu nesi

Turp tālā, plašā brīvībā!

AR SNIEGA BALTIEM SPĀRNIEM

Ar sniega baltiem spārniem,
Pret sauli mirdzošiem,

Ņem brīvība sev ceļu
Caur gaisa dzidrumiem.

Un meteori dejo

Ap viņu dzirkstoši,
Tie svelmju jonī griežas

Kā kaisli bakhanti.
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Un aukas, priekšā skrejot,
Tai ceļu sataisa,
No putekļiem un tvaikiem

Tās zemi noslauka.

Pa gaisu saplosītus
Tās kaisa mākoņus,
Tik ugunīgi sārtus

Kā purpurmēteļus. —

Uz planētām tās laižas

Tām jaunu dzīvi dot

Un viņas visas pestī,
Ar roku aizskarot.

Un pāri zvaigžņu pūļiem
let liesmu orģija,
No visām malu malām

Jau atskan «uzvara!».

BIEDINĀJUMS

Gan dzīves laime ziedēs,
Kad atdzims cilvēce,
Bet vai tā brūces dziedēs,
Kas sistas pagātnē?
Vai zelta plīvurs velsies

Pār asins laukumiem —

Un kalns uz kalna celsies

Pār tumšiem atvariem?

Par upuriem, kas krita

Tiem simtiem tūkstošiem,
Vai nākamība cita

Liks otrreiz dzīvot tiem?
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Kad pēcnācēji skani,
Kā brīvi gavilēs
Un viņu kāzu zvaņi
To kapos noskanēs, —

Vai zeme trīcēdama

Tad pušu nepārsprāgs?

Un, sēru izmezdama,
Tos visus neapraks? —

LĪGAVA

Ar asins rozēm matos

Un žilbu zibeņiem skatos

Tā mākoņos rādījās
Un bezdelīgu ratos

Uz zemi tad lēni nolaidās.

Kas pirmais tai pretim trauca,
Pirms saule vēl uzlēca,
Kas to par līgavu sauca,

Tam pirkstā tā gredzenu mauca —

Dzelzs gredzens tas bij bez spožuma.

Kas mīlējis viņu vispirmo,
Tam citas vairs līgavas nava;

Tas arī vairs nenosirmo,

Ko viņas rokas skāva,

Viņas ledainās rokas: nāve un slava.
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PASTARĀ TIESA

Moto:

Dies irae, dies illa,

Solvet saeclum m favilla.

Es uguns liesma esmu,
Es esmu austošs rīts,
Priekš ienākušās pjaujas
Mans asmens spoži trīts. —

Es vētras zvanis esmu

Un zvanu negaisu
No simtu simtām balsīm

Kā draudu atbalšu.

Es melnos padebešos
Kā zibens iešaujos
Un liels un cēls, un spēcīgs
Kā soģis parādos

Zem maniem milzu so|iem
Slīgst drebot cilvēce,

Un kustas, jūk un sabrūk

Šī vecā pasaule.

Un, vecam drupās krītot,
Kā jauna Ēdene

Starp gavilēm un lāstiem

Nāk lielā nākotne.



DVĒSELES

KRĒSLA

3-301
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ZIEDOŅA RĪTS

No teiku salas

Ziedonis

Ar baltu gulbi
Atbraucis.

Viscauri baltos

Ziedos tīts,
Uz pleca zeltains

Taurenīts.

Gaiss kūst un plūst
Ar smaržu pilns,
Glauž ziedu zieds,

? Skauj vilni vilns.

Vēl debesu gultā
Aiz mākoņiem
Dus saule uz purpura

Spilveniem.

Tik reizēm tā pacel
Mākoņmaliņu,
Uz zemi lūkojas
Pazagšu.

Un bērza zaļo

Galviņu
Noglauž ar zelta

Rociņu.



68

Pelēkā mētelī

Mazs lietutiņš nāk,
Pa varvīksnas trepēm
Aši nokāpt sāk.

It kā bez elpas
Viss jausmu pilns klus,
Un zeme pie ziedoņa
Krūtīm dus.

NEBĒDNE MEITENE

Es esmu nebēdne meitene!

Visas rīkstes tēvam nolūza,
Kad pērdams tas mani audzēja.
Ar vienu aci es varēju smiet,
Ar otru, ja vajdzēja, asaras liet.

Un, māte kad mani mācīja:
«Esi klusa, laba, godīga,» —

Es dziedāju tikai: Lalala!

Es esmu nebēdne meitene!

Simts zēnu aiz deguna vazāju,
Ikkatru mīlēt apsolu:
Šim stūrīts no sirds, tam stūrītis,

Tik paliek pāri pats viducis.

Vai sacīt man, viducis priekš kā?

Ak! nav jau nemaz tāda viduča —

Lalala! Lalala!

Es esmu nebēdne meitene!

Bet, ja nu tiešām reiz atnāktu zēns,
Tik rātns, tik godīgs, kā jēriņš tik lēns,
Balts krādziņš un balta šlipsīte,
Un balta krūtīs dvēsele,
Un teiktu, ka mīlējis mani tik vien,
Nu, tad es arī, es arī — nudien!

Vai zināt, ko tad es darītu?

Es viņu arī — piekrāptu!
Lalala! Lalala!
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Es esmu nebēdne meitene!

Ja mani ar labot sāks,

Tikpat nekas tur neiznāks.

Pa laukiem un grāvjiem tik mīlu skriet,
Mati juku jukām ap galvu man iet!

Diezin — vai kāds mani noķertu?
E, niekus! — Es to neticu!

Es palieku nebēdne meitene,
Kā meža vanags man dvēsele!

Lalala! Lalala!

SAPŅU MEŽIŅĀ

Mana taciņa,
Noslēptā taciņa
Apkaisīta
Brūnām skujiņām,
Sidraba šūniņām,
Sīkrožu lapiņām;
Viju-viju aizvijas
Kā zaļa stīdziņa!

Eju pa taciņu

Sīciņiem solīšiem

Klusu klusītēm —

Nedreb ne smildziņa,
Nelīkst ne asniņa

Zaļā galviņa;

Eju pa taciņu
Uz sapņu mežiņu.

Tur uz pumpuriem
Plaukst man vārdiņi,
Uz robu lapiņām

Šūpojas meldiņas,
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Mirdz manas dziesmiņas
Kā zemeņodziņas,;

Dziji zem saknēm

Dus manas domas —

Mežiņā,
Sapņu klusā mežiņā
Dzied viens pats putniņš:

Spārnus sizdama,
Zarā no zariņa

Viegli lēkādama,

Dzied zelta dzeguzīte,
Mana dvēselīte.

GAIŠĀ ZVAIGZNE

Virs mana šūpuļa karājās

Gaiss, nelaimes smags un smacis,
Un ļaunas zvaigznes lūkojās
Kā sarkanas uguņu acis.

Un, slepus čukstoties, maisīja
Tās postu un tvaiku, un bulu

Un pilnu mēru kaisīja
Uz mani lejā, kur gulu.

Tik viena gaiši mirdzēja
Tāl-tāli virs zemes lejas;
Mazs stariņš no tās mani aizskāra

Kā vēsma no mūžīgās dzejas,.
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IKDIENAS LAIME

Es sapņu tēliem pakal traucu

Ar sirdi, karsti pukstošu,
Arvienu laimi, laimi saucu,
Bet velti viņu meklēju.

Es gaidīju to piepildāmies
Pie sevis it kā brīnumu,
Varbūt no debess nolaižamies

Kā četriem spārniem herubu.

Te reizi nāca, piemājoja
Pie manim .kāda jaunava,
To ārīgs spīdums negreznoja,
Tā klusa bij un vienkārša.

Bet nemanot ar burvja roku

Man viņa balvas piešķīra:
Tā ziedos tērpa katru .koku

Un ērkšķus rozēs pārvērta.

Kā sarkans vīns iekš zelta kausa

Priekš manis plūda jaunība,
Bet mute, kaut no slāpēm sausa,

No tās ne piles nedzēra.

Un, 9niegto kausu nesatverot,
Es zemē krist tam atjāvu;
Arvienu kaislīgāki cerot,

Uz laimi, laimi gaidīju. —

Tad sadusmota cēlās augšā,
Lai ietu projām — jaunava,
Un pēkšņi manu acu priekšā
Tā pānvērtās kā dievība ...

Nu jautāju es viņai glaimi:

«Kas tu>gan esi, brīnišķā?»
Tā teica: «Mani sauc par laimi!» —

Un tūdaļ mani atstāja.
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MŪŽĪGĀ SIEVIETĪBA

Tu — aiztrīsošā sidrabstīga,
Kas iekustina dvēseli;
Tu esi gāju bezdelīga,
Kas tālas jūras pārskrēji
Un līdzi atnes pavasari;
Nu lapas plaukst un zaļo zari.

Kā liegi lido vieglie spāri
Pār strauta tumšo līmeni,
Tā katrai dzīves brūcei pāri
Slīdz tavi puķu pirkstiņi.
Kur esi tu, tur nozūd baisma

Un slēdzas katra dzīves plaisma.

Ar cerību vēl sirdis pilda
Tavs dvēsles debess zilumiņš,
It kā zem dūju spārniem silda

Ikvienu tavs sirds siltumiņš;
Tu iededz dzīvē jaunu dziņu
Kā stiprā vējā uguntiņu.

Kaut dvēsle, apkārt klīstot, skumtu,
Pie tevis beidzot pārnāk tā,
It kā ar tēva mājas jumtu
Sedz viņu tava sirsnība,
Tu, tava būte — katram viņa
Kā maza lauku baznīciņa.

SAPNIS

Nakts
... Bangas šķīst... un vētra kuģi svaida;

Melns rēgodamies — bezdibenis gaida ~,

Es cieši turu mastu apķērusi,
Un dvēsle mana, sapņos nogrimusi,
Ne briesmas jūt, ne tumsību, ne šausmas,

No melnā atvara, no vilnu drausmas,

Kur dzīvība ar nāvi mainās,
Tā skata paceļamies zelta ainas;
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Mazs namiņš, lūk, uz zaļa aploka
Kā pērle pretī mirdz no gliemeža;
Visapkārt viņam vijolītes dīgst,
Tas kuplā zālē it kā viļņos slīgst.
Pār viņu saule izlej siltus starus,
Un vecā, kuplā liepa durvju priekšā
Ir savijusi savus zarus

Par ēnainu un zaļu lapu jumu
Pret dienas karstumu un nogurumu;

Un mazās mājas istabiņā iekšā

No skaņām bērnu balsīm atskan sienas,
Man mazas rociņas ap kaklu slienas,
Un mīļas balsītes sauc mani «māti» —

Tur rimtu drudža sakarsētie prāti,
Tur būtu viņa laimes sala,
Kur valda klusībā un miers bez gala.
Tur pasauls troksnis vairs nav sadzirdams;
Un gars, no apguruma atspirgdams,
No mūžu dzidrās dzelmes dzertu, dzertu —

Tur daimoni vairs mani nenotvertu,
Kas nāves zāles manās krūtīs lēja
Un pekles versmē jūtas izkaltēja,
Tur dvēsle, patvērumu atradusi,
Vairs izbailes un šausmas nejustu,
Tur nevainība mani sargātu,
Pār niani baltos spārnus izpletuši

Klau! Jūra krāc, mans sapnis jūk,
Un bangas veldamās šļāc un brūk

No nāvīgi niknās sacīkstes,
Kur plosās vētra un nakts, un mans es

...

Tam spēkam, kas bezdibeņus jauc,
Mana dvēsele gavilēs pretī trauc:

Tik vētrā elpot! Tik vētrā būt!

Gars sevī bezgala dziņu jūt;
Prom mieru! Prom prieku! Prom atdusu!

Ņem, laime, man visu, ko devi!

Mans sapni, ja tevī es dzīvotu,
Es tomēr samītu tevi!
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MALDU CEĻI

No ilgiem, ilgiem maldu ceļiem
Es, tēvs, pie tevis pārnāku,
Bez spēka, samaņas un jaudas
Pie tava sliekšņa sabrūku —

Līdz pašai dvēselei es salu,
Nu tev pie krūtīm patveršos,
Es tavā tēva mīlestībā

Kā siltā segā ietīšos.

Nekā vairs, it nekā man nava,
Kā žuvis avots mana sirds —

Lai tava žēlastības rasa

Man iztvīkušās lupas spirdz.,.
Es visu, visu aizmirsīšu,
Kas tumšs un nelabs, drūms un baigs,
Lai it kā skaidrām bērna acīm

Man atkal mirdz tavs spožais vaigs,

Es gribu aizmirst netaisnību

Un visu ļaunu pasaulē,
Lai, aijāta no šūpļa dziesmām,
Man iemieg slimā dvēsele. .
Lai norimst riņķot domu strāva,
Lai truls, bez jēgas top mans gars,
Vairs domāt negribu, ne zināt,
Lai izdziest spožais prāta starsl

No visiem augstumiem es kritu,

Lūk, mani spārni salauzti,
Es atzīstu, mans spēks cik niecīgs,
Cik mani sapņi pārdroši...
Jau zemu, zemu, līdz pat pīšļiem
Tev priekšā galvu noliecu.

Te
...pēkšņi lepna augšām raujos:

«Es sevi noliegt nevaru!»
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LUCIFERA PĒCNIEKS

Bez miera, atpūtas un dusas

Es klīstu apkārt nakt' un dien';
Kā jūras putni vētras laikā

Man domas riņķodamas skrien.

Kur uzpūšu vien savu dvašu,
Tur novīst prieka sārtais zieds;
Neviena nav, kas veldzes kausu

Sīm iztvīkušām lupām sniedz.

Man laime it kā maldu uguns

Drīz parādās, drīz atkal zūd

Un pasaule kā milzu līķis
Vēl dzīvā miesā lēni trūd.

Mans laikmets nav man devis telpu,
Nav vietas, kur var mājot gars,

Un visas lielās pasauls sāpes
Man plecus spiež kā kalnu svars.

Es lielā atkritēja pēcnieks,
Es esmu tumsas lepnais dēls,
Uz pieres man kā Kaina zīme

Deg neizdzēšams lāsta kvēls.

Pār augstumiem un bezdibeņiem
Kā viesuls mani raujot nes;

Es nepazīstu cita mērķa,
Pats sevim zvaigzne ir mans es.
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IDEĀLĀ MĀKSLA

Daiļ-daiļā jaunava
Marmora bālumā

Izzuda, izgaisa

Bezgala tālumā.

Debešos zūdot,
Daiļ-daiļā jaunava

Lejā vēl nometa

Zeltstaru uzvalku.

Zeltstaru uzvalku,
Raudu kokli

Šķiroties atstāja
Zemes bērniem ...

Daiļ-daiļā jaunava
Bezgala tālumā —

Sirds man tik skumja
Bezgala žēlumā.

JŪRAS SĒRAS

Moto:

Ein Tannenbaum steht etnsam.

Vel jūra gausi viļņus,
Vairs vētras netraukta}
Tā saulē izsīkusi

Un smilšu piemesta. —

Par avotu tā sapņo,

Kas, mežu biezumā

Nekad vēl neredzējs saules,
Skumst — klusā dziļumā,
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BAL-MĒNESTIŅŠ

Bāl-mēnestiņš,
Tāl-spožumiņš,
Ne nakts, ne rīts,
Viss staros tīts.

Mūs abus sedz,
Mūs abus redz

Tik vienīgs viņš,

Bāl-mēnestiņš.

Tu būsi mans sapņu karalis,
īz stariem tev tronis un scepteris,
Tev karaja kroni un purpuru

Ar pašas rociņu audīšu:

Tur dārgakmeņi mirdzošie

Būs mani skūpsti sarkanie,
Un teiku akmens debeszils

Būs prieka stars, ko acis šķils,
Un viņam klātu šķīstais zelts,

Iz dziļākās dvēseles ārā smelts,
Un pērles — laimes asaras,

Kas rit pār vaigiem mirdzošas.

Uz pleciem kā degošu purpuru —

Savu mīlu, sirdsmīļu tev uzklāju. —

Ne nakts, ne rīts,
Viss staros tīts —

Tik tu un es

Uz pasaules.
Un pār mums viņš,

Tāl-spožumiņš,
Bāl-mēnestiņš.
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MANAS DOMAS

Domas, manas domas,
Kādas gan pasaulē būtu jums lomas,
Ja šo dīkā gruzdošo kvēlu

Spētu jūs biedrot ar veidu un tēlu?

Vai jūs kāptu iz dzelmju dzelmes,
Vīdamās augšup kā pekles svelmes?

Vai kā trakas raganas dietu

Raganu naktī? Lēktu un smietu?

Vai kā sarkanas rozes jūs plauktu?
Vai kā milzīgas palmas augtu

Uz bezgala dzidri?

Jeb vai mirdzoša baltumā liegi
Segtu jūs zemi kā kalnu sniegi?

Domas, manas domas,

Nē, jūs pasaulē nerastu vietu;
Mūžam jūs klīstu un apkārt ietu!

Bāru bērni jūs esat, kas, laukā

Izstumti, maldās naktī un aukā;

Nezin, kur viņiem ir pajumts, kur māja.
Panīkuši tumsā un salā,
Redz tie uguni sila malā,
Redz tavas mīlas sildošās liesmas,
Tuvāk ejot, izgaist tiem briesmas.

Tu tiem atveri mīlošu krūti,
Dvašu uz stingušām rociņām pūti.
Lielām acīm tie tevī veras,

Smagi no plakstiņiem zemē tiem sveras

Prieka asaras — ziedoņa lietus.
Dīdzina zaļus dzīvības dzietus.

Sirsniņa bailīgi drebēt stājas,
Tagad tie mājās.
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TAVA MĪLESTĪBA

Nav tava mīlestība,
Kā viņu sapņoju,
Tā nesauc puķu lejā
Uz mieru, atdusu.

Nav saldi tavi skūpsti,
Tavs glāsts bez maiguma,
Bet dziļas spēka jūtas
Tas manī atraisa.

It„kā uz torņa stāvot

Pie tevis sajūtos,
Ar lepnu pārdrošību
Pār citiem paceļos.

Bet tuvāk ar virs galvas
Man spožie zibeņi
Un dziļāki zem kājām
Draud tumšie atvari.

ZIEMEĻU NAKTIS

I

Bāl-dzidrā gaismā
Viss gaist un grimst —

Iz trūdiem jaunota
Dzīve dzimst.

No viņas nodzēsts

Viss grēks un ziegs,
To tāli visapkārt
Sedz baltais sniegs.

Virs sniega sarkanas

Zvaigznes mirdz,
Kā asins rētas

Uz «svētās sirds».
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Gars brīvs no vielu

Smaguma kļūst,
Ar mūžīgo Visumu

Kopā plūst.

Un tavu būti

Un šķīsto «es» —

Tu jūti — eņģeļi
Klēpī nes.

II

Sliedz zemesvirss kopā ar debesu jumu
Kā gliemezis;
Un mēnesis

Kā pērle iekšā met atspīdumu.
Mirdz rožaina gaisma caur gliemeža sienām

No austošām un rietošām dienām.

Bet pāri mūžības jūra veļas,
Tur pasaules grimst, tur pasaules ceļas,
Tur nav ne sākuma, nav ne beigu,
Laiks dūcošo gaitu neaptur;
Viss pilns ir šausmainu, trauksmainu steigu

Uz kurieni? Kur?

Neviens burvis, ne zīlnieks to neizburl

111

Tā nava ne teika, ne pasaka,
Ko teikšu, — tā tīra taisnība.

Bet ne ikkatrs šo brīnumu redz,

Biezs plīvurs mūsu acīm to sedz.

To šaubas steidzīgām rokām auž,
Un dzīves putekļi acis grauž.

Bet, kas sidraba upē mazgāsies,
Tam ticība atkal radīsies —

Un, kas iz dzintara avota smels,
Tam jaunības puķe atkal zels.
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Tas mēneša naktīs piecelsies
Un meklēdams vienmēr ies un ies.

Līdz dimanta kalnu atradis,
Tur nāru vērpjam tas ieraudzīs.

Kā mēneša stars tai pavediens tek,
Un katrreiz zibošas dzirksteles sek.

Gan bieži mākoņu aptumšots,
Tas atkal no jauna mirdz apskaidrots

Vērpj nāra jau no mūžības,
Vērpj cilvēcei laimi un ciešanas.

Un tad tik tas pavediens iztecēs,

Kad ideāliem vairs neticēs.

IR VĒRTS

Izmisuma brīžos

Rokas gurdeni zemē slīgst:
Nav vērts par tevi ciest,
Mūžam nepieejamā,
Nekur netveramā,

Vienmuļā, remdenā

Cilvēce.

Kā pret milzu kalnu

Šķeļas mani spēki,
Kā tuksnesī

Nogrimst visas pēdas,
Mani pūliņi siek

It kā ūdens iz rokas —

Un mana jaunība aiziet —

Un aizkusušās krūtīs

Nabaga, vientuļa
Dvēsele salst...

Nav vērts! Nav vērts!
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Kur straujums? Kur jaunības dedzība?

Kur svēto dusmu zibens?

Kur elkons, kas mūrus triektu?

Kur uguns mēle sludināt patiesību?
Ak, jaunība tagad — nav vairs jauna;
Tā ir tik pārgudra, salkana, salta,
Tai asinis no svina un sirds no «bleķa».

Kur svētā draudzība, kad draugs viļ draugu?
Nekrietnais Jūdassi

Un dziļāk un dziļāk
Tur dzīves bezdibeņos,
Smacīgos dubļos
Rēgojas pretim
Man cilvēces izķēmots, saplosīts vaigs —

Un šalkas mani grābj,
Un asaras plūst
Un atkal plūst —

Un atkausē dzīvības ledut

Man sirds top atkal plaša un silta

Kā ziedoņa saule;
Es izstiepju rokas:

Nāciet pie manas sirds,
Jūs samītie, izstumtie!

Es tevi skūpstu,
Tu izķēmots, saplosīts vaigs, —

Es ticu tev, cilvēce!

Kas reiz ir grimis, spēj tomēr celties ~,

Tu mūžīgais spēka avots,

Kas verd no tumšas dzelmes uz augšu,
Es tevi mīlu, cilvēcei

Ņem manu karsti pukstošu sirdi,

Ņem manas asaras.

Ņem manus spēkusl
Es mīlu tevi

Kā māte savu sāpju bērnu! —

Ar tevi līdzās es tapu un augu.

Es jūtu, ir vērts ar tevi ciest,
lr vērtsl
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TRĪS MĀCĪBAS

īr zvaigznei priekš tevis mācība:

«Spīdi, dvēsele, spīdi!
Spīdi kā sardzene agra un vēla

Savas gaismas durvju priekšā,
Nelaid, ak, nelaid tur tumsu iekšā!»

Un galotnei arī ir mācība:

«Slejies, dvēsele, slejies!
Slejies vienmēr lepna un cēla!

Augstāk un augstāk tev vienmēr tiekties;

Lūsti, ja lauž, — tik nebūs tev liekties.»

Un oglei ir trešā mācība:

«Dedzi, dvēsele, dedzi!

Dedzi un paliec vienmēr kvēra —

Kaut arī pelni tevi segtu —

Lai no jauna kā liesma tu degtu.»

FĀTUMS

Dziņa pēc dziņas trauc dvēseles iekšu.

Spēks mani dzen: «Uz priekšu! Uz priekšu!»

Darbs kādu laiku laimīgi sokas,
Te uz reizi slīgst gurdeni rokas —

Visus ilggadīgus pūliņus
Redzu piepeši postītus
No rupjas rokas kā zirnekļa tīklu

...

Kā lai minēt, kā saprast šo mīklu?
...

Tagad tā skaidra man šausmīgā gaismā:
Pati es redzu visā baismā

Pasaulei virsū gulstošu,
Milzīgu, gļotainu nezvēru

Vārdi tam daudz un dažādi:

Sauc to fātumu, likteni.
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Plēsīgi zvērošām acīm ar ziņu
Vēro viņš katru dzīvības dziņu:
Atļauj puķei uzzelt un plauki,
Lai jo drošāk to varētu žņaugt.
Ja arī prieks tev kādreiz smaida,
Zini — aiz durvīm jau nelaime gaida.
Domājies iebraucis miera ostā,
Grūž tevi atpakaļ vētrā un postā.
leraugot dzīvi vaļīgu, plašu,
Nezvērs tai uzpūš riebīgu dvašu —

Spiež mūs augstums, žņaudz mūs tālums —

Kā tumšā alā vājš svecītes bālums

Spīd zinātnes stars, tik lai rādītu

Mums mūsu cietuma šaurumu.

Ko taustām, ko tveram, ko meklējam,
Mēs jūtam: nenieka mēs nezinām!

Trauc arī cilvēces gars ar joni
Kā citkārt lepnie faraoni

Cīņas ratos uz nākotnes karu,

Pēkšņi tas sajūt nezvēra svaru,

Kurš kā kalns pār viņu klājas,
Uzsauc, lai stājas!

KUR LAIME MĪT?

Man ceļā dzejnieks bij nostājies,
Zilā sapņu mētelī ietinies. —

«Tu visas zvaigznes skaitīji,
Vai skaistāko, gaišāko redzēji,

Kur laime mīt?» —

«Nekad tā neatspīd!
Laime mūžīgās ilgās un sērās tik mīt.»

Tad satiku mazu skuķīti,
Tā nesa uz pirkstiņa zīlīti. —

«Tu mazā, smaidošā vēstnesīt,
Vai varēsi tu man pasacīt,

Kur laime mīt?» —

«Tūlīt! Tūlīt!

Laime mazā pirkstiņa galiņā mīt.»
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CIĀNAS BĒRNI

Izpostīts, samīdīts

Mums mūsu puķu dārzs!

Zemē guļ vītušas

Nākotnes sapņu

Sārt-sārtās rozītes,
Zil-pulkstenītes;

Mēs nabaga Ciānas bērni!

Mūsu vīna kalnā

Briestošo spēku,
Ziedošo darbu

Zeltsulotie augli,
Bez laika norauti,
Visi krīt trūdos.

Mēs nabaga Ciānas bērni!

Es dziedāju dziesmu —

Savas dvēseles dziesmu
—,

Pārtrūka vārdi,
Asaras lija,
Melns šķidrauts sedza

Mūsu balto laimi. —

Mēs nabaga Ciānas bērni!

Un Bābeles ūdeņi
Tumši un draudoši

Šļākdami veļas

Vienmēr, bez apstājas,
Tā šodien, tā ritu,
Bez gala — bez gala. —

Mēs nabaga Ciānas bērni!
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LŪGŠANA

Ak, kā žņaudzas krūts!

Ak, kā žņaudzas krūts!

Miljoni gaužas,
Savas sāpes sūdz,
Tev pie kājām glaužas,
Pīšļos tevi lūdz.

Tēvs, kur tava sirds?

Tēvs, kur tava sirds?

Gaisus iztīra

Tavi pērkoni,
Puķes veldzina

Tavi mākoņi,
« Tikai cilvēcē

Vēl tas pats, tas pats,
Valda pasaulē
Sāpes, trūkums, bads. —

Ak, kā žņaudzas krūts!

Ak, kā žņaudzas krūtsl

BEZSPĒKA

Gurst spēki — es sapņiem ļaujos,
Tie miera ainas auž:

Es jūtu, tava roka

Man miji galviņu glauž.

Man krūtīs jūtas atkūst,
No locekļiem stingums rīst*
Kā ziedoņa siltais lietus

Man asaras svabadi līst.

Un es tev stāstu un stāstu,
Ko ciešu svešatnē,
Cik drūmas bez saules dienas

Man aizrit vienatnē,
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Kā es — kā izbiedēts putniņš,
Kā bārens bez pajumta,
Kā vārgs un nīkstošs stādiņš
Uz cieta klintāja.

Un tu man siltu dvašu

Uz aukstām rociņām dves,
Bez spēka sajimušu
Tu mani klēpī nes.

No laimes man acis staro

Un vaigos dzīvība kaist..,

Te uzpūta auksta pūsma,
Un zeltainais sapnis gaist —

Uz krūtīm galva noslīd,
Kā žņaugos pamirst sirds,
Un ikdienas saltums un riebums

Man atkal pretī ņirdz.

ATSPIRDZIS

Tik ilga, tik gara bij skumjā vakts!

Nu atnāca viena vienīga nakts,
Kas nolaidās ar miedziņu maigu
Uz tavu bālo, vārgo vaigu.

Klusu, klusu!

Lai netrauktu saldo, svētīto dusu,
Es aizturu elpu —

Priekš acīm man sarkanas švītras klīst.

Lūk, sapņu dieve laižas caur telpu,
No spārniem tai magoņu lapiņas rīst.

Mana sāpīgā dvēsele atkal dzīst;
Un, dziji spilvenā slēpjot seju,
Es aumaļām — prieka asaras leju.
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NAV DZĪVE BĒTHOVENA SONĀTE

Nav dzīve Bēthovena sonāte,
Tā neizskan kā pērkons kalnos liela,
Tai šaura, niecīga vien nozīme.

Kur tur lai traģēdijai būtu viela,

Kas pīšļos satriec, šķīsta, pacilā?
Nē! — dzīve aizlokās kā līka iela,

Kas mūs pa tumsu noved nomaļā

No lielā ceļa, lieliem mērķiem sāni;
Un tālāk maldāmies mēs neziņā. —

No tālienes vēl māj kā spoži māņi
Mums senais nemiers, dziņas, centieni,
Tad lēni visu pārklāj laika slāņi;

Līdz mēs vairs nezinām, kurp traucām steigās,
Līdz mēs vairs paši sevi nepazīstam
Un it kā savītusi lapa beigās
No dzīves koka lēni vaļā rīstam.

SMAGUMS

Tik grūta diena,
Tik grūts mans prāts,
Mani dzīves smagums

Zemē māc.

Bez sapņiem, bez cerību

Dvēsele tvīkst;
Manas puķes bez saules,
Bez ziedoņa nīkst.



89

Kā asmens griež,
Kur uzminu, —

Virs dzīves drupām
Es staigāju. —

Bez sapņiem, bez cerību

Dvēsele tvīkst;
Manas puķes bez saules,
Bez ziedoņa nīkst.

AP PUSNAKTI

Mans tēls še nedzīvs apkārt klīst,
Bet stunda sit tad saites rīst

Un spārnos ceļas dvēsele,
Tad esmu teiku princese:
Man nokrīt smagais, rupjais ģērbs,
Viss zeltā mirdz un viz mans tērps

Ap pusnakti.

Tad aunu zvaigžņu kurpītes,
Tās mani tālu projām nes

Uz citu jauku pasauli,
Kur sāpes nemāc dvēseli. —

Man acīs paliek spīdumiņš,
Kur ieskatījies mēnestiņš

Ap pusnakti.

Ja viss man zūd, ja lūst mans balsts,
Man paliek mana sapņu valsts;
Uz zemes tvaiku biezoknī

Es metu savu zibeni;
Vēl spēju dusmot, mīlēt, nīsti

Un asaras un dziesmas līst

Ap pusnakti.
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FIN DE SIECLE

let drudzī elpa, vaigi kvēlo,
Un rokas, nāves saltas, trīs

.. .

Es gribu ...
es vēl gribu — strādāt!

Drīz, drīz vien mani aizmirsīs ...
Klau: stunda sit — mans laiks ir īss.

Es satrunējšā drupu kaudzē

Tik spēju uguns degli mest.

Man laika nava veidot, radīt,
Ne tālāk nākotnē jūs vest,
Man ziedēt vien, ne augļus nest. —

Jau manas dzejas granātziedi
Viens pakaļ otram rīst un rīst —

Vēl reibinoši salda smarža

Kā nāves dvesma lēni klīst,

Kur, zemē mīti, viņi vīst.

let drudzī elpa ... vaigi kvēlo,
Un rokas, nāves saltas, trīs ...
Es gribu — gribu — gribu strādāt!

Klau! pulkstens sit... mans laiks bij īss.

Es Lenore uz spoku zirga ...

Tik bāls, tik bāls spīd mēnesis —

Un mirons līgavains, kas mani

Nes, kaulu rokās sagrābis,
Ir — beigtais gadu simtenis.
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PAKRĒSLA TUMSĀ

.Pakrēsla tumsā,
Pakrēsla baismā
Viss man mirdzēja
Zilganā gaismā.

Rožainiem spārniņiem
Amoreti

Miglas vālos

Laidās man pretī.

Skrēja zilzaļas
Dzirksteles:

Garām man — zvaigzne
Pēc zvaigznītes.

Gāju, gāju,
Kā sapnī gāju,
Samtā grimu,
Kur spēru kāju,

Nebij man jaudas,
Vai agri, vai vēli,

Nebij nekā,
Nekā vairs žēli. —

Aizmirsts, izzudis,

Izgaisis viss —

Ak, vai jel maz

Biju dzīvojis?
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DEBESS ATSLĒDZIŅA

Lūk! Lūk!

Kāda zelt-samtaina viņa,
Šī sīkā debess atslēdziņa!
Spraud to sev pie krūts!

Ko gaidi izskaidrojam
Tās dziļāko nozīmi?

Ja tu viņu negribi,
Nu — svied to projām!
Cik bieži dziļums ved seklumā,
Prāts neprātā.
Tu teic, man lūpas pat drebot, to sakām?

Redzi arvien kaut ko blakāml

Vislielākā tava nestunda

Ir šī mūžīgā domu urbšana.

Es tiešām nezinu,
Ko tev lai skaidroju.
Tu vari

Šo puķes līķīti sadalīt,
Saraustīt

Lapu pēc lapiņas,
Man nav tam pretī nekas.

Tie tā kā tā ir miruši. —

«Kas? — Ko? —» Ak nu! — gadi, kas pagājuši! —

Ko tu mani izbijies uzlūko tā?

Tur nava sevišķa it nekā:

Es redzēju pirmīt, tur atmatā

Aug zeltsamta stādiņš, maziņš un glīts,
Es tikko drīkstēju skarties tam klāt.

Man uznāca sen-senā atmiņa:
Ka es tādu plūcu tik ļoti labprāt,

Kad biju vēl maziņš meitenīts,
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PASACIŅA

Mazā, sirmā kumeliņā

Jāj pa ceļu pasaciņa.

Ātri, ātri steidzas viņa,
Rokā zelta pātadziņa.

Jāj un jaj un neapstājas,
Zemes virsū nav tai mājas —

Līdzko jaunie sapņi beidzas,

Viņai projām jāaizsteidzas.

Ilgi, šķiet man, projām biju;
Nu es atkal ieraudzīju:

Mazā, sirmā kumeliņā

Jāj pa ceļu pasaciņa.

Sidraboti pakaviņi,
Zili puķu iemauktiņi;

Pavadā kā pērles sienas

Senās, mīļās bērnu dienas.

Jāj un jaj un neapstājas,
Zemes virsū nav tai mājas.

CIRCENĪŠA ZIEMAS SVĒTKI

Dzied circenītis

Aizkrāsnē,

Nāc, puisīt, mātei

Azotē.

Ak, neprasi! Nav

Maizītes,
Skat, skat, tur laukā

Zvaigznītes!
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Lai citiem riekstiņš,
Pīrādziņš,

Mums, lūk, tur logā

Mēnestiņš,
Tāds mīļš, balts, apaļš

Mēnestiņš,
Tik spoži citiem

Nespīd viņš.
Beidz raudāt, dēliņ,

Rimsti nu,

Es tad ko jauku
Stāstīšu:

Mēs runci ratos

lejūgsim,
Uz mēnestiņu

Nobrauksim.

Tur būs tev spožas

Spēlītes,
Būs runcim zelta

Pelītes.

Tev iedos sidrab'

Šautnīti

Un vēl ar zelta

Gailīti.

Pie sāniem būs tev

Zobentiņš
Un rokā sarkans

Karodziņš.
Miedz, puisīt, aizmiedz

Azotē

Kā circenītis

Aizkrāsnē.
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VĪTOLS MEŽĀ

Viens vītolitis mežā uzauga,
Viens pats — iekš biezoknēja,
Nekad par upes šalkšanu,
Nekad par pērļu meldiņu,
Ne plūdumu

Viņš dzirdēt nedzirdēja.

Varbūt tik mitrais dienvidvējš
Tam kaut ko pačukstēja,
Un tik kāds paslapjš putnelis,
Kas stiautam pāri peldējis,
Uz zara uztupis,
Tur spārnus izkaltēja.

Bet vītolu pašā zaļumā
Kā pelēki tīkli diedza,
Un sīciņsīkām svilpītēm
It kā caur sažņaugtām rīklītēm

Viņš klusītēm

Pa pazarēm vaidot spiedza.

Tu, vītoliņ, sausumā uzaudzis,
Tev jāpaliek, kur reiz stāvi,
Tev savu dzīvi nebij gūt,
To meldiju, ko zari jūt,

Varbūt, reiz varbūt

Tu dzirdēsi tik ar nāvi.
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AUGSTĀKĀ LAIME

Vai atmini vēl viņus laikus,
Kad tev viens vienīgs plaukstošs zars,
Kas pārkārās pār augsto žogu,
Jau bija vesels pavasars?

Kad sēdēji zem vītoliņiem
Un kad tev klusu piegāja
Un mīļi galvu noglaudīja
Vēl pati tava bērnība?

Tā stabulītes tevim grieza
Un saldas dziesmas mācīja,
Iz sīkiem oļu akmentiņiem
Tā tevim pilis uzcēla.

Tu vieglā papīrīšu kuģī
Pār okeānu pārbrauci
Un, sēzdams koka kumeliņā,

Ap visu zemi apjāji.

Ar milzeņiem uz karu gāji,
Pie sāniem skalu zobentiņš,
Un augsti gaisos lidinājies
Kā pelēks lauka vanadziņš.

Plāns svārciņš bija tava rota,
Ciets bada kumoss tev bij salds,
Un kaktā neglīts koka soliņš
Tev bija greznis dzīru galds.

Tu bagāts biji nabadzībā

Un pilnīgs juties trūkumā,
Tev maldi dzīves plaismu sedza,
Un tā bij laime augstākā.
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NEIZTEIKTS

Es nezinu, vai tā cerība

Vai saldi sāpīga atmiņa.

To nevar tvert, to nevar gūt,
Kā skaņu, kā krāsu, kā smaržu to jūt —

Tā plūst kā vilnīts, vēja dzīts,
Kā mēness vizma tā ezerā trīc.

Tik tas viņu jaundienu spožumā redz,
Kam vakara krēsla jau dzīvi sedz, —

Tam viņa iz tālienes ieskanas

Kā ceļniekam zvans iz tēvijas.

let sapnis pēc sapņa caur dvēseli

Kā baltās drēbēs bērniņi.

Svētsvinīgā gājienā kustas bars:

Ikkatram rokā zajš palmu zars.

Kam tvīkstošo pieri viņi skar,
Pēc ilgiem laikiem nu — raudāt var

...

Vai sapņa vārdu lai atminu?

Nē — vārdā saukts — tas izgaistu.
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DZIMTENE

Kā savu dzimteni lai tēloju?
Tai augstu kalnu nav, ne strāvu platu,
Kas citas zemes sidrabjostās jož,
Ne lielisku un krāšņu dabas skatu,

Tai rožu maz, tik nātras asi kož
..,

Un tomēr — svešumā, aiz krastiem tāliem,
Kur dienas it kā raudot aust un riet,

Caur smagiem, pelēktumšiem miglas vāliem

Tā naan kā gaiša laimes sala šķiet.
Es garā redzu viņu mirdzošu,
Ķā-apvītu ar .staru vainagu.

Sjrds man tik.pilna žēlām atmiņāmv
tur dzimtenē.silst sjUjak saules stari,

Ufi maigāikiieiuUnš tur zemē ttst,
Tur pavasari dūcot bišu bari
Pa.baltiem ķlriu ziediem, .apkārt Jdj.stt.
Eš aiminu v<ēl mciā' uro -tal<u• • s

mijo vietiņu ābeles, -.ļj
Es redzu zaļo mauru sētai blaku,
Kur: izkravāju bērmi spolītes.,. ;„

"Pat tumši?"naktī turp ja noietu,. ..

Es ķatru: akmentiņu, atrastu, . « -

To brīdi
t,dzimtene, vēl airninu

f. ~

Karļ tavas durvis manim.cieti, vērās.

Man, izstumtai, bij svešu slieksni mīt;
Es mieru meklēju tad citās sfērās,
Un smagās brūces sāka lēni dzīt. —

Es atmodos un jutu jaunu dziņu,
Un garā tevi pāraugu es ser*,

Kā meita pāraug sirmo māmuliņu.
Bet sirds pie tevis mani d/itin dzen,
Es tev pie kājām raudot noslīgstu:

«Ak, kaut tu mani vēlreiz uzņemtu!»
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MŪŽAM SVEŠA

Kad mani līdzi rauj ar stipru roku,

Kur staru tālē redzi nākotni,
Vai nemani, ka atpakaļ es ploku?

Es laistos līdzi — spārni vaļā veras,

Bet pusnakts rasa viņiem virsū guļ,
Tie piemirkuši smagi lejup sveras. —

Es bīstos patiesības, alkstu malda,
Un tā tev esmu mūžam svešniece —

Cits slepens likums manu būti valda:

Man mājas tur, kur melna nakts bez gaismas,
Tik blāzma plātās slimi sarkana

Un viss kā apņemts neizteiktas baismas —

No klints uz klinti melna straume gāžas,
Iz spraugām palsi tvaiku vāli lien,

Un, smagi lauzīdamies, vētras brāžas.

Man miglā parādības garām traucās,
Es karstos drudža sapņos klausījos,
Kā saraustītas skaņas korī jaucās ...

Tavs asais gaismas rīts man dara mokas!

Vēl tālās meldijas man ausīs skan,

Un palsie tvaiki vēl ap mani lokās.
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AINA

Man sapņi ainu šurpu nes

Iz tālas, jaukas pagātnes
Un modina bezgala sirdssāpes. —

Nakts. Mazā istabiņā visi dus;

Visapkārt kluss.

Caur logu mēness spožā gaisma līst

Un apspīd mājas visu greznumu:
Pie drūmām sienām pāris svētbilžu.

Gul zemē klaidā bērnu rotiņas.
Un mēness stari trīsot tālāk klīst

Pār spilvenu uz mazās gultiņas,
Kur smalka, bāla bērna sejiņa
Dus, staru apskaidrota, mierīga.

lN"o tālienes kā drūmi biedēkli

Māj asru naktis, krusta dienas,
Un važas, kas ap dzīvi sienas

Un grauž un grauž, līdz pagursti.
Viss tas, kas moca, biedē tūkstoškārt,
Neviena mata bērnam nedrīkst skārt,
Jo viņu sarga, spārnus izplētis,
Liels, cēls un balts tā sarga eņģelis.

Ak, tā es ticēju! — Bet gāja laiks,

Un mani tvēra tumšais zemes baigs.
Es, dzīves važas velkot, sa{imu

Bet tu, mans cēlais sargs, —

Kur biji tu?

Es neapsūdzu vairs, nedz izmistu,
Es guvu dzijo dvēsles mierību,
Kas pati sevī atrod atbalstu.

Tik kad man sapņi ainu nes

Iz tālas, jaukas pagātnes,
Es jūtu bezgala sirdssāpes.
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SKAISTĀKĀ PRINCESE

Vai zinai, kur skaistākā princese,
Kam vismazākās kājiņas pasaulē?

Ne asnu galiņi neliecas.

Kur staigā šīs mazās kājiņas.

Un puķes sārtāk un sārtāk zied,

Kad viņa smaidot tām garām iet.

Kad princese brīnišķi dziedat sāk,
Tad putniņi klausīties kopā nāk

Un sapņainās ilgās iedrebas

Uz koku zariem lapiņas.

Pa strautu tad viļņi straujāk plūst
Un rasa par siltām asarām kļūst.

Par mājokli princesei namiņš glīts,
Tam mēness virsū kā skurstenīts.

Un saule visapkārt namiņam iet,
Un gaisma tur mūžam nenoriet.

Vēl princesei sidraba ratiņi,

Viņos siseņu zirdziņi iejūgti.

Pa zāli skrejot, ratiņi žvirkst,

Un zirdziņiem zvaigznīšu pakavas dzirkst.

Bet saules namiņā pirmoreiz tumst,
Un pirmoreiz princese žēlabās skumst —

Tā sidraba ratiņos iesēžas,

Tai sveštā pasaulē jādodas.

Un saule, un p.uķes jāaizmirst;
Nu ziediņi, vīst, nu lapiņas birst.
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Zaļš titenīts ceļā aizstiepies
Lūdz: «Princesīt, paliec, nesteidziesl

Pret pirmo akmeni zirdziņi klups,
Tavi sidraba ratiņi drupās drups.»

Raibs tauriņš skrej garām un biedina:

«Kam aizej no saules namiņa!

Tev ērkšķi sīk-mazas kājiņas dzels,
Un sāpes tavu sirsniņu šķels.»

Un tālāk mazs putniņš pazarē dzied:

«Ak, visam daiļam būs boja iet!»

TIK SEN

Tas bij tik sen!. ,
Tad putniņiem' Vēl spārni saja,
Vēl nebij nācis cīrulīts, ,

Tik pirmais bij už zara

Mazs, pelēks zīdja- pūpoUts,
Un vērāsi, tur,.ķur• debess .mala,
Tāds sasapņojies — auseklīts.
Aiz tālēm slēpās ilgu sala,

Ap viņu plūda migiots rīts.

Tad cerībām.vģl nobij gala,

Pussapņos — viss bij piepildīts. —

Vējš nobirušas lapas pretī dzen —

Tas bij tik sen!
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AIZMIRSTĀS SKAŅAS

Skani, zvaniņ,
Atskani:

Lēni, liegi,
Mīlīgi.
Zvani viņu meldiju,
Kuru sen jau
Zaudēju:

let sapņos diena, iet bez miega nakts,
Skan birzē lakstīgalas treļļu takts;
Ar ziediem segta sapņu pasaule,.
Puspamodusies jaunā dvēsele —

Liels, bāls un sirgstošs staigā mēnesis

Un gaida vārtus veram debesis.

Ap stabiem vīna stīgas augšup lokās,
Un ilgas gaidīdamas izstiepj rokas. —

Skani, zvaniņ,
Atskani:

Smagi, žēli,
Sāpīgi —

Aproc seno meldiju,
Kuru atkal dzirdēju —

RUDENS. AINA

Pa dzestru rudeni no agra rīta

Skrien iznīciba, plaši spārnus plēšot,
No melnu kraukļu bara pavadīta.

Tā laižas, puvumu no mutes dvešot,
Un visu aizskar viņas saltās rokas,

No pasauls nostu zaļo dzīvi dzēšot. —

Un, it kā sajuzdamās nāves mokas,
Tur retās smilgas šurpu turpu svaidās

Un slaidie koki līdz pat zemei lokās;
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Pat mazie, sīkie krūmi nāves baidās

Un slēpjas, cits aiz cita aiztupuši,
Tiem lapas trīs no nezināmas gaidas —

Un pumpuri, kas nav vēl ziedējuši,
Ganž vējā savas gaudas žēli, gari;
Raud ziedi, kas par ātru nobiruši.

Tik aizvēnī, kur reti zaļi zari,
Tur it kā zelta mati nokarājas
Vēl žēli, vēli rudens saules stari.

Bet jau aiz purviem biezi tvaiki krājas,
Tie līķu šķidrautā tērpj zemes māti;
Rimst avotiņš kā sirds, kas pukstēt stājas.

Jau visi dzīves pulsi stindzināti,
Un tumši mākoņi, no vētras dzīti,
Nāk pasludināt nāves majestāti. —

Bet pašai iznīcībai rādīt sp*īti
Kam dūšas būtu gan? — Lai plosās auka,
Lai visi dzīves ziedi zemē mīti!

Kas viens pats stāvētu uz kaila lauka

Un kas, ne krusas bīdamies, ne vēja,
Sev smeltu dzīvību no nāves trauka?

Kam būtu krūtīs titāniska spēja,
Ka tas pret kailās dzīves saules rietu

Kā pēcnācējs no lepnā Prometeja
Pats savā nemirstībā tērpies ietu?
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KOKA SPĒKS

Ņem nocērt man, cik gribi, zaru,

Es vienmēr no jauna ataugt varu

Lai mani loka negaiss ar vēju,
Es taisnis atkal atliekties spēju.

Met virsū man ledainu krusu,
Es savā šalkā tik elsošu klusu.

Lej man uz galvas vasaras versmi,
Es pats savā ēnā radīšu tversmi.

Lai nokrīt man rudenī pēdējā lapa,
Gs atjaunots atkal celšos no kapa.

Ņem cirvi, pie pašas saknes man liec,

Ņem mani līdz zemei nostu triec —

Es nāvē vēl neesmu pazudis,
Aug klusi mazs zariņš — mans pēctecis

JAUKĀKAIS SAPNIS

Tāltālu aiz laika, aiz telpas,
Kur bezgala jūru tik redz,
Es sēžu uz krasta, un migla
Mani dziji ietin un sedz.

Zils ilgu vaiņags man galvā
Un sapņu roze pie sirds,
Man zemu, zemu virs galvas
Viena vientuļa zvaigzne mirdz. —

Es sēžu un sapņoju sapni,
Sapni visjaukāko,
Un kaijas spīdošiem spārniem
Mani lēni aplido.
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Es liecos un smeju putas,
Un putas caur pirkstiem līst,
Es redzu: mans jaukākais sapnis
Ar putām līdzi šķīst. —

Rīst ilgu vainags no galvas,
Vīst sapņu roze pie sirds —

Tik augsti man virs galvas
Mana vientuļā zvaigzne mirdz.

BAKHANĀLIJA

Vij rozes ap galvu,
Lai valda prieks!
Viss iznīkst, viss zud.
Viss dzīvē ir nieks.

Lai mūzika skan

Un dimd, un rūc,

Un kokles lai saldi

Kā dūjas dūc

Skrien lapas vējā
Veldamies,
Mēs dejas viesuļos
Griežamies.

Ņem kausu! ņem sarkano

Sulu sūc!

Kā asins šaltis

No caurdurtas krūts. —

Un baudu virpulis

Putojošs, balts

Kā strūklu aka

Lai gaisā šalci

Tik baudi šodien,
Lai ari rīt

Kā pelnu guba
Viss kopā krīt.
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Viss iznīkst, viss zūd.

Viss dzīvē ir nieks —

Lai deg, lai kvēlo

Tik dzirkstošais prieks!

Vij rozes ap galvu
Un aizmirsti,
Vai esi, vai būsi,
Vai dzīvoji.

Tik smejies un smejies
Un aiznesties Jauj,
Kur straume tevi

Uz atvaru rauj —

DAILE

Lūk, viņa tā!

Pusguloša un
!i i

Starp kokiem paki?rtā vsailht;'aru tiklā;
Tik <iailu to nemirt ne šaprii, rie mikiāl

Sārt-lūpās tā tura lapirra,
No dzīvības koka norautu.

Ap mirdzošo miesu ritbkāzmas audums

Tai glaužas kā mīlas mīļākais, glaudums

Un mitras miglas potē!ts zīds

Tai ir ap lokano auguma tīts.

Ar pilno balto elkoni

Tā atbalstās uz zvaigznīti.

Ap vidu josta za{zeltaina,
Kleopatras čūska tai apjozta.

Un sarkanā puķe kaislība

Tai klēpī smaržo noplūkta.



108

Tā runā viļņu valodā,
Dzied dziesmas upju meldijā.

Tas glāsti ap sirdi apvijas
Kā smalkas sidraba stidziņas. —

Kad viegli smaidi ap lūpām tai slīd,
Trīs gaismas no baltās pieres spīd.

Tik pērkon-pelēkās acis pauž,
Ka dvēseles dzijumos vētra snauž.

Pie kājām tai mazās meitiņas
Sēd — bērnības šūpuļa dziesmiņas —,

Bet zemes meitas tai apkārt iet

Un aizmirstības dziesmas dzied

CEĻĀ

Beigta ir deja — dziest lāpu gaisma,
Un ārā māj pretī tumsa un baisma —

Man cejš zem kājām — —

Noņemu sev plīvuru sārtu,
Noraisu mirdzošu pērju kārtus

Jaunības sapņus

Zemes māju durvis tad vajā veru

Un lēni soli pār slieksni speru,
Nozūdot tumsā
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MANA SIRDS

Tie viņu slāpēja,

Apspieda, nomāca

Lēni, lēnītēm

Nu tā dzisuši,
Pelnos aprakta
Auksta ogle — mana sirds,

NEBŪTĪBĀ

Ak, novelt.zemes grūtības! ~

Bez atmiņas, bez būtības,
it visu aizmirst, visu deldēt!

Un liega, viegla, smaidoša,

Kā balta sniega pārsliņa
Nirvānas sidrabvijņos peldēt!
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ZEMES MĀTE

Zemes mātes

Tumšās acis:

Viena aizmigta,
Otra nomodā. —

Zemes mātes

Mitrās rokas:

Viena melna,
Otra balta;
Baltā silta,"
Melnā salta.

Viena tur — dzīvību.

Otra tur — nīcību.

Ko viena lem.
To otra ņem!

Kas dzīvo — tam jāmirst,
Kas mirst — tam dzīvot.

Tik nāve vien spēj
Uz dzīvību brīvot.

KĀZU NAKTS

Nakts tumsā balti mirdz kāzu nams,
Iz logiem uguni starodamsi

Bet klusums tukšajās telpās valda,
Neviena viesa pie apklātā galda.
Tie mielojās, trokšņoja, gaidīja,
Bet brūte un brūtgāns nenāca

...

Jau sveces dziest — te ap pusnakti vēli

Uz sliekšņa parādās divi tēli...
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Viņšs
«Tu mana sirdspuķe, kam tu tik bāla?

Tik dzestra, tik svešāda?

Tava balss man liekas tik neskaidra, tāla,
Bsz skaņas, bez metāla —

Kur tava dvēsele palika?»

Viņa:
«Es tevi meklēju, meklēju —

Es tvēru — bet vienmēr tas nebiji tu;
Un vēl tu tik tālu -r- —»

Viņš:
«Pie krūtīm man nāc!»

Viņa: ; :

«Cik te viss kluss!'... Mani bailes māc.

Vai redzi, kur uzkāpj zilgani ;; tv.aiki:
Sen senie laiki -»

«Ak, novērsies, nelūkojies tūču!» „>

Viņa:
«Tie nāk — tie kustas — tie virzās šurp,
Bez veida plūstoši ēnu tēli:

Jūtas, kas apraktas, », • ...

Atmiņas! Atmiņas!
Man ir tik žēli, tik bezgala žēli...»

«Nāks mūsu laime, kaut arPvēli!»

Viua; .

«Jau kāzu viesi seri aizgāja ~..» :
••• • • Vfņs: 1 • ""V

«Mūs nakts un tumsa salaulās,
(Jn vientulība mums galdu klās,
Tā jaunas dzīvības malku mums sniegs:
Būs putoša līksmība, kūsājošs prieks.»

Viņa:
«Gar sienām, lūk, steidzīgi zirneklis auž —

Nāk nāve un visam mērķi sprauž.»
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Viņš:
«Mēs dzīvosim vēl, mēs dzīvosim,
Mēs baudīsim, līgsmosim, trakosim!

Uz deju! — Kur muzikanti? — He!

Ko viss tik kluss, tik šausmīgi kluss?

Lūk, kaktā nosviesta vijole,
Uz krūtīm tai skaņas mirušas dus —

Un citi ar sarautām stīgām rīki

Uz grīdas guļ dīki.

Vēl nedejots valsis ... He, kas tur klab?

Kā skeleta kauli tur čīkst un grab?»

Viņa:
«Vai nedzirdi valša garu
Griežamies spoku dejā ar sparu?

Arvien pēc takts!

Arvien pēc takts!»

Viņš; '

«Nāc, mīļā, dejosim līdzi dejul
Sniedz roku

...
Hū! Cik tā ledaini salta!

Nāc, sildošu vīnu lai glāzē tev leju,
Pirms baudīsim kāzu mielastu,
Cel kausu, ar puķēm apvītu!»

Viņa:
«Uz kāzu galda, apklāta, balta,

Gul melni sarkanas neļķes
Kā asins peļķes!
Un citas puķes sen vītušas jau!
Mums puķu nav »

Viņš:
«Pie vienas rozes mans skats vēl siets,

Tā mirdz kā dziestošais saules riets.»

Viņa:
«Reiz bija saule bet tagad ir nakts!

Klau! ātrāk un ātrāk klab šausmīgā takts.»

Viņš:
«Tavu lūpu ziedu man skūpstam sniedz!»

Viņa:
«Mana dvēsle kā kapā aizbērta kliedz.»
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Viņš:
«Es nāku, es tevi satveru.»

Viņa:
«Es nevaru — nevaru nevaru!»

Viņši
«Manu drebošo balsi vai nedzirdi?

Vienu vienīgu vārdu tik atbildi!»

Viņa:
«Mani kas aizgāja bojā,
Un kaislie vārdi sakvēloja , �,

Man pelni uz lūpām »

Viņši
«Es skūpstīšu,
No jauna es uguni iedegšu.»

Viņa:
«Man pelni uz lūpām,
Pelnos mana sirds.»

Viņši
«Es dzīvību tev atdošu,
Zem kājām tev rozes kaisīšu!»

Viņa:
«Man pelni uz lūpām,
Pelnos mana sirds,

Starp rozēm

Pagātnes ģindenis ņirdz —
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AIZGĀJA

Tā aizgāja — —

Neviens to turēt nespēja.
Kā putniņš kokā

Atskrēja, aizskrēja rff
Kā ziediņš siltā rokā

Novīta —

Neviens to turēt nespēja -——

Tā kapiņā.a-pgul avi,- f

tAr velēnu sedziņu apsedzās ~,, -
Pār kapu sarkana saule net.

Bet acis tai ciet
-r .

Un sauli ta niīleja! .
Bet m , .

Kā putniņš..kāka ļ .

Ka siltā , ļ
Novīta —"^!

n:
v
v.

:rrV. ■■ ?

OFĒLIJA

Aizmanos dzīve,pa lika uz krasta 4,,

MautviļņLnea .
...

Un cilā.,.un plūdina, , - ;

Es esmu. v i ņjeui viegla, našta; *.. r?

Mans ķermenis bjez smaguma.

Zii-za|as putas saulē mirdz,
Bez sakņu ūdens zāle apkārt lokās

.

Bez asins mana sirds —

Iz krūtīm visas sāpes izsmeltas —

Manas caurspīdīgās, bālās rokas

Uz ūdensrozēm viegli atbalstās ~,
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Mana sakne atgrieztai
Aiz manis viss palika —

Par putām vieglāka esmu es,

Mani viļņi nes —

Un acis bez nojautas, atplestas platas,
Pret sauli vērsušās, skatās un skatās —»

Un viļņi vaļējos matus vanda

Un tālu pār ūdens virsu planda.
Vēl matos karājas
Puķes pusvītušas:
Balt-āboliņš, meža tulpītes
Un dzeguzītes, un kreimenes.

Es viņas plūcu priekš vaiņaga,
Bet vaiņags izira — —

Te ari vijolītes vēl!..,

Man bij kaut kā žēl,
Kaut ko dārgu, man šķiet, zaudēju,
Bet es to vairs nezinu,
Viss dzisis iz atmiņas —

Un saule nāk — tās siltie stari

Kā izbijušies manu sirdi tausta,
Un pārkārušies vitolzari

No krasta man' aiz drēbēm rausta:

«Vēl dzīvot!» — Kādēļ lai dzīvoju?
«Vēl cerēti» — Ko lai cerētu?
Tik tālu viss palika,
Mana sakne atgriezta — —

Tik stingās acis, atplestas platas,
Arvienu vēl saulē skatās un skatās — —

Bez domu, bez jutu, bez dvēseles

Mani vilni nes —
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ES GULĒŠU ZĀRKĀ

Es gulēšu zārkā mūžīgo dusu,
Manu acu karstais mirdzums būs dzisis,
Mans dvēseles stīgojums trūcis un risis �~

Manis nebūs vairs. —

Visapkārt valdīs bezgala klusu

Kāds neizprotams, slēpumains baigs — —

Starp sarkaniem ziediem mans baltsaltais vaigs
Kā salušu asiņu paltē snaudis -—

Un stingušās, klusās lūpas paudīs
Mana mūža noslēpumainās sāpes ~,

Manas dvēseles neremdētās slāpes
Un, krūtis žņaudzot un smacējot elpu,
Visapkārt viļņos un vīsies pa telpu
Salds .reibums, trūdu smaka un liesmas,
Bez vārdu, saplēstām skaņām dziesmas —

Un zārkam visapkārt sveces staros

Arvienu vājāk — ar dziestošu gaismu —

Un saldāk un reibīgāk smarža garos

Un vairos ilgas un spiedošo baismu.,.

Un tad tu nāksi... lai kur tu būtu,
Tu nāksi, dzīts neizprotamu jūtuj
Manis nebūs vairs

Tad lēni, lēni pār mani tu lieksies

Un tavas lūpas pēc manām tieksies
~,

Un vārdi, kurus tu neizteici,

Un sapņi un ilgas, ko krūtīs veici,
Kā karsta straume uz āru virs ...

Tai brīdī sirds tava līdzi man mirs,
Bet es, es tevis vairs nedzirdēšu —

Manis nebūs vairs
...

Tik trīsas pārskries
Mana miesa irs,

Un ap tevi viņas atomi birs.

Tie tavās drēbēs un miesā sūksies.

Lai iesi kur iedams, tie tevi segs,

Mana dvēsele tavās krūtīs degs ~,

Manis
...

nebūs ... vairs
~.
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DZIESMA PAR VIENTULĪBU

Ak, vientulība tur augstumā,
Kas mājo neaizsniedzama

Tur kristāla zālē

Un ledainā tālē

Kā balta roze kapsētā.

Jau veselus gadu simteņus
Si baltā Erkšķrozīte dus.

Un viņas sargus,

Draudoši bargus,
Visapkārt redz melnus atvarus.

Un, akmensspārnus izpletis,
Tur pūķis, klinšu milzenis,

Pār viņu liecas;
Kas skart to tiecas,

Viņš katrreiz zemē notriecis.

Tik laikiem ērglis skrej lūkoties,
Vai gulētāja nav modusies,

Bet krūtī tik baltā

Un nāvessaltā
Vēl mīlas uguns nav iededzies.

Vēl mīlas uguns nav iededzies,

Vēl izredzētais nav ieradies,
Kas cēls un īsts,
Un dvēselē šķīsts

No sāpju dzijumiem pacēlies.

Tas burvības vārdu atminēt jēgs
Un zemes melus un tukšumu bēgs.

Tas, kapā grimis
Un atkal dzimis,

Ar viņu mūžīgu derību slēgs.
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ZILĀ PUĶE

Ziedoņa ūdeņu
Putošie vijņi
Krituši, sīkuši —-

Netver vairs spogulī
Zeltainos mākoņus,
Krastmalas puķes,
Samtaino zāli,

xßeti kad-fidentiņš
LaLsJvi vēl lokās;

Sfeļf pelfe v ,V>:

-Qufķaina,sēkle.. ... IL V-

Tikai virs smacīgā,— *

Dubļainā duntbrāja
Zied ar drebošām,
Leknām lapiņām
Viena vienīga
Zila puķe:

saļfol&r&i—

ILGAS

Un atkal mana dzīvība

Mīt tumsā, miglā ietīta

Kā nakti meža purvājā!

Un purvam pāri spigaina,
Kā fosforblāzma bālgana
Dreb ilgošanās degoša:

Pēc tevis, tevis vienīgā!



SAULAINS
STŪRĪTIS

LIRISKA BIOGRĀFIJA

ļ





Moto:

Mazais putniņ Lididi,
Mazā zivtiņ Brididt.

Noved mani Bimini.

Hsine
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PRIEKŠVĀRDS

Klajā laižot šo dzejoju krājumu, man jāaizrāda, ka te ir dota tikai

daja no kāda lielāka darba, kurš kā «liriska biogrāfija» šinī

sev īpatnīgā formā grib ietvert veselu dzīves gājumu viņa dažādos

pakāpienos. Sīs grāmatiņas ietilpiunā pēc īsa vispārēja atskata par

visu dzīvi koncentrēti spilgtākie un raksturīgākie bērnības iespaidi

un pāreja pirmajā jaunībā, sniedzoties apmēram līdz 16. dzīvības

gadam. Šādam saturam esmu mēģinājusi piemērot ari dzejas situā-

ciju, pantu arhitektonisko izbūvi, kolorītu un ritmisko noskaņojumu,

izvairīdamās no asākām kontūrām un spilgtākiem krāsu toņiem un

turēdamās mīkstinātās skaņās un viegli plūstošās pārejas. Tomēr man

reizē jāiebilst, ka esmu vietām pārkāpusi sev pašai spraustās robežas

un ka saturs pārlauzis aplikto rāmi, kā, piemēram, daoas dzejojos. Te

man varētu ari pārmest, ka es uz dabu esmu skatījusies ar Raiņa acīm

un ar zvaigznēm runājusi viņa valodā, bet kurš gan mūsu tautas

simbolikas laikmetā būtu varējis izvairīties no viņa iespaida?

Bet tagad es atstāju reāio jautājumu un dzīves īstenības cietzemi

aiz sevis un dodos tālā ceļojumā uz savu «Bimini». Melnie negaisi

pjjtlaban guj ierāvušies apvāršņa malā, debess smaida noskaidroju-

sies, un labvēlīgs vējiņš pūš mana pasaku kuģīša baltajās burās. Un

tur, zilajā tālumā, uznirst manas Bimini saulainie krasti... Sirds man

j-ak stiprāk pukstēt... acis aizplīvuro valgana migla,., Vai es tur

atradīšu tos, kurus es meklēju? Tos, kurus esmu pazinusi bērnībā un

pirmajā jaunībā? Savas skolas biedrenes, kuru mīļie vārdi neminēti

tepat lido virs melnajiem burtiem kā baltas kaijas... vai es viņus

visus vēl atradīšu? Un, ja es vēl dažu atradīšu, vai viņi mani vairs

lel maz atminēsies? Vai viņi mani, kuru dzīve izšljēlusi laukā no

toreizējās kopējās saskaņas, aiznesdama tālu prom pa citiem ceļiem
un ieraudama savos ekstrēmos un pretrunās, jau sen neskaita kā pa-

audušu? Vai viņi, šie mierīgie laimīgie, vienmēr ar dzīvi saskaņā

esošie, dzimtenes saules sildītie, man, mūžīgi apkārt klejotājai un

meklētājai, novēlēs vienu kaktiņu zem savas līdzjūtības siltās uguns?

Vai tie atradīs manis labā kaut vienu labu vārdu?... Asaras, rimstie-

ties jus, neprātīgās asaras! Es nejaušu jums aptumšot savu gaišo
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cerību ainu! Un, ja viņu arī būtu tik maz, tik pārāk maz, kas par

mani uzglabājuši labvēlīgu atmiņu, tad jau man pietiekl Pāri par

laiku un telpu un par visu, kas mūs šķif, es viņiem sniedzu roku sir-

snīgā pateicībā. Viņiem sevišķi ari Ir rakstita šī manu jaunības at-

miņu grāmatiņa. Ja viņi, to lasot, mani sapratīs un — varbūt an

dr usku mīlēs, tad tā būs mana mūža saldākā alga.

Aspazija

1909. g. 16. novembrī

VĒLREIZ PAR "SAULAINO STŪRĪTI"

Pēc vairākiem gadiem, kad «Saulainais stūrītis» publikā iespīdējis
tik daudzās sirdīs, pat dažās labās, kur valdīja krēsla, man gan

maz par to būtu kas sakāms. Vai runāt par to, ka man «tas melnais

sāpju mūrītis» no tā laika audzis lielāks un lielāks? Nēl Gar to ne-

vienam nebūs intereses. Te spīd tikai saule un atkal saule ar skumju

salduma piemaisu. Vienīgais, kas vēl būtu paskaidrojams, ir tikai

psiholoģiskas dabas. Tas pirmā priekšvārdā nebij sacīts. Te es pirmo

reizi ņēmu iespaidus tieši no dabas un savērpu tos kopā ar bērnības

atmiņām, jo man jūtu atmiņa ir ārkārtēji dzīva. Esmu pagātnes cil-

vēks, kamēr Rainis dzīvoja nākotnē, kaut arī tā viņu vila. Bet pai

to tagad nerunāt, vēsture noskaidros reiz visu īsto seju.

Bija jauki rīti Kastaņolā, Lugānas ārpilsētā. Mēs ar Raini stai-

gājām pa tādām taciņām, pa kādām parastie lielo viesnīcu apmeklētāji

reiet. Tiem ir arvien viens vadonis, kas tos visā steigā izvadā pa

parastiem ceļiem, lai tikai ātrāk tiktu uz visiem pieciem ēdieniem, kam

jāizēdas cauri kā Leiputrijā.
Bet mums, nabaga trimdiniekiem, piederēja laiks, saule un brīve.

Kas mums bēdas par ēšanu, vai tā bija vai nebija. Arī citi piederumi.

\ iem., tualete nebija svarīga. Tā bija jau vairākkārt lāpīta un apkāri

griezta gan uz vienu, gan atkal uz otru pusi. Un mazā istabiņa, kura

?bi dzīvojām kā tagadējie bezdarbnieki, tai uz sliekšņa sēdēja Pasa-

ciņa, kas runāja zvaigžņu valodā un smējās dievu smieklus. Pasa-

ciņa ari bija toreizējais pavasaris: janvāra beigās silta saulīte, un

mūru spraugās ziedēja pirmās dzeltenās atslēdziņas. Rainis man ik

rīto tās pārnesa. Vēlāk viņš mani veda pa gruvekliņiem un akmeņiem,

kur ziedēja-pirmās vijolītes. Vēlāk nāca narcises, un tad mēs kāpām

gan pa stāvu kalnu nokārēm, gan dziļām gravu plaisām. Rainis man
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visur bīstamās vietās nemaz neļāva kāpt līdzi, bet nosēdināja mani

zālē kā bērnu un teica: «Sēdi klusi un gaidi, kamēr es tev atnesīšu

narcišu un maijpnķīšu pilnu klēpi.» Sēdēju ari. Sapņoju un aizsapņo-

jos tālā bērnībā, jo — kē jau teicu: esmu pagātnes cilvēks. Nejauši

pavēru acis un ieraudzīju sev pie kājām mazu zāļu čumuriņu, kas

neizsakāmi spoži mirdzēja visās varavīksnes krāsās. Ilgi es viņš

noraudzījos un nodomāju: «Tik maziņš tu esi kā maza sirsniņa un

tomēr sevī spēji ik šķiedriņā uzņemt visas debesu krāsas!» Tas nenp-

zmīgi darīja uz mani iespaidu, un, kad pārnācām mājās, neatlaidīgi

meklēju pēc fortnas un iekšējās izteiksmes. Otrā rītā man, kas agri
mostas un gultā klusi sacerē savus darbus, rodas jau pirmais dzejolis:

«Kad meklē dvēseli, tad agri ej no rīta.» Tas ari bija domāts pirmā

izdevuma priekšgalā, tikai nezinu, kādēļ visos izdevumos tas pārcelts

tālāk. Viņam nav arī kopīgs noskaņojums ar citiem dzejoļiem. Sace-

rēts tas tika siarp janvāri un februāri un tad vēlāk nosūtīts Birzm'e-

kam-Upītim apgādei. Tagad šis dzejolis ievietots kā otrais. Birznie-

kam-Upītim nākas arī dziļi izjusta pateicība, jo tas pirmais interesē-

jās, kā mums klājas, un izdeva mūsn pirmos darbus, ārzemēs

sarakstītus. Vēlāk ari ieradās Ansis Gulbis, kas izdeva tālāk Raiņa

darbus, un Jesens «Jaunības Tekās» manējos.

Atgriežoties vēl pie Kastaņolas, man dzīvi stāv acu priekšā lielā

ziedu jūra, kas pa simtām terasēm no stāvā Montē Brē veda lejā
līdz pat ezeram. Tā kūsoja vienos rožaino firziķu un aprikožu, un

baltos ķiršu ziedos, tā ka zeme nemaz nebij saredzama. Kur nu vēl

lielie mimozu koki, kurus Rainis sevišķi milēja! Kur vasarā lielās

maņolijas! Pēdējo smarža ir tāda, it kā nāktu no dziļākās jūras dzel-

mes. Un vēl toreiz tur ziedēja viena puķe, kas smaržoja un ziedēja

par visām skaistāk. Sīs burvīgās puķes vārds nekur katalogos nav

apzīmēts, ne ari herbārijos uzglabāts. Viņa arī nelīdzinās tagadnes

puķēm, bet viņas nosaukumu tomēr atminu, tā saucas — mila. Varbūt

viņa tur vēl zied. Bet, kas viņu grib uzmeklēt, tam jākāpj uz augsta
stāva kalna vai arī jānolaižas dziļās gravās un nav jābaidās ne no

asiem dzelkņiem, ne no nāvīgām čūskām, kas tur allaž vijas. Nekad

šos ceļus ari nedrīkst uzmeklēt viens, bet tikai divatā.

Diezgan par šo atmiņu tematu! Sāk izbeigties tintes melnā sula,

un tā cita — bālā, rūgti sājā sula taču neder ne saulei, ne priekam.

Savā pirmā priekšvārdā esmu sacījusi, ka dzejoju Raiņa iespaidā,

tas domāts tikai jūtu ziņā. īsteni Rainis dzejoļu krājuma saturu da-

būja zināt tikai, kad tas jau bija gatavs. Tad viņš pievienoja klāt

divus savus dzejoļus, kas sākas: «Kā nemazgājies mēnesis», «Par

pumpurīti un lapām». Viņam nebija toreiz tos kur likt, jo viņš nodar-

bojās ar partijas dzejoļiem, ko prasīja laiks. Jo lielāks brīnums man

bij, ka starp tik daudz atzinumiem ne savā laikā rakstītam dzejoju

krājumiņam visvairāk piekrita partija. Man jādomā, ka tas būtu bijis



cīņas gars, kas toreizējos laikos jau bij pamodies bērna dvēselē un

vispār raksturoja varoņu laikmetu.

— — Bet tas bij tik seni Vai vēl tagad saulainais stūrītis spēs

iespīdēt pa visādām plaisām un šķiru mūriem — izrādīsies.

Novēla cten. lasītājiem, lai Kastaņolas saule spid pār visiem.

Aspazija

Dubultos 1934. g. 12. janvāri



ATSKATS

Motoi

Les poetes sont des hornmes, qui ont

gardē leurs yeux d'enfant.
Dzejnieki ir cilvēki, kuri uzglabājuši
savas bērna acis,

Alphonse Dauāei

[Aljons Doa<?\ ■
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SAULAINS STŪRĪTIS

Ja daudzi ziedi neplauka
Un citus ēnā nomāca

Tas melnais dzīves mūrītis,
Tad zini — viena vietiņa
Tev palika vēl: bērnība

Kā mazs un saulains stūrītis.

Gan augļi viņā nenobriest,
Ne sulu var iz ogām spiest,
Ne vīt vēl rožu vītes!

Bet, lai tu tukšā nepaliec
Un ērkšķiem vien tik plosīts tiec,
Tad ņem kaut — vijolītes.
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KAD MEKLĒ DVĒSELI

Kad meklē dvēseli, tad agri ej no rīta,
Kad to kā jaunu zvanu tikko lej.
Kad dzīve, hieroglifiem neizvīta,
Tev saldā vientiesībā pretī smej
Un sirds kā upe, kas vēl nesildīta,
Priekš saules lēkta vēsos viļņos dej.
Tai nav nekas ne apslēpjams, ne sedzams,
Līdz pašai dzelmei dibens cauri redzams.

Tik neej pusdienā, kad versme valda
Un tvaiki maz pa mazam nogulstas,
Kad dvēsle, piesūkusies kaislēm, malda,
Ne pati sev, ne citiem uzticas;
Laiks katru pirmatnību drupās skalda,
Nekā nav liela vairs — tik daļiņas!
Ko tad tev vārdi teiks, tā nebūs tiesa,

Un, ko tu apkampsi, tā būs tik — miesa.

Bet, krēslai metoties, ar' dvēsli rasi,
Kad tā no ilgā ceļa pārnāca,
Ak, tad tu viņai, pārcietušai, prasi,
Kā tā gan melos īsto atrada,
Jeb viņas apskaidrotā sejā lasi,

Ko vārdos izsacīt vairs nevajga.
No pleciem nomesta tai smagā nasta,
Tā balta pretī māj no otra krasta.

Ne diena vairs — bet tikai dzestra dzēsma

Tev pretī plūst no vēla vakara,
Ne puķe vairs, bet tikai salda dvesma

Kā smaržas sapnis pāri palika;
Ne vētra vairs — bet tikai viegla vēsma,
Ne dzīve vairs — bet tikai atmiņa
Virs liesmas spīd kā izdegušas plēnes
Un nāves naktī mirdz kā maigais mēness,
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MĪĻA SEJIŅA

Iz zaļi lapota lodziņa
Māj mīļa, bāla sejiņa ...

Kas viņa? — neuzminu!

Tā nav man ne rada, ne paziņa,
Ne draudzene, ne māsiņa

..,

Es minu un neuzminu —

Vai maz jel to kādreiz redzēju?
Bet tomēr — man ir, ka to mīlētu ...
Es minu un neuzminu —

Jā, jā, es jūtu, es mīlu to

Ar sāpēm, kā to visdārgāko ...

Ak! — tagad, tagad es zinu!

Tu mīļā, bālā sejiņa,
Iz zaļi lapota lodziņa
Tu māj man — jaunība mana!
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ILGU ZEME

Lai būtu sapni vai nomodā,
Tev nespīd zvaigznes vairs otrreiz tāl

Lai ietu caur visu pasauli,
Tu nerāsi vairs to zemīti:

Tur glāsta zīda vējiņi,
Tur čalo sidraba strautiņi.

Auž smalkus tiklus zirneklīts,

Guļ saulītē izstiepies staipeknīts.

Tur kociņš, tur krūmiņš, tur kopā viss

Kā dzeltens puķu pušķītis!

Tur miti tu tēva mājiņā
Kā puteklīts ziediņā.

Tur juties tu māmiņas mīļā ziņā
Kā diedziņš, ievērts adatiņā.

Tur tiki tu viņas mīlēts un skauts,
Kā ziedoņa zālīti plūdina strauts.

Kā biedris tavās rotaļas
Mazs kaķīts ar tevi spēlējās.

Un mīļākais ciemiņš, kas atjāja,
Bij sniedziņš uz balta zirdziņa.

Bet viesi vislielākās godībās

Bij ziemsvētki rakstītās kamanās.

Bij viss tavs dzīves gājumiņš
Kā pirkstā uzmaukts gredzentiņš.

Nu ej tu caur visu pasauli,
Bet nerodi vairs to zemīti, —

Nekur vairs zvaigznes nespīd tā

Kā tavas jaunības lodziņāl
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TAS LAICIŅŠ

Kur viņš gan palicis,
Tas mīļais laiciņš?

Kā baltu zvaigzni ievērpis
To zilgans tvaiciņš.

Kā dziestošs spožumiņš
Mirdz katris brītiņš,

Gan maigi miglots vakariņš,
Gan rasots rītiņš.

Tad laimes dāvana

Bij katris nieciņš,
Un sidrabsmieklos skanēja

Vēl zelta prieciņš.

Bij mierā dvēsele,

Kaut negaiss brieda,
Kā iesnaudusies bitīte

Uz ceriņzieda.

Ne viņš ir aizgājis, ne viņš,
Es pati aizgājusi,

Kopš aizgriezies mans mēnestiņš
Uz tumšo pusi. —

Šis laiks, cik svešs man viņš,
šī dzīve — nasta!

Es esmu izmests dzintariņš
Uz dzīves krasta.

Ne tas vairs jūru zin,
Ne dzelmes cilti,

Tik sāpēs čirkst, kad viņu min

Pa sauso smilti,
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PAGĀTNES PAGALMĀ

(Māmiņai dāvāts)

Baigs, nepārredzams, svešs

Ap pagātnes galmu plešas mežs.

Neviens vēl tam cauri nav izgājis,
Nedz atpakaļ ceļu atradis.

Laiks rit te garām — nav kas viņu vēro,
Nedz sit te pulkstens, nedz te stundas mēro.

Šī mūža nakts

Tiek traukta tik no vienmulīgas takts,
Kur mežakalējs dzenis

Jau senis

Kaļ savā smēdē

Ar smailo āmuru uz priedes lakts.

Turpat tam blakām arī ūpīts dēdē

Uz nokaltuša zara gala
Un aizsmakušā balsī raud un smejas.
Un tālāk — grūtsirdīgā lakstīgala;
Tā nedzied vairs, tik sapņo savas dzejas.
Pa krūmiem rūc resni dunduri;
Tiem kamzoli zaļām un zelta strīpām
Visnotaļ nostīpoti kā stīpām;
Tie sapņu princeses bijušie pilskungi, —

Bet tagad pašiem tiem valdnieku slava,
Jo princese aizgāja sen tās vairs navaī

Un te mans pagalmiņš!
Pavisam ar zālēm aizaudzis viņš!
Un zirneklis vārtus tam aizaudis

Un vēl arvienu tālāk auž.

Uz sētas sēd aizsnaudies krauklītis,
Diezin cik gadu viņš tur jau snauž!

Pat mēnesis rietēt te aizmirsis

Un bālā puslokā, it kā skumtu,
Vēl gaišā dienā sedz mājiņas jumtu,

Vēl dārza vidū mazs avotiņš,
Un pāri tam bērzs,

Kā acij pāri plakstieniņš,
Ar zaļām skropstām nokarājas sērs,

Bet, ak, šī acs jau izsīkusil
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Tik viena pati asara

Vēl palikusi,
Pār kuru kāda nāriņa
Tur pārklājusi žēlīgi
Savu zaļo zīda plīvuri.

Ari dobīte vēl ir palikusi
Un kuplās puķes uz tieva kāta,
Kas lokās kā jaunas skuķes bez prāta,
Bet tā viskuplākā nolūzusi. —

Es zemajā mājiņā ieeju klusi —

Tur mana vecā māmiņa
Kā dreboša pavarda guntiņa
Vēl nava gluži izdzisusi

Un plivinājās, un kvēl un kvēl,
Un mani pārnākam gaida vēl,
Lai rociņas manim sasildītu

Un siltās sagšiņās mani tītu,
Kā toreiz, kad lietū un aukā

Biju aizskrējusi tāli laukā.

Ak, māmiņ, nav vairs tādas ugunsdegas,
Kas spētu mani vēl sasildīt!

Es nevaru dzīvi nokratīt

Kā lietus lāses no savas segas. —

Ak, māmiņ, par tālu es aizgāju,
Par ilgu projām es jau mitu!

Pie tevis es pārnākt vairs nespēju,
Es dziļos atvaros iekšā kritu

Un straume, kas mani no tevis šķir,
Arvienu platāk un platāki šķeļas. —

Ak, māmiņ, mīļā māmuliņa,
Tu sirmā bērnības pasaciņa,
Viss un tu pati tik sapnis ir!

Virs viļņiem, kuri melni veļas,
Tik šūpojas maigi vēl atmiņās
Kā balta ūdens lilija
Tava mīļā, sirmā galviņa.
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AGRUMĀ

Vēl zilie un platie debeši

Vaļā nav attīti,
Postoši negaisi, krācošas krusas

Vēl cēlušās nav no dusas;
Vēl dienas, kuras nākotne mums dos,
Guļ ievīstītas mākoņielokos.

Virs atmatas izkaisīts spožumiņš,
Tur staigājis naktī ūdentiņš
Ar kristāla kurpītēm
Pa plānām un plīstošām gālītēm,
No dzestruma vēl apdvests siltumiņš,
Kaist rītam vaigā kaunīgs sārtumiņš.

Nu laiks visiem zemiem krūmiņiem,
Laiks visiem sīkiem stādiņiem,
Kur mūriem vien spraugas,

Puķu actiņas raugās;

Pat ērkšķiem dzeloņgaliņi tik mīksti,
Ka maigi tos ar roku glaudīt drīksti.

Mirdz saulē sīks zālīšu cekulīts,
Viss vienās rasas guntiņās tīts,
Visās krāsās izraibināts,
Kā ar varvīksni apputināts!
Lūk, zilas, baltas ziedu nometnītes,
Kur mājo vijolīšu ģimenītes.

Nu runā, dvēsele, tas ir tavs laiks!

Kad vēlāk celsies karsto dienu tvaiks,

Kļūs troksnis, krāsu raibums spilgtāks, kvēlāks,
Tavs vārds tad skanēs vienmēr klusāks, žēlāks,
Līdz beidzot tu pavisam klusēsi — —

Tik runās lepnums, liktens, pērkoni,
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PRIEKŠJŪTAS

Iz zemes galvu pabāzis,
Ar šaubām vēl skatās krokuss,
Un pirmās nedrošās lapiņas
Sāk plaukdamas apsegt kokus.

Tās bailīgi čukst: «Kur paliksim?
Nāks sala vēl — visas mēs apsalsim!»

Daudz arī lapu dīgst un nīkst,
Pirms visa birze top zaļa, —

Daudz jaunība pieņemt un atmest drīkst,
Par visu dzīvi tai vaļa —

Vēl zari var plesties šā vai tā:

Augt katrs par sevi vai žuburā!

Bet, kad jau lielās līnijas
Ir dzīve novilkusi,
Tad atliek tik divas izejas:
Uz vienu vai otru pusi;
Tad atliek tik — vai nu iz dzīves bēgt,
Vai klusi ar ikdienu līgumu slēgt.

ZIEDOŅA DVĒSELE

Vai to neviens nav redzējis?
Starp plūdiem uz pakalniņa
Sēd sīka, balta meitiņa —

Vienā pašā sarmas krekliņā,
Ar basām kājiņām viņa!

Vēl tikai pārsliņu sedziņa
Uz salstošiem pleciņiem uzmesta.

Vai to neviens nav mīlējis?
So balto Psihi bez ziega,
Ar gariem, tumšiem plakstiņiem,
Kas pilni ar asaru pilieniem
Kā egļu zars kūstoša sniegal
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Viss dārgums tai — ledus gredzentiņi!
Mirdz slaikajos pirkstiņos uzmaukti viņi!

Vai to neviens nav turējis?
Neviens vai nemanīja,
Kad viņa nāca un aizgāja?
Vai tad tik viņu atrada,
Kad tā jau beigta bijal

Šķēps krūtis tai iedurts bij — saules stars ...

Ak! Ātri beidzies pavasars.

ZELTA SAPNĪT!

Zelta stellēs sapnīts auž,
Smalkāk auž par zirneklīti

Plānu, plānu plīvurīti.
Brīnumains un neskatīts,
Viss vēl zilā miglā tīts,

Viegli viļņo plīvurīts.
Zelta sapnīt, aud vien, aud!

Aud kā rīta blāzmojumu:
Laimes tālo atspīdumu,
Sēru maigo miglojumu,
Visus saldos brītiņus
Sien kā zelta mezgliņus.

Sāpju ziņas, prieka miņas,

Augšup, lejup paminiņas;

Ak, cik aši mainās viņas!

Ak, cik agri acis raud!

Zelta sapnīt, aud, vēl aud!

Sapnīt, sapnīt, ko tā steidzi!

Nebeidz, ak, vēl nenobeidzi!

Aud vēl spožas maliņas:
Aud vēl apkārt atmiņas —

Ņem vēl vienu pavedienu,
Vienu zelta saules dienu,
Vienu pašu, tikai vienu!

Ak, cik tumša tumsa draud, —

Zelta sapnīt, aud, vēl aud!
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STEIGĀS

Ak, jaunu dienu gājumiņš
Kā kamoliņš šķetinājās;
Rit saules zelta ritumiņš,
Laiks iet un neapstājas —

Tik aši projām steidzas viņš

Kā precinieka kumeliņš,
Kas raidīts prom no mājas. —

JAUNĀS DIENAS

Ne nojaustas, ne izjustas
let tavas jaunās dieniņas,

Vai tev nav žēl pēc viņām?

Tās birst kā zieds, tikko tās skar,
Vējš viņas līdzi aizpūst var

Ar bērza bārbaliņām,

Gan citas dienas nāks un ies,
Un kā pa straumi projām skries

Starp kaislībām un dziņām.

Tās kūsos, kāps un sasliesies

Vai ļims un plaks, un dalīsies,
Un guls starp dūņu tiņām.

Un vēl nāks dienas spožākas,
Tās māņu vizmā mirdzošas

Degs raibām uguntiņām.

Un nāks tās visujaukākās ~,

Tik ne vairs tās, tik ne vairs tās,
Ne vairs ar pasaciņām!

Ak, jaunība, vai nemani?

Nupat tu cauri izgāji
Caur zilām debestiņāml
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AK, JAUNAM BŪTI

Ak, jaunam būt!

Nekas nav grūt'!

Tev, jaunība, nereibst no augstuma,
Tu mierīgi staigā virs dzelmeņa,
Tam pārstiepusi kā tiltiņu
Vienu pašu zelta matiņu.

Ak, jaunam būt!

Cik viegli zaudēt, cik viegli gūt!
Kur neaizej pats, tur vējiņu sūt',
Tev gribēt vien jau ir panākums,
Un zieds, ne auglis šķiet ieguvums.

Ak, jaunam būti

Sirds pilna pašas salduma

Kā medus pilna šūniņa,
Un asaras, jaunības raudātas,
Tūlīt par varvīksni pārvēršas.

Ak, jaunam būt!

Pat sāpes tev atnes tik labumu,
Kā balasts tās notur līdzsvaru,
Lai lidojot gaisos tu neizzustu,
Lai spārni kā Ikaram neizkustu.

Ak, jaunam būt!

Pat mirt nav grūt'!
Tad vecumā neizskan skanošā stīga
Un nespēkā — bet kā bezdelīga
Tu rotādamies pārskrēji
No viena uz otru ziedoni.

Ak, mirt nav grūt'!
Tik jaunam, jaunam būt!



BIMINI

Motoi

Mazais putniņ Lididi,
Mazā zivtiņ Brididii

Noved mani Biminil

Heine
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AICINĀJUMS

Skaties, kur vistuvāk liecas

Zemei pāri debestiņa,
Ja tev ilgas turpu tiecas,
Nāc! — tur mana istabiņa.

Ērkšķi, kas tev rokās durtu,

Nesastapsi tur nevienu,
Itin kā no burvja burtu,
Redz tik apkārt rožu sienu.

Skaties logā — spīd tur iekšā

Zaļa sapņu uguntiņa;

Ārā, mājas durvju priekšā,
Sēd uz sliekšņa pasaciņa.

Ja tev nava tālāk ejas,
Paliec, patriecies ar viņul
Dievu smieklus viņa smejas,
Runā zvaigžņu valodiņu,
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ZIEDOŅA BĒRNI

Saule pie kreisāsl

Saule pie labās!

Kopā ar saulīti

Rotājam abas!

Viena actiņa vaļā,
Viena piemiegta,
Es smejos kā aprija
Dieniņa!

Mani radi ir — vējš
Un sīkais lietiņš,
Mans brālīts —- pie debesīm

Zvaigžņu Sietiņš.

Ar straumi, kas nakti

Atplūdis,
Mums vienāds mūžiņš
Un liktenis:

Zudīsim, gaisīsim
Miglā un tālē

Zelta lāsītes

Paliks vien zālē!

Mēs varam jau aiziet

Rītu vai parīt, —

Kad puķīšu nebūs,
Kas mums vairs ko darīti
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KAS MAN TUR DAUDZ!

Kas man tur daudz ir jāzina,
Kā augu un kā tapu!
Kas mani dzīvē ienesa

Kā vilnis rožu lapu!

Un kā man turpmāk nodzīvot?

Tam nepielieku svaru!

Kā lakstīgala, laipojot
No zariņa uz zaru!

Kas nāks? kas būs? kur palikšu?
Es nelikšu zīlēt burvim!

Kā zvaigznīte iznācu, ieiešu

Pa zaļajām debesu durvīm.

NEBĒDA

Pa laukiem un grāvjiem tik teciņiem!
Suku-juku pinkainiem matiņiem!
Kājiņas basas, bez apaviem!

Gan zirneklītis izaudīs

Priekš manis audumiņu
Un kurmītis man atnesīs

No samta kažociņu.

Bez diedziņiem, šuvām un āķīšiem —

Visu sasienu saules stariņiem,
Visu saspraužu kopā ar dadzīšiem!

Ko bēdāt man, kāds atnāks rīts,
Ko bēdāt vakariņa!
Es karājos kā kukainīts

Pie puķu pakariņa.
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VIEŠŅA

Visapkārt katram zināma

Ar darbiņiem, nedarbiņiem,
Es eju kā mīļa lieldiena
Ar samta pūpoliņiem.

Kā savu māju gliemezīts
Nes līdz uz muguriņas,
Tā arī nesu visur līdz

Es savas debestiņas.

Ar smiekliem un ar smiekliņiem
Man pilns ik lūpu stūrīts,
It kā ar jauniem baložiem

Zem jumta dūc pilns būrīts.

Kur vien es durvis paveru
Uz ciema istabiņu,
Es iesviežu iekšā prieciņu
Kā sarkanu kamoliņu.

Kā vējiņš iet lapiņas čabināt,
Es eju visus smīdināt.
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DIVUS VĀRDIŅUS

Divus ļoti mī|us vārdiņus
Es iečukstēšu kam ausīs,

Viņš lūkos: «Kas bija, kas nebija?»
Bet vairāk gan nesaklausīs

Un nodomās: «Maija vēsmiņa!»
Bet manis vis nenojausīs.

Divus loti asus dadzīšus

Es matos kam ielaidīšu,

Bet, kamēr viņš būs manījis tos,

Tik ilgi vis negaidīšu —

Un it kā mēnestiņš mākoņos
Es aši nozudīšu

NEDARBIŅI

Kā kvieši tēva tīrumā,

Vārpa pie vārpas briedumā,
Tā mani tikumiņi

Līkst kupli, zelta vālēm!

Bet aug arī starpā kokāļi
Un spuraini vanagnadziņi:

Tie mani nedarbiņi,
Tos var jau redzēt iztālēm!

Kas tiem tur ziedēt neatļauj,
Tam kvieši līdzi jānopļauj,

Tad kopā visi viņi
Bez laika aizies par zālēm!
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TĀDA ES ESMU.

Tik jautra kā burbuļu avotiņš,
Tik sēra kā pāri tam vītoliņš,

Deg acīs zaļš spītības uguntiņš,
Iz pirkstu galiem skrej zibentiņš —

Jā, tāda es esmu, to zināt!

Nu nākat un manu mīklu minat!

Starp ikdienas rupjiem skārieniem,

Starp pārdzīvotiem uzskatiem

Es esmu kā roze starp rāceņiem,

Kā uguns starp sausiem žagariem —

Jā, tāda es esmu, to zināt!

Nu nākat sev pirkstus apdedzināt!

PRINCESE

Man stāstīts tik daudz pasaku,
Es neticu vairs viņām, —

Līkst galva man zemāk un zemāku

Kā upes vītoliņam.

Kur atrast pasaku tādu, tik skaistu,
Ka stāstīta tūdaļ neizgaistu?

Es pati gribu ko izdomāt,

Kur viss, kas skaists, ari patiess kļūtu,
Un to visskaistāko vēl turklāt,
Kur pati es tā princese būtu —

Un zelta krēsliņā sēdētu še

Kā lukturi iedegta svecīte.



149

MĒNESS DZIESMAS

I

Kā nemazgājies

Mēnesis,
Kā savēlies

Ir iznācis!

Viss vaigs tik pelēks,
Grumbās rauts,
Kā rūpestu
Un bēdu skauts.

Vai nelaikā

No miega celts?

Kā negribot
Spīd bālais zelts.

Vai saulīte

Jau izdzina,
Lai nāk no agra
Vakara?

Uz dusu pati,
Lūk, jau riet,
Lai mēness nakti

Sargāt iet!

Ak, tevi, mīļo,
Miedziņš māc,
Es zinu gan,

Nāc, gulēt nāc!

Kurš nakti tevi

Raudzīt ies,
Vai tu pie debess

Kavējies?

Tik drusku ašāk

Celies rīt

Un saulei pretī
Agri spīd'l
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II

NEDROŠAIS TILTS

Ak, tavu prātu!

Ak, tavu iedomu!

Mēness pār upi
Būvēt grib tiltiņu!

Steigu steidzībā,
Raitā rīcībā,
Līdz mēness dilumam

Jābūt tam gatavam!

Dimanta dēļi,
Zelta grodi,
Spoži spieķīši,
Spulgi spraislīši...

Zibin-zib zāģīši,

Cilājas cirvīši,

Vizuļo vīles

Virs dzidrās dzīles.

Vilnīši veļas,

Āķīši ķeras,
Šķiras un saistās, —

Kā laistās! kā laistās!

Bet, mīļo mēnestiņ,
To es tev pasaku:

Pa tavu tiltiņu
Es nu gan neiešul
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PAR PUMPURĪTI UN LAPĀM

Viegli vējiņš
Caur lapām pūš,
Viena otrai klusi

Pie sāniem tās grūž.

Un grozās, un smejas,
Un čukst, un čaukst;
Tām pretim no lejas
Sārts pumpurīts plaukst

Viņš kaunīgi rokām

Vaigu sev sedz,
Bet drusku caur pirkstiem
Cauri redz.

Un nosarkst sarkdams,
Un sirsniņai grūt',
Bet paslepu, slēpu
Kā ilgas, ak, jūt.

Raud nakti cauri,
Cik pērļu tur bērts!

Bet rītu vēl asrās

Zieds vaļā ir vērts.
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DUSOŠA LAIMA

Klus'! Klus'!

Es celšos, kamēr vēl Laimiņa dus,
Lai zelta kurpītes kājā autu,
Es zinu, man viņa tās neatļautu —

Tā zemes bērnam tās nenovīd

Un saka: «Top melns, kas pārāk spīd!»
Tā dotu man rupjus zābakus,
Kas panes dubļus un putekļus.

Lai! Lai!

Es ļaušu vēl brītiņu padusēt tai:

Man zīda matiņi jāsukā,
Es gribu būt visskaistākā!

Es pīšu tos sarkanām lentītēm

Kā plīvošām uguns mēlītēm
...

Te atkal tai padomi būti tik melni:

«Kas deg, tas sadeg, un paliek vien pelni.»

Klus'! Klus'!

Vēl mana Laimiņa dus, kā dus,
Un nedomā turēt par mani vakti!

Bet puķe uzplaukst pēkšņi pa nakti,
Pirms saule vēl lec tā ari es!

Un nu tik projām, ko kājiņas nes!

Es gribu, ko Laima man nevar lemt, —

Es gribu laimi sev pati ņemti



SKUĶĪŠA GUDRĪBAS GRĀMATA

Motoi

Schweig' stille, dit fragendes Kinderherz,
Und drānge die Trānen zurūckt

Uns aile hat es belogen,
Uns aile hat es betrogen,
Das sonnige Mārchen uom Glūck. —

Iz vācu literatūras
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MAZĀ PENELOPE

Pa nakti, Penelope, ārdīji tu,
Ko dienu saaudi greizi,
Ak, mijā, kas tā par aušanu —

Aust vienmēr to pašu vēl reizi?

Es tā gan nedarīšu!

Man arī gan metas daudz mezgliņu
Un jādzird vēl bārieni klātu, —

Vai tādēļ nu visu audumu

Lai otrreiz es audinātu?

Vispār es neaudīšul

Un savus preciniekus? — Nu!

Kad tādi sanāks, gan zināšu,
Kā visus aizraidīšu.
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MAZAIS CAĶEJS

Ak, ka vēl esmu tik maziņa!
Nedaudz par sēnīti lielāka,
Kā maza caunīte bikla!

Un sirds man tik vārīgi kusla,
Kā zariņš, kam uzmin, trusla —

No klusām asarām seja man vienmēr mikla

Lai saku, ko saku, — lielie smej;
To vienmēr tik dzirdu: «Ej projām, ej,,,»
Bet es, es zinu, ko nezina tie!

Ko nezin paši visgudrākie!
— Nāks brīnums, lūk, to zinu es,

Lai kā un lai no kurienes!

Nāks brīnums vai brīnumdarītājs,
Var būt, ka nāks pats Pestītājs!
Kā ziedonis nāk ar vēju un sauli,

Viņš nāks un lauzīs stinguma čauli, —

Tad tie, kas mani tagad smej,
Būs pirmie, kas viņam pretim skrej,
Bet mani tie klātu tam nelaidīs

Un barā mani zemē mīs;
Es nespēšu skart viņa drēbju vīli

Ar saviem sīciņiem pirkstiņiem,
Ne sacīt: «Tu, lielais, tu visu mīli,
Tu mīli ir mazo no mazākiem!»

Bet tad, es zinu, es darīšu tā,

Kā citkārt darīja Caķejiņš:
Es kāpšu kokā tāpat kā viņš,
Visaugstākā galotnes galiņā,
Un rociņas pretī tam plivināšu
Un čivināšu un čivināšu:

«Ņem mani līdz! Ņem mani līdz!

Kaut arī tikvien es tevim deru,
Ka pirmā no rīta actiņas veru,

Ņem mani līdz, ņem mani līdzi

Es būšu tavs laika cīrulīts!»
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JĒKABA TREPES

Nupat, nupat es redzēju vēl.,.

Tas nevar būt, ka sapnis vien

Man acu plakstienus kopā vēl sien!

Kā citkārt Jēkabs, redzēju esi

Uz debesīm ved kāpienes,
Ik kāpiens zeltā mirdzēja,
Bij jākāpj bez spraišļiem, bez pieturas,
Bet bail man nebija itin nemaz! —

Es biju tik laimīga, laimīgai
Jau kājiņa bija uz kāpiena —

Te uztrūkos
... ak, cik man žēli

Es skriešu rīta nokrēslā:
Varbūt būs trepes vēl pagalmā?
Nupat es taču tās redzēju vēl?

Ak, cik man žēl! ak, cik man žēli

JĀZEPA SAPŅI

Tik jaukus sapņus tu stāstīji
Par sauli, zvaigznēm un mēnesi,
Un kā tās zelta vārpiņas
Tev visas priekšā klanījās!

Bet kā tev, Jāzepiņ, izgāja?
Par to tevi bedrē iemeta!

Es ari daudz sapņu sapņoju
Un citu par citu jaukāku!
Gan nakti, gan rītu pa atmiegām,
Gan dienā ar acīm vaļējām —

Bet, ja es to ļaudīm stāstītu,
Vai mani ar bedrē nemestu?

Bet kā to drūzmu man savaldīt

Un visus tos sapņus, kas manī mīt?

To sauli, kas man iz dvēseles spīd,
Zem kādām segām man viņu tīt!

Ja mani ar bedrē iemestu,

Iz bedres tā ārā vēl spīdētu!
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SPĀRNI

No pīlādžu ogām man kakla rota,
No salmiem pīti gredzeni,
Es staigāju, juzdamās izgreznota,
Kā cielaviņa pa zelmeni:

Es meklēju daiļumā remdināt kāri,
Kas tiecas, kas sniedzas pār dzīvi pāri.

Bet pīlādžu ogas jau zemē bira,
Un salmu gredzeni pārtrūka — —

Nu citas domas man prātā nira:

Ak, spārnus! Man spārni sev jātaisal
Varbūt iz garkūļiem?! Ak, to prieku,
Kad ērglim vai vanagam līdzi tieku!

Bet paskatos: ērglis plivu, plivu
Tepat vien lidinājās virs lejas;
Un vanagam apkārt čivu, čivu

Skrien bezdelīgas bez bēdu un smejas!
Nē! — turpmāk to vien es turēšu omā:

Daudz augstāki spārni man jāizdomā!

ROTAĻA

Es mīlu rotaļu — «mūžību»,

Un pieliekusies es noplūcu
Vienu mazu grietiņas galviņu:

Tai vidū ir zeltaina saulīte

Un baltu lapiņu apkārtne
Kā pati par sevi pasaule.
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Tās lapiņas, tās ir planētas
lekš veselas saules sistēmas,

No viena centra pievilktas.

Es plūcu — un viegli sāk lapiņas rist,
Tik viegli vakars ļauj zvaigznītēm krist,
Tik viegli mūžība saulītēm dzist. —

Jau pēdējā man caur pirkstiem slīd,
Tik viegli beigsies ir tu kādu brīd\
Mūsu puķu lapiņa — pasaulīti

MIKROKOSMS

Es skudriņas priekšautā sagrābu:
Nu brīnieties lielu brīnumu!

Un skatieties, mazas actiņas,
Uz mani augšup pavērstas.

Mans sejs, mani baltie vaidziņi
Jums liekas balti mākoņi!

Un zilie acu atvari

Jums dzidrie debesu dzelmeņi.

Mani zelta mati, kas pāri krīt,
Pār jums kā saules stari spīd.

Kur sārtojas manas lūpiņas,
Tur austra ar rietu jums satiekas.

Un viss mans mazais priekšautiņš
Jums ir kā pasaules visumiņšl

Te augsti es gaisā to šūpoju:
Ak briesmas! ak, to negaisul

Svirrkšlī — pēkšņi tās zālē izbira
«,,

Nu skudriņām šķietas — pastarai
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DIEVA PABĒRNĪTIS

Pa sapņiem tas man bij pasacīts
Un it kā eņģeļu vēstīts:

Es jutos dieva audzēknīts,

Viņa debesu dārzā dēstīts.

Man vienai pašai sevišķi
Viņš vienu zvaigznīti dedza,
Kad nāca virsū negaisi,
Ar mākonīti sedza.

Pie debesīm kad redzēju
Pusmēneša slaiko loku,
Es jutu to sevim apliktu
Kā mīļu, spožu roku.

Caur dzīvi es skrēju, kā straume skrien
Pār upes akmentiņiem,
Es bridu, kā saule caur rasu brien

Ar zelta zābaciņiem.

Ak! — sen jau man ziņa citāda,
Un pati es esmu cita —

Es zinu, es esmu tik sēkliņa,
Kas ārpus žoga krita.

Un, ciešot no rupjas apkārtnes,
Ar sirdssāpēm un ilgām
Es lēni vīstu bez izredzes

Starp nātrēm un starp smilgām,
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NO PROMETEJA CILTS

Nu nāciet vien mani nosodīti

Es nebijos grēku izdarīt:

Es zagu!
Es gribēju rociņas sasildīt

Pie debesu ugunskura,
Te eņģelis nāk mani projām dzīt

Un mākoni priekšā tura. —

Tad pati es paņēmu slepeni
Vienu sarkanu, kvēlošu oglīti,

Es zagu!
Ak, Prometej, mans tēvoci,

Tu saproti manu dziņu,
Jo pasauli, auksto pasauli
Es gribu sildīt ar viņu!

PUSNAKTS

Jau laktā visi gailīši,
Un izdzisuši skaliņi,
Krāc miegā labie ļautiņi.

Tik vējš gar logu vien klabinājas
Vai pelīte kaut kur grabinājās.
Ak nē! ne pelīte — skuķīte!
Un es, es pati tā nedarbe,
Kas jūt pēc aizliegtiem augļiem dziņu
Un slēpu grib lasīt grāmatiņu.

Vaidziņi tvīkst —

Ak, vai to drīkst!

Actiņas mirdz!
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Krūtīs lec putniņš, ne sirds:

Ak, māte tik stingra un tēvs tik bargs,
Tie nezin, kas manai dvēselei dārgs,
Nu īsos brīžos gribu to gūt:
Kad pusnakts, man vajag jau atpakaļ būt,
Tad mostas tēvs un sāk iepīpot,
Un mani tas reizēm mēdz aplūkot.
Drīz arī kūlēji pieceļas,
Un mana gulta tik tuvu skalam —

Man jāguļ tad klusi uz muguras
Kā kukainim, kas liekas pagalam.

... Nu, aši, klus', zābaciņ, klibu-klabu!

Klus', kažociņ, tavu gribu-grabul
Šviks! iedegas maza lampiņa,
Tā pati arī vēl nozagta
Kā dieviem uguntiņa!
Nu nāc, mana grāmatiņa!
Manu vēlējumu vēlējums:
Mans brīnums, noslēpums, atradums!

Man liekas, it kā zem katra burta

Būtu maza, sprikstoša guntiņa kurta.

Un domu liesmas iešaujas,
Un mēļu mēlītes izplešas —

Un visi tie mīļie vārdiņi
Mani pulciņā apstāj kā draudziņi
Un ved mani rindu pa rindiņai
It kā pa stidziņu stidziņai!

Top zeme man tāla un tālāka,
Es kļūstu tai sveša un svešāka,
Es ceļos augsta un augstāka,
Grimst lejā ikdiena, nediena —•
Ar pirkstiņu zvaigznītes es skaru jau,

Te, klau!

Ar dobju noskaņu dārdot sit:

Div-pa-dsmit
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PLAŠUMS

Ak, māmiņa, mijā māmiņa,
Man krūtīs cita dziņa!

Se jāmīt man šaurā aplokā,
Un priekšā atslēdziņa!

Tu ģērb mani, māmiņ, un baro,
Bet nemiers man actiņās staro. —

Ak, tētiņ, mīļo tētiņ,
Vairs nelīdz patadziņa!

Uz ce|iem tu šūpoji meitiņu,
Bet viņa, ak, bet viņa —

Mans tētiņ, tu sirmais auklītis, —

Skrej projām tavs jaunais krauklītis

Ak, brālīt, mīļo brālīti,
Nu zemā istabiņa,

Ko tu priekš manis būvēji
Uz mūra parnatiņa,

Gul drupās ...
salauztas spāres —

Ak, plašums! ak, brīvās āres!
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VĒJA BRAUCĒJI

«Ko, meitiņ, klausies tik vērīgi?
Gar māju skrej viesuļa zirdziņi
Ar vēja kamaniņām.

Pār laukiem, pār grāvjiem kā šņāc un krāc,
Pār celmiem iet kamanas brīc un brāc,

Ak, meitiņ, bīsties no viņām!

Kas viņās iekšā sēsties drīkst,
Tam zils un zaļš gar acīm šķīst,
Cērt vaigā zari un stibas!

Tu atsistos tūdaļ pret akmeni,
No mutes tev izbirtu zobiņi.

Un pušu būtu ribas!

Kas vējam līdzi aizbraucis,
Neviens vairs mājā nav pārnācis,
Ne ziņas vairs, ne miņas!

Tik ķērcot vārnu bari vien

Vēl uz to pusi pakaļ skrien,

Kur aizbrauca kamaniņas »

«Ak, māmiņ, lai ribiņas pāiiūztu,
Lai zobiņi visi izbirtu,
Bet skaisti ir kamaniņās!

Ak, māmiņ, ja arī braucējs zūd, —

Ak, mīļā māmiņ, kā būt? kā būt?

Es sēdīšos taču viņās!»



MĀKONĪTIS PĀRLAIDĀS

Moto:

Lilijas līgavai,
Rozes sievai,

Mirušai meitiņai
Lieciet vijolītes.

Seltijs
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SAITES

Septiņas saites man uzmeta,
Septiņos valgos mani sēja
Un straujo dvēseli noturēja —

Sanāca radu radiņi,
Sanāca krustmātes, krusttēvi,
Ikkatrs pa vārdam piemeta,
Ikkatrs ciešāki savilka

Uz mani jau uzlikto slēgu,
Lai tik nekad vairs neizbēgul

Es tiku viņu gūstībā
Kā putniņš, kas ieskrējis istabā;
Ar varu tas triecas visām krūtīm

Pret loga rūtīm —

Lln bēgdams sitas no sienas pret sienu —

Bet tuvāk arvienu

To ķērāji ielenc šaurā lokā —

Līdz beidzot tas nokrīt aizkusis

Un, galviņu ievilcis,
Klausās ar izbailēm

Uz rupjām gavilēm:
«Nu viņš mums rokā!»

Es zinu, no dzīves nav izejas,
Tik vienas pašas durvtiņas
Vēl vajā atstātas tapa,
Vienas zemas, šauras durvtiņas,
Bet tās ved taisni iekš kapa.
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VERDZENE

Aiz loga ziedoša ābele,
Un tālāk dārzs un mežmale —

Kāds burvīgs skatiņšt
Bet visa mana pasaule
Ir tikai patumša aizkrāsne

Un rūcošs ratiņš!

Pa logu izskrēja dūjiņa
Un tālu zilumā pazuda,
Tā bija mana dvēselīte —

Bet izplūkātā kodaļa
Un saraudātā sejiņa —

Tās istabā gan vēl mīt te.

«Skrien, skriemeli, tavu skrējumu,
Par katru ceļu, kur netiku,
Lai dzijā rodas režgas!
Rūc, ratiņ, tavu rūkoņu,
Par katru prieku, man laupītu,
Lai metas mižgas un mežgasl

Lai rodas tik daudz bubuļu,
Cik niknu, kodīgu asaru

Tur virsū sabirušu!

Kas manu verdzības vērpumu
Sev izvēlēsies par tērpum i,

Tam tūdaļ drēbe būs pušu!»
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LIKTENI!

Neteici, neteici,

Atnāci, paņēmi!
Kā vējš salmiņu
Gaisos aiznesi,

Kā mazam riekstiņam
Sirsniņu pārkodi. —

Svešajā malā

īgni mans mūžiņš,
Dzisdams kā guntiņš,
Dūmaini kuras, —

Ik pirkstiņa galiņā

Dzeloņi duras. —

Ak tu briesmoni,
Likteni! Likteni!

TUKSNESĪ

Kam atvērt dvēseles lodziņu,
Un kas pēc manis prasa!
Mans krūmiņš pilns sīku odziņu,
Kas dzirkst kā rubina rasa.

Bet neviens to tuksnesī nepazīst,
Manas odziņas zemē krīt un vīst,
Nav, kas tās kopā lasa.

Un, slepenas sāpes juzdama,
Es spiežu uz krūtīm roku, —

Kā nebūtībā zuzdama.
Es sarkanā tvaikā ploku.
Uz āru laužoties, dvēsele

Kā dzintara sveķu pilīte
Rit lēni lejup gar koku.
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SĀPJU KLĒPĪTIS

Es vārgstu dzīves šaurumā

Sirds ciešāk un ciešāk top ietīta

Kā neizprotamā baigā. —

To vien tik bīstos un sagaidu,
Ka rupji kāds uzsaukt man varētui

«Ko tu te apkārt staigā?
Tu sāpju pasaulē lenesi

Vēl savu sāpju klēpīti,
Te tevis īsti gan vajgaī»

SAŠAUTS CĪRULĪTIS

Tevis nomocīts,

Sirds, sāpju smagā,
Ne spēju saņemties,
Ne spārnos pacelties <—

Kā sašauts cīrulīts

Es valstos vagā!

VEĻU PUĶĪTE

Es pašā saulītē

Vairs nesasilšu,

Kā bālais mēnestiņš
Es diltin dilšu.

Ne tīk man Še, ne te,
Vīst lēni dvēselīte —

Kā veļu puķīte,
Kā balta asterītel
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DEBESU PELNRUŠĶĪTE

Nakts, redzi manas ciešanas,
Kad neredzēja tās dienat

Mirdz zvaigznes zil-zajas un sarkanas,,,

«Ak, uzklausiet mani jel viena!»

Cik viņu ari augšā spīd —

Skats sniedzas līdz pat polam —,

Es neiespēju saskatīt

Tās ari man ko solam.

Gan Svērējs sidraba svaru sver,

Bet manas laimes nav viņā —

Un zelta graudi, ko Sietiņš ber,
Man nekrīt priekšautiņā!

Tur, sasēdušās kā draudzenes

lekš vieniem debesu ratiem,
Brauc garām Septiņzvaigznītes
Gar maniem miglotiem skatiem.

Un mēnesis, mūžības vientulis,
Ar laimīgu smaidu vaigā,
No zemes acis novērsis,
Pa debesu ielām staigā.

Garš, mirdzošs mētels kā valdniekam

Tam mākonī pakaj plīvo ...

Ak, kas gan zemes sāpes tam,
Kas lielajā mūžībā dzīvo!

Tik zāle vien platā stigā kā vāts

Zem soļiem man vaļā darās,
Ik stiebrs lokās kā sāpināts,
Kur manas drēbes skaras.

Un puķes, no miega uztrauktas, mulst

Un skatās kā nesajēdzot,
Un uz lapu spilveniem atpakaļ gulst,
Pamazām plakstienus slēdzot...
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Bet tu tur, zvaigznīt vismazākā,
Kas vistālākā kaktiņā mīti, —

Tu liela jo zvaigžņu noliktā

Par debesu pelnrušķīti.

Ko viņas negrib ieraudzīt,
To modrām acīm tu vēro,
Tu skaiti, cik lapiņu zemē krīt
Un cik nolauztu zariņu sēroi

Kad tauriņam pārdur sirsniņu
Un kad skudriņu samin — tu zini

Ak, māsiņ, ar vienu actiņu
Tik drusciņ man pamirkšķini!

RAUDOŠA DEBESS

Ko tu raudi, debestiņa?
Vai tev trūka zilumiņa?
Tev ap malām saule vijas,
Cauri stiepjas varvīksniņal

Ko tu raudi, debestiņa?

Dienu mūžu gājējiņa,
Vai tev sveša atdusiņa?
Vai tev trūka agrā rīta?

Vēla, velga vakariņa?
Ko tu raudi, debestiņa?

Vai tev trūka silta vēja,
Mīļu glāstu atnesēja?
Vēl tev smagas, lielas lāses

Rit no zelta plakstieniņa —

Ko tu raudi, debestiņa?
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RUDENS

Ko tā gaisma tik nespoža?
Ko tik bāla un sāpīga?

Aizgāja, aizgāja vasara!

Ejot no pirksta vēl pameta
Saules gredzentiņu.

Ko tās lapas tik sarkanas?

Vai gan bijušas meždegas?

Mežiņā staigā rudenls,

Apses pazarā pakāris
Sarkano mētelīti.

Kur tās saldās dziesmiņas?

Skumji skan circeņu vaimanas!

Kur tas spēlētājs palika?
Grāvja malā guj nomesta

Ganiņa stabulīte. —

Kur tas dzīvības uzplūdums?
Kur tas strautiņu straujojums?

Kurpu steidzies, kur palicis viņš?
Zēli tik pussīcis ūdentiņš
Pelēkām actiņām skatās. —

Migla, ne saukta, ne gaidīta,

Migla kā pamāte atnāca. —

Zeme, ak, mīļā zemīte,
Dienu tev nespīd vairs saulīte,
Nakti i zvaigznīšu naval
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DADZĪTIS

Ce|a malā aug dadzītis,

Mīļais dieviņš tam apvilcis
Adatu kažociņu.

Apkārt tam skraida vējiņi
It kā nerātni puisēni,

Rausta aiz bārdiņas viņu,

Uzzied viņš ziliem ziediņiem,
Locīdamās rozes smejas par tiem.

Tauriņš i pieskrējis vēro.

Tikai viņpus lielceļa
Maza, pelēka smildziņa

Viena ar dadzīti sēro.

Rudens tuvu lapiņas
Bailīgi čokuros satinas:

Kā gan lai rādītu spīti?

Viesulis brāžas pār klajumu,
Salauž i pelēko smildziņu,

Dadzīša draudzenīti. —

Barga nāk ziema, bez saules, bez sirds,
Ledus zobus pret dadzīti ņirdz,

Brīnās: «Ko tu vēl te stāvi?» —

«Zini, kam dzīvē nava nekā,

Zini, kam pēdējo paņēma,
Nebīstas cīņu un nāvi!»



175

BIJI

Bij dvēselīte

Saules apspīdēta
Kā galotnīte,

Ak, bij!

Bij — mani sapņi bij
Kā vasaras sīkie putniņi,
Kā raibie kukainīši,

Ak, biji

Nu mana mīļā dvēsele

Kā iesniguši eglīte
Vairs nespēj zarus cilāt;

Vējš sniegu apkārt vij,
Ak, bij!

VARBŪT ZIEDONIS

Varbūt ziedonis, varbūt ziedonis

Mani iepriecinās;
Viņš, kas caur ērkšķiem smiedamies brien,
Ar savām zilām acīm vien

Viņš mani izdziedinās,

Varbūt vasara, varbūt vasara

Mani atdzīvinās.

Ar siltu saules rociņu
Kā satinušos lapiņu

Tā mani atritinās,
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Varbūt rudenīts, varbūt rudenīts

Radīs līdzeklīti,
Uz manu sāpju vietiņu,
Uz pašu slimo sirsniņu

Liks baitu asterīti.

Ziema vienīgā, veļu māmiņa,
Tā man līdzēt zinās,

Un mīkstā, baltā sniedziņā
Kā ābelīti mežmalā

Tā mani ieputinās. —

VAI LIELA LIETA

Vai mežiņš klusu cieta,
Kad trūka dzeguzītes?
Ar putniņiem pilni zaril

Vai liela lieta,
Kad nav vairs kamenītes?

Dūc tālāk bišu bari!

Tā ies man arī, man arī!

Kad klusi es aiziešu neziņā
Un trūks manis jautrajā pulciņā,
Neviens to nepamanīs;
Tik vien kā tanī dieniņā
Kāds zvanis kapsētā zvanīs.

Bet darbs tik kapiņu aizdarīt,
Virs viņa parīt vai aizparīt

Tik puķītes galviņas klanīs.
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ŪDENĪTE

Ak, mīļa meitiņ OdenTt,

Ak, māsiņ, manis rastā!

Tik gaiši, gaiši mēness spīd —

Mēs sēžam abas krastā;

Tu ģērbusies sidraba vilnīti,
Es svārciņā pelēkā, prastā,

Kā svārciņš pelēkā audumā

Mans mūžiņš, mana dzīve;
Tev jūras zaļajā pilsētā
Ir mūžīgs miers un brīve, —

Mans svārciņš rupji šūdināts,

Ņem to, zem vilnīša slēpi,
Mans vaidziņš karsts un saraudāts

Ļauj tavu vēso klēpi ■

Tik gaiši, gaiši mēness spīd,
Ņem mani lidzi, Odenitl ,

VILNĪŠA STĀSTS

Zils atpeldējis vilnītis,
No pašas dzelmes atnācis,
Ar sirmo krastu čalo:

«Es nāku no saviem brālīšiem,
Ar baltiem putu dvielīšiem

Tie kaut ko skaistu skalos

Pa straumi kā roze peldēja,
Bet nebij roze — bij meitiņa,
Nu balta tā vidū tiem balo. —

Tie skalo nostu asaras,
Kas cietas, sausas, kodīgas
Tai iežuvušas vaigā.
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Gan acis plaši tai atplestas,
Bet ne saules, ne mēness tā neskatās,
Nedz veras zvaigžņu zaigā!

Un apkārt tai meldri ievaidas,
Un burbuļi žēli lūkojas;
«Kas darīts tev, māsiņ, tu maigā?»

Liek gliemezīts klausoties austiņu
Pie krūtīm viņai, lai dzirdētu

Kaut vienu sirdspukstiņu. —

Grib rokas tai sildīt nāriņa
Un aši uz dzintara pavarda
Kur koraļļu uguntiņu.

Jau bezdibens paver durvtiņas,
Bet pēkšņi tās atkal aizveras:

«Es nevaru paturēt viņu!»»

Tā zilais, mazais vilnītis

Vēl čalot nava pabeidzis
Ar sirmo, drūmo krastu;

Te nāk tā brālīši teciņiem
Un nes uz spožajiem pleciņiem
Sev līdzi balto nastu;

«sās sāpes jūra nesaprot,
Mēs nākam to zemei atpakaļ dot,
Lai mieru dvēsele rastu.»

Un lielā mūžības saskaņa,

Kas bij no zemes žēluma

Uz īsu brīdi jaukta,

Tā nemitošā šalkoņa,
Bez gala kā bez sākuma,

Skan tālāk nepārtraukta.
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JAUNA NĀVE

Cik Jauki ziedoņa saulītē

Tā-klusi atgulties zālē

Un acis vairs neatdarīt

Ne Šodien, ne rīt, ne parit —

Kas man gan kait? ak, neprasāt!
Es gribu pagulēt vien tāpat!

Tā vidū puķīšu aplokā,
Lai zied tās pie galvas un kājgaļa
Un pulkstenīšu zvani

Lai pārkaras pār manī,
Es redzu tos galviņas lokam:

«Vai nedus tik viņa pa jokam?»

Nāks skatīties raibi kukainīši,
Mani zīdā ieaudīs zirneklīši,
Skries tauriņš šķērsu un krustu,
Bet redzēs, ka nepakustu,
Un ar spārnu galiņiem pieskarsies:

«Ak, vai paties? Ak, vai paties?» —

Ak jā, paties'! — un dienas ies,
Un arī puķītes apgulsies —

Tām atkal no jauna liks ziedonis zelt,
Es vien tik vairs negribu galviņu celt.

Ak, ziedon, ko jautā pēc iemesla!

Laid! — Man tikai sirsniņa piekusa.



180

KLUSĒT UN DUSĒTI

Klusēt un dusēt!

Dusēt, kā vējiņš vakarā

Dus liepu gultiņā
Pēc karstas pusdieniņas!

Dusēt un klusēt!

Klusēt, kā tornī aizmirstā

Klus skaņa zvana lējumā, —

Un gaidīt lieldicniņas!

NĀVES DEJA

Nez ko tik baigas iedomas

Par kapu man allaž uzmācas

Un spiež ar drūmu svaru?

Kā melnas bites tās nolaižas
Uz baltu ziedu zaru!

Bet bites medu paņem vien,
Un ziedu pilna nu augšup skrien

Sī domu nāves deja ...

Ak — visa miršana nudien

Ir tikai skaista dzeja!
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SAULĪTE

Es skatos, kā rasa Izgaro
No vijolītes kausa.

Un lēni top man, nemanot

No asarām sejiņa sausa,

Un pamazām domas kārtojas

Kā vēja sajauktas lilijas,

Tik silti, silti saulīte spīd,
Kūst sniegs no ābeļu zieda,
Un smagums irst un atraisās,
Kas man tā sirdi spieda.
Eju atkal ar smaidiem uz lūpiņām
Kā mākonīts zeltītām maliņām.

CERĪBA

Cerē, ak, cerē!

Ar spārniem, silti pārsegtiem,
Kā gulbju māte perē
Vēl ziema virs zemes dīglīšiem.
Bet jau plānās čauliņas šķilas,
Un kuslie asni iz zemes lien, —

Kā tava dvēsele viena vien

Lai savās cerībās vijas!

Cels ziedonis puķes galviņu,
Vēl pērnās salnas kostu, —

Kā viņš lai tevi aizmirstu

Ar visu tavu postu?
Viņš novels tev slogu nostul

Tu neesi viena par sevi, bet viss, —

Un visumu tur viņš apjozis
Ar savu varavīksnes jostu.
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BRĪNUMDARIS

Vai dzirdat zaļo vardīti

Ar skaļo sidraba taurīti

Pa aprīļa novakari?

Tā vēsta ziedoņa nākšanu

Un aicina visus, lai apsveiktu
So lielo brīnumdari.

Viņš nāk un visu sāk pārveidot,
Ar saules pirkstiem noņemot
No zemes nāvi un salu, —

Kur vien viņš plaismas un kailumu redz,

Tur, garām ejot, pāri sedz

Sava zaļā mēteļa malu.

Ko niknais nāvētājs rudenis

Ar sarkanām rokām nokāvis,
Kam ziema aizbēra kapu,
Tos visus ziedonis augšā ceļ,
Pie dzīvības koka atkal zeļ
Simttūkstošām jaunu lapu!

Nāk kopā visi aizmirstie

Un kroplie, un vārgie, un samītie

Iz tumsas un lūžņiem, un sārņiem;
Māk arī pat neglītais kāpuriņš,
Bet, ziedoņa aizskarts, ceļas viņš
Kā tauriņš zeltītiem spārniem.

Iz dziļumiem laužas upīte
Kā sajūsmas dzīta dvēsele

Un kāpj pār krastiem pāri,
Un platiem plūdu palagiem
Kā nokratītiem līķautiem
Tā pārklāj visu āri.
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Dīgst augšup zaļie asniņi,

Sprāgst pušu brūnie pumpuri.
Raud priekā sulotie zari.

Ikvienam dots ir solījums,
Mirdz rožains cerību atspīdums,,»
Es nāku arīl Es arīl

Savas rudens sāpes es atnesu —

Un vēl aiz sevis cietēju
Es vedu lielu pulku!
Bet, neprotot ziedoņa valodu,
Vienu novītušu zariņu
Es nesu rokā kā tulku,

ZIEDOŅA NAKTIS

Sonakti

Briest augšup visas suliņas,
Plīst pušu smalkās čauliņas,
No zemes asniņi izšķejas.

Un visu apņem kā rociņa
Jaun-mēness slaidā maliņa.

Šonakt:

Plaukst pirmās zaļdzeltenās lapiņas
Top brūnas pumpura miziņas,
Un nākotnes ziedi aizmetas —

Un visu sevī jūtoša
Pukst kāda jauna sirsniņa — —
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BRIESMĀS UN SKAISTUMĀ

Klau! Klaul
Ar dimanta cirvi saule grib
Jau ledu pušu skaldīt,

Visapkārt viss raisās, kūst un zibi.»

Nekur vairs nu sirsniņu valdīt —

Tā līdzi grib trausmā un steigumā;
Heisā!

Jau! Jau!

Viss vienās svītrās saskaldīts,
Ar sprādzieniem ledus plaisā,
Un vi}ņu dēliņš, burbulīts,
Sviež priecīgi cepuri gaisā;
Tā nošķist zil-zaļi-sarkana!

Heisā!

Baidi-Baidi

Ka, cik vien tāli acis redz,

Visapkārt plūdi lejas
Un visu blāknumu ūdens sedz,
Nav vairs ne ceju, ne ejas,
Un tālāk vēl straume skrien šņākdamas

Heisā!

Laid! Laid!

Lai arī ūdeņi joņiem skrien,
Lai izrauti visi tilti,
Vai mājā palikt un gaidīt vien,
Līdz vējš sāk putināt smilti?

Nē! — lekšā briesmās un skaistumā;
Heisā!
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ZIEDOŅA SOLĪJUMS

No jumtiem skanot krīt ledstekas,
Nu stingumam sirdī jāraisāsf,,,
Piesarcis rnākonīts skriem

Jauna ziņa! Jauna ziņai
Nāks! Laime nāks!

Ar siltu vēju tā nāks!

Atbrauks uz zila debestiņa,
Gaisīs sēras kā pasaciņai
Gaidi vieni

Varbūt jau rīts būs atnesis,
Ko sola sald-bālais mēnesis.

Nudien! Nudien!

Būs tikko nokusis sniegs,
Pa aizmirstu taciņu,
Pa salauztu laipiņu
Klusītēm nāks prieks —

Un nesīs tev balvas,
Dienu no dien',
Kur pieskaras saules pirkstiņi,
Paliek zelta pirkstu spiedumi
Kā dzeltenu puķīšu galvas.
Sataisies! Sataisies!

Drīz visi pumpuri raisīsies,
Ziedu lapas kā baltas bites skries,
Sapnis par dzīvi, dzīve par sapni kļūs — —

Būs! Būs! Būs!



186

ZELTA STUNDA

Mirdz debeši atkal zilif

Ziedonis sagrāvis iedus pili!
Kur niknais laupītājs ziemelis

Bij saules meitu ieslēdzis.

Nu debesu logā tā lūkojas,
Un mati tai lejup nokaras

Kā sarkan-zeltaini stari

Pa ziedoņa novakari.

Virs zemes tad zelta stunda

Kā tāli zvani to junda,
Viss iegrimis rožainā puskrēslā,
Starp dienu un vakaru pusgaismā.

Kā gaidāmas laimes juta
Tev uzpūš viegla pūta,
Tu gan vēl nedari it nekā,
Bet visi spēki tev apziņā —

Kā jaunam bērzam, kam sula krājas,
Uz leju zari nokarājas,
Tā, atlaidies saldā laiskumā,
Tu guli pārspēka nespēkā.

No miglas tev ainas izraisās,

Un parādības parādās
Tev tavas nākotnes gari
Pa ziedoņa novakari — —
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PIELIKUMS
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PRIEKSPAVASARIS

Pilns nebēdības aprīlis
let lejā uz zemes ciemu,
let saules dēla padēlis,
Lai raudzītu māti ziemu.

Viņš elsdams pūzdams sauc un trauc:

«Surp, gaidiet pavasari!»
Kam gudrības nava pārāk daudz,
Tas klausa viņam ari.

Kā pirmais strautiņš projām sviež

Savu ledus kažociņu.
Un aši pakaļ urdziņas riež,
Lai panāktu vēl viņu.

Kāds krūmiņš, stipri uztraucies,
Visus pumpurus vaļā pogā,
Un pārdzeltens, ziedos uzposies,
Ar elkoņiem balstās žogā.

Un, atstājot kriju gultiņas
Aiz mizu apsedziņiem,
Arī lapiņas plaši aptērpjas
Ar zaļiem lindraciņiem.

Vienu otru zilu pulksteni
Šur tur var arī manīt,
Ar apledotu mēlīti

Tie pavasari steidz zvanīt
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Bet niknais marts jau bargi rāji

«Kur es savu sniegu lai lieku?

Kam gan tas man bij jāsakrāj
Ar gubām ciku cieku?»

Un māte ziema savu ties*

Ķeras pēc puteņu slotas,
Tad aprīlis, mākonī satinies,
Ar sauli projām protas.

SIRDSLOZĪTE

Vēl ziema negrib zemi laist

No saviem ledus pirkstiem,
Bet ziedonim karsti seja kaisi

No vieniem saules dzirkstiem!

Viņš ledus bultas pār krastiem sviež

Un salto naidnieci atkāpties spiež.

Un tūdaļ kā māsa pie māsiņas
Stāj lapa pie lapiņas blakām,
Un zaļas samta paklājas
Tiek pārsegtas katram takām,
Un sākas klusa zvanīšana:

Zils, apledots puķu zvaniņš zvana.

Un, pelēkās austiņas pieglaudis,
Uz viņu pūpolīts klausās,
Bet kažociņu viņš nenovelk vis:

Vēl aukstas ir rīta ausās,

Un ziemelis ar vēl var pieklauvēt,
Ej tad to nerātni sameklēti

Gan zilajās acīs debesīm

Vēl asaras nenožuva,
Un vēl ar ledu visnotālīm

Ir pārsegta visa druva,
Tik vienā dārza stūrītī klusi

Viena sirdslūzīte ir uzplaukusi.
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ZIEDOŅA PRIEKŠPULKI

Pa priekšu nāk bari putniņu
Kā koklētāji pa līdumu.

Tad dzirdama skaņbalse vardīte:

No ledus nu brīva strautmalel

Skrien aši skrejtece skudriņa,
Tai nasta par pašu daudz lielākai

Līdz viesture zemes bite ir naskā,
Jau pilni kambarīši tai vaska.

Tik zilbārdim Strazdiņam jāiztiek,
Ar tukšu vēderu svilpo vai ciek!

Diezin ko ciltvairis zvirbulis cerē,
Kad pilnu pērkli ar bērniem perē?

Būs viņam diezgan liela baža:

Vai šogad būs liela tārpu raža?

Vecs, miermīlīgs dundurs aprādams rūc,

Ar dzeltenām strīpām pilna tam krūts.

Pēc viņa nāk Visvaldis zirneklis,
Kas simtām mušu pērn apsitis.

Tin atkal zīda tītaviņas, •

Lai cikreiz arī postītas viņas.

Nāk krustneši, šķēpneši, zobenbrāļi,
Nāk kukaiņi, rāpoņi, tuvi un tāli.

No circeņiem, zāles lakstīgalām,
Dzird sidrabbalsis no malu malām.

Bet tad no zaļās birzītes

Skan lakstīgalu sacīkstes.

Pret viņām circeņiem cīniņš velts,
Tām slēpu zem mēlītes palikts zelts.
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MAIJA LIETUTIŅŠ

Ritu, ritu lāsiņas,
Sīkas, zaļas, apaļas:
Saules meitu asaras,

Pirmā maijā raudātas.

Ritu, ritu lietiņš rit,
Lāses nevar saskaitīt,
Blakām klājas citai cit\
Viena otru nēsāsit.

Ritu, ritu piles paukst
Maija lietū, lai cik aukst',
Bērni aug, un zari čaukst;
Tādā lietū akmens plaukst!

Ritu, ritu — kad sāk līt,
Steidzies ārā, sirmmāmīt,
Nomet kruķus, vectētīt;

Visi jauni top tūlīt!

Ritu, ritu nebeidz līt,
Pildi bērza biķerīti,
Putniņus ko padzirdīt,
Izslāpušo vālodzīti.

Lēnāk līst un nostājas,
Puķēm spīd jau actiņas,
Kokiem kājas mazgātas,

Slapis tauriņš žāvējas.

Pušu šķeltas lāsītes

Zibsnī vēl no zālītes.

Klusas, senas sirdssāpes
Izgaro no dvēseles.
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MEITIŅA NOMIRA

Meitiņa nomira,

Visas puķes raudāja,
Visi zili zvaniņi
Apkārt zvanīja,
Roze kāpa debesīs

Dievam sūdzēt.

ASARU STRAUTMALĒ

Nav, kas mani iecej saulītē,

Man, augot asaru strautmalē,
Tepat ir jānobālē.

Es netiku turp, kur saulīte, —

Kā nopļauta neaizmirstele

Es palieku guļot zālē,

Un zilās asaru actiņas
Vēl skatās, lēni lūzdamas

Tai neaizsniegtajā tālē,
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BEZ DUSAS

Kas iekš manis ir mūžam mošs

Naktī tikpat kā dienā?

Sīkā balsītē tikšinošs

It kā kukainīts sienā.

Klusu kā vēja pūsmiņa,
Sīku kā ziedu zvanu,

Spindzošu dimanta drumstiņu
Tikko krūtīs es manu.

Izpūsts no salma burbulīts,
Vizēdams varvīksnes zaigā,
Gars mans, nākotnes nojautas dzīts,
Pats savā vieglumā staigā.

Bet tas, reizē tvirts un spējš,
Manī pēc dzīvības tausta,
It kā modinošs rīta vēj.š
Kokam aiz lapiņām rausta.

Neļauj kaut kam iekš manis migt,
Pat pa viscietāko miegu
Biedina mani neapsikt,
Kad es ikdienā stiegu.

Lielāku vienmēr tas mani pleš
It kā ūdeni tvaikā,

Un, kad mirstība pēdas dzēš,

Nejaus man pazust laikā.

Jautru pelītes miedziņu
Nesīs man nāves vakars,
Pieliks man tūkstoš diedziņu,
Kuriem ar Visumu sakars.
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ASARU EMALJA

Man vienmēr bijusi visa sirds —

Kā asaru piliens pie plakstiena mirdz

Mana dzīve vienmēr bij redzama

Kā smalkā, caurspīdīgā trauciņā.

Sis trauciņš, ar lūzenu grāciju sliets,
Kā asaru emalja kjuvis ciets.

Tur stiepjas rožainas dzīsliņas
Un loku lokos izvijas.

Un mirgo plūstošā maigumā
Kā bišu spārnu zaigumā.

Ja to ar rupjiem pirkstiem skar,

Uz reizi viss trauciņš saplīst var.
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PĒDĒJAIS TAURENĪTIS

Kur putniņi palikuši?
Viss kluss, viss kluss!*

Un, spārniņus ievilkusi,
I tauriņi dus.

Nav dzeguzes vairs, kas kūko:

Kukū! kukū!

Nav vairs, iz ligzdām kas lūko,
To pelēko galviņu.

Kur nu «put, put pa lauku!»?

Kur irbītes?

Nav sarkano teterīšu,
Nav pelēkās vālodzes!

Nevienas lapsenītesl
Ne kamenes!

Ne circeņa, spēlmanīša,
Uz zāles cīteres.

Kur čaklie zirneklīši?

Diezin! Diezin!

Kas spožās tītaviņas
Lai nu pa saulīti tin?

Tik skumjš un kluss pats kalniņš,
Kā nomīdīts!

Tik vien vēl uz pēdējās puķes
Pats pēdējais taurenīts.



ZIEDU

KLĒPIS

LIRISKA BIOGRĀFIJA

II





DĀVINĀTS

Sirmajai Psihei,

manaisirdsmīļai māmiņai

Ak, māmiņ!
Tās jūtas, kurās es līgoju,
Tā uguns, kurā es spīgoju,
Tā ņemta no Taviem skatiem!

Es savu kokli stīgoju
Ar Taviem sidraba matiem!





BEZLAICĪTES

I

Kaira dvēsele visaugstāko daiļumu
jau ir skatījusi kādā senākā pasaulē,

un, cikreiz cilvēks še virs zemes pie-
dzīvo ko skaistu, tikreiz viņš atminas

īstā skaistuma un viņam aug spārni,
un viņš gribētu atkal augšup turpu
laisties,

Platons
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ZIEDU KLĒPIS

Nu izpausts top viss še dzejās,
Ko prāts reiz kaunīgi slēpis.
Tās puķes, kas dzimtenes lejās
Raud rasā un saulē smejas,
Se nomestas vesels klēpis.

Tie ziedi, kur tauriņi sēdās

Un kukainīši kur svērās,

Kur gāju es priekos un bēdās!

Lai pantiņš nu iet manās pēdās,
Lai veras, kā sirds man reiz vērās!

Ja ritums par jūtām top pļāpīgs,
Kas tam vairs bēdas par viņām!
Par visu, kas bijis man sāpīgs,
Viņš pāri iet nepiekāpīgs
Ar zelta pastaliņām.

Lai arī mans mūžiņš bij niecīgs
Kā neziedošs ērkšķu kātiņš,
Pilns pretrunu, nepietiecīgs,
Bet lielumam radiniecīgs

Bij tomēr mans sīkais prātinš.

Nu sasietas melnās dzijas,
Kas ritinās manā spalvā,
Te krāsas dažādi mijas
Un vainadziņš kopā vijas,
Ko Pasaciņai likt galvā,
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DVĒSELE

Kad sākās laiks un skaitīšana

Priekš gadu miljonu milijoniem,
Tad zvaigznes telpā bira kā krusa

Un uguņu jūrās akmeņi kusa,
Un saules gāzās no liesmu svelmes

Sprāgstošā sadursmē.

Kāds tad bij troksnis un dārdēšana,
Kad skaņas ar skaņām kopā jaucās!
Kā krācošu, šļācošu ūdeņu kritums!

Un dimdēja rībošu pērkonu ritums,
Un aukas ar aukām pretim saucās

Mūžības kopspēlē.

Un sauļu un atšauju mirdzēšana

Un visas daudzkrāsu varavīksnas

Kā platas jostas, gan vaļā tītas,
Gan planētām cieši apkārt vītas,
Kā tulpes irbim strīpotās drīksnas —

Daiļuma satversmē.

Un tad nāca mūžīga klusēšana,

Kur klājas melna un bez gaismas
Virs ledus laukiem polāra nakts —

Kad vāja sita pulsa takts

Zem zaļgani bālas veļu baismas

Dzīvības izbeigsmē — —

Nē! nāca vēl cita pakāpe:
Pēc trokšņa klusuma klusīte,
Pēc lieluma — mazīte,

Vienšūniņas dīdzīte —

lenāca pasaulē:
Kā sīka atraitnīte rudens dobītē —«

Dvēsele.
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Ko tagadnes acis vēl neredzēja,
Ko nesniedz tagadnes dzirdes spēja,
To senatnē dvēsele līdzredzēja.
Un nesaprotamās ilgās žēli

Vēl viņā glabājas pirmie tēli,
Visas saules un visas pirmsaules,
Kas bijušas reiz uz pasaules

Pa visu telpu izplestas dabā,
Tā savā atomu šķirstiņā glabā.

Un sāpes, ilgas un nojautas,
Un lielums, un gars, un idejas
Nav vairāk nekas

Kā lielā skaistuma atmiņas.

I. DIEVS

Ak, mijo tētīt!

Tu plaucē katru stādinu,
Tu audzē katru kociņu;
Zem akmens pat zaja zālīte dīgst!
Vai man tikai vienai ir jānonīkst!

Ak, mī}o, dārgo tētīt!

Man sirsniņa strauja, nejauj tai klust!

Ak, nejauj kā nāves jūrai man zust!

Kā piliens uz tevi es atgriežos
Un okeānā iegāžos.

Ak, mījo, dārgo zelta tētītl

Ak, atļauj manai lūgšanai,
Kā zemes bitītei atjauj tai,

Lai, spārnus paceļot, ieskrej tā

Tai debesu rožu dārziņā,
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II. FORMAS

Moto:

Aug augot pretstatos par pasauls ēku.

Rainis

Kas augstāka un kas zemāka šķira?
Tas pats, kas kalns un ieleja ira.

Ja būtu dabas nepārtraukums,
Tad būtu viens vienīgs līdzens laukums.

Bet kalns spiež ieleju?
Bet ieleja tiecas uz kalngalu?

Un laime? ciešanas? — ir tikai formas!

Pats saturs — daiļums pēc savas normas

Kad sasniegta augstākā pakāpe,
Pie robežas — klusē dvēsele.

Un dažs, pat to nesniedzis, paliek klusu;
Ir putniņš neēdis iet uz dusu.

Bet mūžīgā riņķīgriešanās?
Te kāpšana un te celšanās?

Bez jēgas, bez prāta tā tādam var būt,

Kas katrureiz nevar lielāks kļūt.
Un no tā visa pēciznākums?
Vai aptvērējs gars nav pats jau sākums?
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III. VECTĒVS

Tā gan būs bijis:
Savu debesu pūru tu atvāzis,
Visām rozēm tu klēpjus piebēris,
Visām sirdīm un saulēm tu siltumu devis, —

Nekā tev nav palicis pašam priekš sevis.

Tu izplatījis:
Savu zilo debesu mēteli

Pāri pār visu apvārsni,
Nu tev vecs, saplīsis mētelīts

Ir pelēks rudens mākonīts.

Bet nemanījis
Tu esi, ka laiks tev aizgāja, —

Nu bērniem par tevi ir jāgādā:
Es turēšu tevi sirsniņā

Kā vectēvu siltā pirtiņā.



208

RĪTA ZVANIŅŠ

Mans rīta zvaniņš, tikko iezvanīts,
Skan klusi, klusi —

It kā ap mēļi tam kas būtu tīts.

Balss nogurusi...
Ak, kas man nodarīts?

Man tiešām gan nu nav, par ko tūlīt

Tā izsamisties,
Tad arī odiņš, kas uz zemi krīt,
Var smagi sisties!

Tur tik ko pasmaidīt,

Bet smieklu šaltis lūpu kausiņā
Vairs nepārkūso,
Man jautrums it kā metāls mitrumā

Pamazām rūso.

Un sen vairs nespīd tā. —

Varbūt aiz nadziņa būs aizskrējis
Mazs dadža dzelknīts?

Vai acu kaktiņā būs iebiris

Kāds spaļa smelknīts?
...

Ko? — tiešām — asara?

Nu sākšu raudāt vēl! un nez par ko!

Gan vēl par viņu:
Par adatiņu, sen jau zudušo,
Par rotaliņu,

Tik ļoti mīļoto?

Kā mēdzu puķu lapas kopā šūt

Ar zelta diegu —

Vēl pirksti smalko augu zīdu jūt,
Vēl pirksti smalko zīdu jūt
It kā pa miegu ...

Tā nu vairs nevar būt!

Un skaudrā dvēsele prot nomanīt:

Nu dzīve sāksies, .

Kur visus sapņu audus izārdīt

Ir manim nāksies

Un ērkšķu kroni pīt. —
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MODINĀJUMS

Kā nikna saimnieka barga balss

Mēdz ganiņu celt no rīta! —

Nakts sāpes kad vēl nav izraudātas

Un lapu sejas vēl asarām klātas,
Kad kājas slapē vēl mitrais sals

Un zeme vēl miglā tīta.

Ai, kāds tas pa sapņiem bij jaukums!

No Ausekļa baltā namiņa
Pa sarkano ausmas nomalīti

Zem zilā debesu apjūma
Uz Rietekles zelta pagalma,
Kur visi stari bij kopā vīti!

Kur sākas trejdeviņu mūžību laukums,
Kas acīm neredzams izstiepjas
Uz zvaigžņu putekļu stigas!
Kur garām skrēja komētas

Kā debesu bezdelīgas
No vienas uz otru pasauli,
Iz rudens uz jaunu ziedoni.

Kur sākās jaun-pasauļu plaukums
Un dīga pirmbaltas zvaigznītes
Kā debesu sniega pulkstītes ~,

Es atminu vēl to vietu,
To zilo debesu ežiņu,
Kur mēness spožo galviņu

Bij savu dzimteni sargāt licis

Un četrās dalās sacirsts ticis.

Ak, kāds tas bij viesuļa traukums!

Caur septiņkrustoto vārtu Sietu!

Virs galvas debesis vērās un slēdzās,
Zem kājām mākoņi vēlās un strēdzās

Pa pērkoniem, vētrām un negaisiem;
Kāds Greizajos Ratos bij braukums

Caur sēru un tvaiku birgām! —

Šķībs sagriezās sudraba ritentiņšl
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Vēl redzams spožs mākoņa puslociņš
Kā skrējienā nomests pakaviņš,
Kas nokritis saules zirgam.

Te sapņos es izdzirdu cēlāju,
Kas dzen, lai ikdienā stiegu, —

Kad lapu sejas vēl asarām klātas,
Nakts sāpes kad vēl nav izraudātas -

Viena acs man pilna asaru •
Un otra vēl pilna ar miegul

KO KODES UN RŪSA NEMAITĀ

Ar asarām, māmiņ, tu teici man to:

Es devu tev to visdārgāko,
Kas nava no zemes lodes;
Gan zelts un greznums nav tev lemts,
Bet cits tev būs, kas netiks ņemts,
Ko nemaitā rūsa un kodes.

Bet, māmiņ, pie zemes es saistīta

Kā avots savā dobumā,
Virs zemes man jāizkūsā
Un atsacīties ir grūt', tik grūt', —

Ko kodes ēd, arī es gribu gūt,
Un to, kas maitājas rūsā.

Lai tuksnesī iet pravieši
Un tie, kas dzīvot beiguši
Un kam jau salauzti spēki,
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Bet jaunības roze visdaiļākā
Reibst pati savā skurbumā.

Man jāgrēko vēl mani grēki.

Un jaunas jūtas ir badīgas
Un, alkstot kā čūskas barības,

Rij grāvmalas ogas ar kaisli;
Un dziņas, jo ciešāk ieslēgtas,
Ar varu augšup saslejas
Kā straume pret tilta spraisli.

Man tīk, ko rāda mans spogulīts,
Ik nieciņš, ik spīdīgs vizulīts

No peltās ikdienas modes,
Un viss, kas laicīgs un pārejošs,
Man liekas tik košs, tik brīnumkošs,
Ko maitā rūsa un kodes.

Bet cauri caur viļošo raibumu

Es sadzirdu vāju balstiņu
Ko mīļu un sāpīgu sakām. —

Es viņu dzirdēt negribu,
Es ausis cieti aizspiežu,
Vienmēr es to dzirdu sev blakām.

Ak, nu es zinu, ko zināju:
Gūts, negūts — es visu metīšu,

Un, mīlēta vai nīsta,
Es iešu tomēr meklēt to,
To īsto pērli, to vienīgo,
Jo pati es ar esmu — īsta.
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PAPĪRA KUĢĪTIS

Starp lūžņām rodot seno spēju nieku,
Šķiet — es ar kaut ko atkalredzējos.,
Nevienu nezinu es bagātnieku,
Kurš tā par savām mantām priecātos,
Kā citkārt es ar bērnu dienu prieku
Par mazu ieguvumu priecājos,
Kad izdevies bij baltu papīrīti
Man iztaisīt par mazu tvaikonīti.

Es redzu vēl, cik plāniņš un cik šauriņš
Virs dīķa līmeņa viņš grīļojas,
Kā tālu projām aizmaldījies tauriņš,
Kā dažu labu reizi atgadās,
Kad pazūd īstenības zaļais mauriņš
Un dzīve nez kā sapnī izvēršas, —

Mans kuģīts jau ar bij no citurienes,
No lielās, nemināmās Nekurienes. —

Bet līdzi bij viņš vedis dārgu pūru:
Viņš pilns bij mazu, gludu oliņu;
Tam dīķis kļuvis bij par plašu jūru,
Kur braucis viņš bij lielu tālumu

Un vedis cīniņu ar vētrām sūru,

Kur beidzies, protams, viss ar uzvaru,

Jo viņu veda maigas, siltas pūtas
Pie krasta — nezināmas laimes jūtas.

Man dzīves cīņa nav vairs neparasta —

Un viņas priekšspēli es saprotu.
Bet, kad par smagu kļūs man viņas nasta,
Es papīrīša kuģī iekāpšu
Nav grūti šķirties man no dzīves krastaj
Par citiem tālāk braukt vēl iespēju:
Es gar im braukšu pašai Nāves salai,
Es aizkļūšu līdz Nemirstības malai.
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PILNĪBA

Kad sapņoju par vismī|āko,
Kam reizē par nāvi man jāsapņo?
Kad nojaušu visudaiļāko,
Tad jūtu: tik nāve var iedot man to.

Kas tas vislielākais, labākais ir,
Tas tikai nāvei vien jāizšķir,
Jo pašas pēdējās pilnības guvums

Ir reizē ari nāves tuvums.

Ak, mīla un daile, un nāve ir māsas,

Tās vienādas ir kā lietus lāsasl

Tik lāsītēm pelēkas sagšiņas,
Un še visas dailes atkrāsas.

Kas sajutis sevī staru no dailes,
Tam arī vairs nav no nāves bailes

Kā kuplam zaram no rudens kailes.
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JAUNĪBAS ARDIEVAS

I

Mani septiņjūdžu zābaki

Stāv kaktā, ar putekļiem apklāti, —

Es neeju vairs —

Nekad es ar viņiem neeju vairs!

Tie stāv līdz ar vēja ratiņiem,
Kas arī ar spieķiem stāv nolauztiem, —

Es nebraucu vairs —

Nekad es ar vēju nebraucu vairs!

Turpat ar guļ Fausta mētelis,
Viss burvības spēks tam izgājis.
Tas nenes vairs —

Nekad tas pa gaisiem nenes vairs!

Un ragana-lelle, mans baidēklis,
Vaigs pušu un deguns tai nolūzis;
Es nebīstos vairs —

Es nebīstos, ne arī ticu ko vairs!
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II

Ak, agri es gudra kļuvusi,
Kad jūtas vēl neizjustas —

Kā adatā uzdurti tauriņi
Mani sapņi mirstot vēl kustas. —

Un žēl man ir, kaut kā tik žēl —

Un acīs asaras zogas ...

Ak, ziemā zem balta sniega vēl

Var atrast sarkanas ogas!

Vēl visas mīļās pasakas,
Kuru zināju veselu draudzi,
Kā pelēkas pelītes čabinās

Pa rudens salmu kaudzi.

Un lokā ap mani sastājas
Ar nolaistiem spārniem teikas,
Tās atnes man jaunības ardievas

— Nu sveikas! paliekat sveikas!
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PIRMĀS ASARAS

Vēsas kā naktī rasa

Ir pirmās asaras!

Ne zāle un ne puķes
No tām nav spirgušas, —

Ne zāle un ne puķes!

Nezini pats vairs īsti,
Par ko tās raudātas,
Tik sajūsmības liesmas

No tām tiek apdzēstas, —

Tik sajūsmības liesmas!

Pušu kaut kas ir lūzis,
Kas vēlāk vairs nesadzīst,
Kā smalkā stiklā sirdī

Mazs matiņš iekšā plīst, —

Kā smalkā stiklā sirdi.

Vēlāk varbūt tev liksies

Bez jēgas šās asaras,
Tu pat vairs nezināsi,
Par ko tās raudātas, —

Tu pat vairs nezināsi.

Sāpju ģēnijs tik klusi

Par pērlēm tās savirknē,
Un nava nekas dārgāks
Par tām šai pasaulē, —

Un nava nekas dārgāks.
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PIRMAIS NE

Pret pirmo Nē

Atduras jauna dvēsele

Kā skrejošs kuģis ar grūdienu
Pret paslēptu korajļu kumuru.

Bet tad uz Nē

Sāk klausīties jauna dvēsele,
Tā dzird kaut ko sāpīgu atskanot

Un klausās un klausās, bet nesaprot.

Un vēlāko Nē

Sāk nojaust jau jauna dvēsele

Un, drebujiem kratot, tā nojauš to,

Ko saka šis mūžīgais liedzošs neko.

Un tad uz Nē

Sabrūk ar rāvienu dvēsele

Un piesalst pie viņa bargās balss

Kā miesa pie dzelzs, kad niknis ir sals.

Bet tad uz Nē

Sāk atkal pacelties dvēsele

Un satver šo Nē kā vairogu
Un tur to pret dzīvi izstieptu:

Ar pēdējo Nē

Uzvar dvēsele!

Kad novazātas nāks citu baudas —

Kad dzisušām acīm nāks citu raudas —

Cik balta tad staros dvēsele!

Zem kājām būs tai pakāpe —

Pēdējais Nē!
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SIRDSSĀPJU PUĶE

No debesu dārziem izmesta,
Pār žogu tā pasaulē iekrita.

Nu tavā durvju priekšā, raug,

Tā zaļot zaļo un plešas, un aug.

Ne dzelkņainais kaktuss, ne citas jebkuras
Nav puķes, kas tik asi duras,
Tās plato lapu vēdeklis

Ir visu skumju sēdeklis.

Visapkārt kā satīti vīstolīši

Dus lapiņās žēlabu pumpurīši,
Un vidū, pa pusei plaukuse,
Zied pati sirdssāpju rozīte.

Zied pati sirdssāpju rozīte,
Par viņu nav skaistākas otras vairs še:

Zieds raisās, mēļu mēlītēs šķelts,
Kā pumpurs un šarlahs, un safrāns, un zelts,

Tā zied un zied, un ziediem nav gals!
Ne karstums to kaltē, ne saldē to sals;
Tai daļas nav ziemas, ne vasaras,

To vienādi siltu lej asaras.

Par viņu nav skaistākas pasaulē —

Nu viņa tev jākopj un jāaudzē,
Kad cita it nekā tev nava,

Sirdssāpju puķe ir vienīgā tava.

Tā tava ir un vienvienīgā,
Pat mīla var ziedēt tik divatā,
Un daļu daļās top sadalīts prieks,
Bet sāpēs tu viens esi īpašnieks.
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AIZ DURVĪM

Ko nāc ik nakts, ik nakts!

Ko klauvē mūžīgi?
Gan diktāk, gan klusāki?

Kāda par mani tev vakts?

Ko tu kā avots pa nakti teci,

Kam ne no rīta kā saule leci?

Vai klausi ļaunam vai labam?

Vai draugs esi? atbildi!

Vai nedraugs? Tu nesaki?
Tik dzirdu kā lapas čabam —

Varbūt tu tik esi vējmāte vien,
Kas pelēkos plīvuros garām skrien!

Bet kam es no vējmātcs drebu?

Vai tā tik nav dvēsele,
Sen, sen jau mirusē?

Ko es tā drebu? Tā drebu

Kā magnētadata pie pola,
Kā stiprā straumē kustas ola?

Kāds ir tavs veids? Kāda būtne?

Varbūt visu pagātni
Tu manim atnesi

Kā tāla senlaiku sūtne? —

Un, kad tu mēteli sev vajā pogā,
Būs ģindens apslēpts tavā purpurtogā?

Jeb vai mana nākotne esi?

Un nāc mani aicināt

Vai no kā biedināt?

Vai laimi vai nelaimi nesi?

Vai ar nepazīstamām ciešanām draudi?

Vai tu par mani iepriekš jau raudi?

Tu neapjaušami jaustā,
Tu burvībā, maģijā, mīklā

Mani ievērp kā zirnekļu tīklā,
No nojautām kopā austā

Tu visu likteņu saliktne,
Tu pagātne, tagadne, nākotne,
Tu garu sāpju vēsture,

Es saucu pati — es esmu šel



220

VELNA AICINĀJUMS

Velns mita man iekš bērna fantāzijas,
Tam kuplas magoņu un.rožu vijas
Bij apkārt sarkanmelnā vainagā;
Un acis dedza, sejā bij viņš bāls,
Sirds pilna rūgtuma kā jūra sāls ~,

Nolādēts skaistums sāpju lielumāl

Es meklēt meklēju tā pekles māju;
Kāds gan tas izskatās ar zirga kāju?
Lai nāk! Lai tik pie manis ciemā nāk,
Kad rudens naktīs sāka vētra kaukt

Un kad vistumšāk bij un šausmīgāk.

Ak, tāds tas mita manā iedomā!

Nu zinu, velns vairs apkārt nestaigā,
Ne asins piles parakstam sev prasās;
Kaut arī tagad vēl — es jūtu —

Es viņam projām dotu, cik vien būtu

Man, baltai miesas puķei, asins rasas.

Un tomēr! — vairāk ir kā taustāmība:

Iz nakts un haosa dzimst jauna griba,
Kaut vēl tās tēls ir neizveidots, melns.

Tā lauzīs stingumu ar jaunu spēku,
Pret svētulību grēkos jaunu grēku,
Un protests, sajūsma — būs atkal velns



ZILĀ PUĶE

II

Pēc zilās ilgu puķes
Ir velti meklēts jau sen,

Bet vienmēr meklētājus
No jauna ilgas dzen.
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ZILĀ PUĶE

Tā zilā ilgu puķe,
Tā nav ne še, ne te,
Tā puķe, tā zilā puķe —

Nez kur tā augusel

To zilo ilgu puķi
Neviens nav redzējis,
Bet viņas saldo smaršu

Ikviens ir sajutis. —

To puķi, to zilo puķi,
Kur gan lai meklē to?

Cik simtu tūkstoš jūdžu
Pie viņas jāceļo?

Pēc zilās ilgu puķes
Ir velti meklēts jau seni

Bet vienmēr meklētājus
No jauna ilgas dzen. —

Tā zilā ilgu puķe,
Vai maz tā ir pasaulē?
Tā puķe, tā zilā puķe
Ir tomēr jāmeklē!
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SALDĀ MISA

Kad lapas vēl nav uzplaukušas visas,
Bet.vīksnas krāsojas jau sarkanbrūnas

Un zaļa pluta pārklāj pērnās sūnas,
Tad mīlas dieve atstāj zelta cisas.

Pie katra krūma viņa lūkot stājas,
Vai putniņš pērklīti jau izklāj dūnām,
Un pirkstu pieliek klāt pie bišu šūnām,
Lai medu saldinātu, kas tur krājas.

Bet zemes bērnus vairāk nekā visu

Grib apveltīt šī debess viese, Milda,
Un sirdis tiem kā ozolkannas pilda
Ar putojošo, saldo mīlas misu.

Tik vai! kas pārāk iedzer no šīs dziras,
To pārņemt sāk salds, neizprotams žēlums —

let rīta agrums, atnāk vakarvēlums,
Ne nakts, ne diena tam vairs neizšķiras.

Priekš viņa velti ziedi vaļā raisās —

Jo zaļot zaļo lauks, viņš bālēt bālē,
Nāk gāju putni šurp, viņš tiecas tālē

Un it kā lielā, garā ceļā taisās.

Lai dotos turp, kur vairs neviens nav bārs,
Uz tālo Nekurieni, uz to vietu,

Kur vakarmākoņos ap saules rietu

Zied sarkankvēlošs Mildas rožudārzs.
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KARAĻBĒRNS

Tu bālais, sērais karajbērns
Ar dzintara vainadziņu!

Kas tevi aicinās, kas sveiks?

Kas tevim mīļu vārdu teiks,
Kas ņems par līgaviņu?

Tu bālais, sērais karajbērns
Ar koraļju gredzentiņu!

Kur tava valsts, kur mantojums?
Sedz glāžu pili jūras jums,
Tu nāru audzēknīte. —

Tu bālais, sērais karalbērns,
Tu kluso klusumiņu!

Tie gribēs tev atvērt sirsniņu
Kā slēgtu gliemežvāciņu
Un pētīt, kas slēpjas viņā.

Tu klusais, sērais karalbērns,
Tu smalko smalkumiņu!

Tie lūkos, kas tevim priekšautā,
Un redzēs, tur cita nav nekā,
Tik pasaku kamoliņi!

Tu smalkais, sērais karalbērns,
Tu svešo svešumiņu!

Te nava un nebūs tev dzimtenes!

Velc zemē vaska kurpītes,
Kam tu virs zemes staigā!
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TERRA NOVA

Kas nāru iz jūras dzina

Kāpt augšup pa klinšu kāpēm?
To viņa taču zina:

Ik solis tiek maksāts ar sāpēm,
Ja kāda reiz cietzemi mina,

Turp dzīta no ziņkāres slāpēm?

Uz cietzemes smilšainās kailes

Var tikai zaudēt, ne gūt —

Vai tai no cīņas nav bailes?

Vai rupjumu nesajūt?
Jeb atklājas jaunas tai dailes —

Reiz īsti par cilvēku būt?

Bet, kas bijusi nāra, tai neizžūst

Se slapjās drēbju vīles

Un sirds tai pušu lūst

No naida un no mīlēs —

Un atkal tā uzņemta kļūst
No savas pirmatnes dzīles. —
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NEIZDZIEDĀTĀ DZIESMA

Bij meitiņa, skumja meitiņa,
Nez kas tās par skumjām bija!

Vienmēr tā nolieca galviņu
Kā liniņš savu ziediņu
Un nepacēla actiņas,
Kā dienu zvaigznītes nerādās,
Kad debeši gaismasbāli;
Un gāja vienmēr ar nolaistiem,
Ar asaru smagiem plakstieniem
Kā ar mirkstošu ūdens zāli.

Tā meitiņa, klusā meitiņa,
Nekad tā neatvēra

Nevienam savu sirdsdziļumu,
Kā avotiņš nerāda dibenu.

Tā meitiņa, skumjā meitiņa,
Kā upe pēc saules tā tecēja,
Kā upe klusa un sēra.

Tā meitiņa, sērā meitiņa ...

Nez kādu nastu tā nesa,

Kas viņu tā spie4a, ka dzīrās vai ļimt?
Kad gāja pār laipu, sāk laipa grimt,
Un, kur vien garām tā staigāja,
Tur tūdaļ guntīņa apdzisa.
Tāds saltums no viņas dvesa. —

Tā klusā, saltā meitiņa ...

No viņas visi bēdza!
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Kad rožu dārzā tā iegāja,
Tik bāla sarkanā dārziņā,
Tad rozes kausiņus slēdza. —

Tā meitiņa, bālā meitiņa,
Kur tā zem krūmiņa sēdās,
Tur lapukrūms izgrūda dzeloņus
Kā kaķīts izgrūž nadziņus
iz savas samta pēdas.
Un lakstīgala apstājās,
Un Strazdiņš dziesmā sapinās.
To meitiņu, bālo meitiņu,
To atstāja visi vienu.

Tā klusā, bālā meitiņa ..,

Klau! viņa pirmoreiz smēja!
Ak nē! — Kas tur priecīgi iesmējās,
Bij bērtas uz zārka tai oliņās,

Un rozes tad uzziedēja!
Un visi sīkie putniņi
Un zīles, žubītes, sīliši

Pie meitiņas, klusās meitiņas
It visi kopā skrēja.

Un Strazdiņš taisni iesāka

To dziesmu, kas aprauta tapa,
Tik klusā, sērā meitiņa,
Ta to vairs nedzirdēja, —

Tā bālā, saltā meitiņa,
Tā dusēja jau iekš kapa. —
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ASARU KRŪMIŅS

Mazs krūmiņš ar raibām rozītēm

Kā apliets ar vienām lāsītēm

Zied dārzā! zied dārzāl

Skrien tauriņš pie ziediem un apstājas. —

Nāk bite pēc medus: «Kas tad tas?

Tik rūgti! tik rūgti!»

Kāds zinot, kas krūmiņam noticis,
Tas esot pa nakti ko redzējis,

Tas zinot! tas zinot!

Tās neesot rozes, bet asaras,

No kādas nāras raudātas

Pa nakti! pa nakti!

Bet vairāk vēl man ir tās zinātnes,
Jo nāra, tā pati esmu es,

Es pati! es pati!

Es raudāju, un es raudu vēl —

Un nezinu tomēr, kā man žēl

Ik nakti! ik nakti!

ILGULE

Tā nāk no tiem! Tā nāk no tiem,
Tiem dzīves garām gājējiem;
No tiem,
Kas acumirkli vien tik tver,
Kā bezdelīga ogu ķer,
Kā ogu ķer,
Tik aši garām skrejot.

Tā ir no tiem! Tā ir no tiem!

Tiem dzīves nesapratējiem!
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No tiem,
Kas dzenas vienmēr nezin kā,
Kā circenīts lien guntiņā,
Lien guntiņā,
Kaut kājiņas apdedzina,

Tā cieš ar tiem! Tā cieš ar tiemi

Tiem vienmēr klusucietējieml
Ar tiem,
Kas smaida maigā laipnībā,
Kaut klusumā acs kaktiņā,
Acs kaktiņā
Spiež karstu asru kopā.

Tā mīt pie tiem! Tā mīt pie tiem!

Kam nav nekā, tā mīt pie tiem!

Pie tiem,
Kam it kā lauka balodim

Ir guznā tik pa zirnītim,
Pa zirnītim.

Pa sarkanai vabolītei!

Tā iet ar tiem! Tā iet ar tiem!

Tiem mūžam ceja gājējiem,
Ar tiem,
Kam grāvmala ir pagalvīts,
Kas it kā lauka cīrulīts,
Kā cīrulīts

Dus nakti ceļa malā!

Tā nīkst ar tiem! Tā nīkst ar tiem!

Tiem mērķi nesasniegušiem!
Ar tiem,
Kas šodien izgaist var vai rīt...

Kas nākotnē, ne laikā mīt,
Ne laikā mīt.

Kur nav vēl viņiem vietas.
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SŪTNIS

Aun, vējiņ, kājas viegliņ ērtas,
Aun plānas liepu vizītes!

Tās, kas ar sidrabauklām vērtas,
Met smagās zelta sandales.

Tev nedrīkst būt nekādi svari

Priekš lielās, lielās tālienes,

Turp, kur tu vien tik aizkļūt vari

Un kurp vairs neaiztieku es.

Un neņem līdz nekādu pūru,
Nedz mākoņmaisus plecos nes,

Tev jāskrien bus pār platu jūru

Turp, kur vairs neaiztieku es.

Steidz vien, lai ašāk projām tieci,
Ņem līdz tik ziedu putekļus;
Tos vienā svārku stūrī lieci

Un otrā manus sveicienus.

Es sūtīju uz viņu malu

Jau savu dziesmu cīruli

Un savu sāpju lakstīgalu,
Un savu ilgu dzeguzi
Uz za|ās līdaciņas ciemu

Pie sarkanraibās zīlītes —

Bet sals tās tvēra vēl ar ziemu.

Ak, kā lai turpu tiktu es!

Ja mazo zemi neatrasi,
To dzintra jūras pērlīti,
Tad varavīksnei ce{u prasi,
Kas slāpstot dzer tur atveldzi.

Ej turp uz tēvu sētu zagšu,
Kas man jau sen vairs nepieder,
Mauc sev uz acīm lapu sagšu,

Ej nesaredzams durvis ver.
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Pie manas Istabiņas sienas,
Kur svešas sejas ēnojas,
Tur būs vēl manas jaunas dienas,
Tur būs vēl visas atmiņas
Kā sastinguši zirneklīši,
Kas savos audos karājas, —

Bet tu, tu jautri svelp un tīši,
Lai neredz tavas asaras.

Kā nācis, atkal ej klusītim,

Ej tur, kur ārā viļņo lauks,

Ej! tu jau katram kokālītim

Un katrai rudzu puķei draugs.
Tur skaties puķu zilās acīs

Zem brūniem kviešu plakstieniem,
Tās tev par seniem laikiem sacīs,
Kas bridis te gar ežmaļiem.

Un, ja ir tās ne mani mīlēs,
Un, ja ir tām nav manis žēl,
Tad vecais ozols zelta zīlēs,
Mans vecais ozols stāv tur vēl!

Un baltā bērza katra lapa
Tur zaļus, mīkstus glāstus šķiež,
Un apse vasarai uz kapa
Tur sarkanasins lāsas riež.

Ej stāsti: te gan zaļo lauri

Un granātas kā uguns mirdz!

Aug puķes visu gadu cauri,
Tik neaug viena — lauztā sirds ...

Ej! teic: te ozols likts pa vergam
Pie citu koku pakājes;
Kā redzi bērziņu te sērgām,
Ak, nav un nav te dzimtenes!
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Te ogu ķekarotās strūkles

Pie katra ērkšķa nokaras,
Bet nav te spožacainās krūkles,
Tās alkšņu meža raganas.

Ne nīst- ne mīl te; dzīve klusa,
Bez pretstatiem viss izraisās;
Te ziema nāve nav, tik dusa,
Nav ziedons augšāmcelšanās.

Un tagad spārnus cel uz mājām,
Kā neaiztiksi tu tur vien,
Kur gailīts ar tik īsām kājām
Pa dziļu, dziļu sniegu brien.

Tik atmini un vērā lieci,
Kas sacīts tev priekš dzimtenes,
Un steidz, kurp tu viens pats tik tieci

Un kurp vairs neaiztikšu es.

ZĪDAUTIŅŠ

Manas tautas pūrs, cik maziņš ar viņš
ir lielāks par visiem pūriem,
Un dziesma ir tā zīdautiņš
Kā zilais zīda debestiņš
Ar visiem vēju stūriem.

Tur saulīte un mēnesīts,
Un visu zvaigžņu ritums

Gar malām raibi izlocīts,
Un spožā vīlē apkārt vīts

Ir tautas asaru kritums.

Bet vidū tautas sirsniņa
Ir ielikta pantiņu zārkā

Ar visu, ko tā izcieta, —

Kā zila liniņa galviņa,
Kas iemērkta asaru mārkā.
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BALTA PUĶE EZERĀ

Tu baltā puķe ezerā —

Ak vai! —

Kas apdziedāta dziesmiņā,
Ak vai! —

Tā puķe, viļņu skauta,
Kam zemes nav zem saknītes,
Kas atrauta no pagātnes,
Tā ira pati tauta.

Jau gadu simtiem krāts un krāts —

Ak vai! —

Kopš asru ezers pieraudāts.
Ak vail —

Un viņa viļņos mīt te,

Tā baltā puķe — apburta,
Kas atpestīties nezina —

Tā asru princesīte.

Pats baltas puķes vidutiņš,
Ak vai! —

Ir robots zelta vainadziņš,
Ak vai! —

Bet tomēr visi saka:

«Tās ziedu puteklīšu pūrs,
No asarām un sviedriem sūrs,

Tam esot dūņu smaka!»

Pat tauriņš negrib klātu nākt,
Ak vai! —

Ne bitīte grib medu vākt,
Ak vai! —

Neviens to neapciemo.
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Tai baltai puķu Skaidrītei

Kā veļu maldu dvēselei

Zem ledus jāpārziemo!.

Kad baltā puķe ezerā,
Ak vail —

Kad reiz kjūs atpestīta tā?

Ak vai! —

No visa, ko tā cieta?

Kad rožu dārzā sarkanā,
Kad sarkanrožu dārziņā
Būs baltai puķei vieta?

BALTAS KRĀSAS

Baltas krāsas, baltas krāsas,
Balta — nāves dzija,
Kādu izvērpj liktens māsas,

Kārta, Dēkla, Tija.

Bet ar kāds zemes laukumiņš,
Tik liels kā dzintra gabaliņš,
Mirkst jūras putu mārkā.

Baltas krāsas bija svētas,
Sēru ģērbs tās bija,
Senči kad iekš kapu sētas

Līķi ieguldīja.
Un dzintra zemes zeltītes

Ir baltas vēju svecītes

Pie paša tautas zārkal
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Balta zeme ziemas sniegā
Dziji iesniguši —

Vienmēr tumsībā un miegā
Aiziet dzīves puse. —

Un baltas sniega pārsliņas
Ir nomirušas asaras,

Kas griežas vētras šalkā.

Baltas krāsas, baltas krāsas

Valkā ziedons arī,

Baltas, dzīvas ziedu lāsas

Bārsta ķiršu zari.

Un za]ās zemes baltītes

Ir pirmās sniega pulkstenes,
Kas ziedonim iet talkā.

VIENS ACUMIRKLIS

Dzīve ir ēna, dzīve ir gaissl
Zinu, tik vienīgais

Acumirklis bij skaistākais,
Visuskaistākaisl

Zinu arī, ak, zinu vēl:

Nenāks viņš otrreiz nekad;
Visu mūžu būs žēl, tik žēl —

Nenāks viņš otrreiz nekad!

Viņam paka) dzīdamies,
Redzu tik iztālēm:

Aiziet vilnītis, vīdamies

Sidraba lāsītēm —
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NĀVES LAKSTĪGALAS

Es nezinu, kā tā veidojas,
Bet rodas tāda dziņa-
Viscietākā sirdī tā iespiežas,
Visdziļākā tumsā nolaižas

Kā kalnrača uguntiņa.

Sai dziņai, kas prot veidu dot,
Tam viss ir padots spējai

Viņš putekļiem liek padancot
Un, pērnās lapas pat uzceļot,
Bez spārniem liek laisties tām vējā.

Viņš iet un ziedoņa vēsti nes,

Bet pats tas beidzas no salas —

Ak, pilnas ir liepu galotnes!
Tur mirušu dzejnieku dvēseles

Dzied — nāves lakstīgalas.

Gan katrs nav lakstīgala no tiem,
Ir arī sarkankrūtīts;

Tam zelts gan nepil no spārniņiem,
Bet, ritot asins pilieniem,
Viņš pirmais nāk, ziedoņa sūtīts.
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MARSS

Ik vakara tu pie debesim mīti,

Aptērpts ar purpura mētelīti,
Mirdzošais Marss.

Un tevim apkārt un garām ar steigu
Pa Putnu Ceļu bez gala, bez beigu

let brāļu bars.

Bet, velti sevim meklējot tulku,
Slīd pāri par viņu balto pulku

Tavs sarkanais stars ~,

Es savas sāpes pie tavām sienu.
Kad velti še sitas pret tumsas sienu

Mans spārnotais spars.

Un ilgās, mūžīgi neizpaustās,

Kā vilnis pret krastu līnijās lauztā?

Sašķeļas gars.

ATLAUZTIE SPĀRNI

Peld zilumā balti mākoņi —

Vai neredzi?

Kā tie pret pretējām strāvām laužas,
Drīz vaļā plešas, drīz kopā aužas —

Tiem augšā un tev no apakšas,
Teic — vai jums nav kopīgs kaut kas?

Tie dzidrāki top un dzidrāki —■

Vai pazīsti?



239

Tie, kurus no sevim viss plašums šķir,
Ne mākoņi tie, bet spārni iri

Tavi atlauztie spārni — no apakšas
Tu redzi — bez tevis tie aizlaižas. —

Tie sārtāki atspīd un sārtāki —

Vai nejūti?
Pa vidu tiem sarkana svītra kvēl —

It kā lauzums asiņotu vēl —

Tiem augšā un tev no apakšas,
Jums abiem vēl brūces nav dzijušas

Tie saglaužas melni un melnāki —

Met zibeni —

Un nodārd niknas pērkongraudas,
Tad garas un žēlas nāk lietus raudas —

Tiem augšā un tev no apakšas
Ir kopīgas tik vēl asaras,

Tie tālāk aiziet un tālāki,
Tu atzīsti:

Tā aiziet arvien no tevis kaut kas.

Viss iznīkst, viss izjūk, viss sadaļas!

Tie augšā un tu no apakšas ~.

Jūs neesiet viens bez otra nekasi
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SIETIŅŠ SIJĀ

Nekas nestāv ciet! Nekas nestāv ciet

Laika metu mijā.
Zvaigznes nāk un iet! zvaigznes nāk un ieti

Sidrabacains sietiņš sijā — —

Cik gan dzīvē sverams ira,
Kas tur berams neizbiral

Sietiņš sijā!

Zvaigznes nāk un iet, zvaigznes nāk un iet,
Vai tā laime bija?
Kad tā nestāv ciet, kad tā nestāv ciet,
Kad tik ātri seju mija?

Ņozibēja dzirkstelīte.

Krita zvaigznes atlūznīte.»,

Sietiņš sijā!

Laime nāk un iet! Laime nāk un iet —

Prieka magoņlapa —

Kas to turēs ciet? Kas to turēs ciet —

Aiznesta no vēja tapa —

Ak, vai vien tik, cik ir raudu,
Paliek pār kā rupju graudu?

Sietiņš sijā!

Mīla nāk un iet! Mīla nāk un iet —

Vai tā mīla bija?
Vai tik tāda šķiet? vai tik tāda šķiet?
Sirds no tās vēl neizdzija —

Pārsliņu no linu zieda,

Kas gan viņu zemē svieda?

Dzīve nāk un iet! Dzīve nāk un iet —

Visu jutu mijā.
Lai tās aust vai riet! lai tās aust vai riet

Citu veidu vijā,
Uzlēks zelta Rieteklīte!

Izsāpējse dvēselīte —

Sietiņš neizsijā ...



PAPARDES ZIEDS

III

Visu daiļumu mājās es pārnesu

Pār plecu kā rožu vijumu.
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PAPARDES ZIEDS

Tik pārāk reti to dabon rokā?

Pēc simtu un atkal simtu gadiem,
Kad izmirst ģints ar radu radiem,

Tad, no neviena neuziets

Dziļturnšā meža biezumā,
Pilnmēneša bālā spožumā,

Visapkārt ietverts staru lokā,
Zied papardes zieds.

Bet, kas nu tomēr to dabon rokā,

ļas gaišredzīgs top kā mags un burvis:

Viņš redz, ka lejup nokarājas
No debesīm sidraba virvītes,
Kur uzkāpj un nokāpj dvēseles.

Un pats tas pa rožu pazarītēm

Kāpj augšup līdz mākoņu nomalītēm

Un atrauj vaļā laimes durvis.
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Bet tad visi viēsuļi saceļas,
Un visi velni un raganas

Skrej, lai to tvertu uz pēdām tūlīt]

Kas augstāk kāpis, jo zemāk krīt,,,

Un, kā jau iepriekš var paredzēt,
Sai cīņā viņš nevar uzvarēt

Un krīt

Bet turpat, kur viņš pakritis
Un kur tam izrauts ticis zieds,
Turpat, skat, skat:

Mazs sēkliņas graudiņš izbiris —

Un atkal pēc simtu un simtu gadiem,
Kad ģintis izmirs ar radu radiem,

Dziļmeža biezoknī neuziets,
Tas uzplauks pilnmēneša spožā lokā

Un atkal ies kāds, kas to meklē rokā.
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LĒKĀJOŠA GUNTIŅA

Jau rožaini atspīd apvārsnis?
Uz zila debešu pavarda

Salstošais ziedonis
Sev spirgtu guniiņu iekūris.

Vējš tālu pār laukiem to iznēsās

Grūž dūmu mutulīšus

Kā balti zeltainus mākonīšus;
Kur nokrīt zemē dzirksteles,

Aug zilas un sarkanas puķītes,
Un lido visapkārt plēnes,
Kas vieglas un smalcinās izdegušas
Un par baltiem tauriņiem palikušas.

Pie uguns stāv bāla meitiņa
Ar sāpīgiem smaidiem kā dilstošs mēness

Ak, bālā meitiņa, ziema

Grib aukstās rokas vēl sasildīt.

Rīt, parīt, aizparīt
Tai jāiet projām no zemes ciema —

Jau zālīte klusi zem kājām tai zeļ —

Un viegli viņu projām ceļ. —

Un kūstošās ledus krellītes

Tā raisa no kakla un rokā tura,
Un sapņaini met iekš ugunskura —

Met lēni pa vienai,
Dienu pa dienai,

Un augsti uzšaujas dzirksteles.

Jau pēdējā krellīte rokā tai mirdz,
No visām tā vissaltākā

Un ari visbaltākā ..

Ak, zinu jau, zinu — tā mana sirds.
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LORELEJA

Moto:

īeh weiss nicht, wass soli es bedeuten,
Dass ich so traurlg biri.

Helns

Starp klintīm zaļdzeltena meija

Līkst sēri virs ezera,
Tā senā Loreleja,
Kas vītolā pārvērsta.

Kā zelta uguns tā kuras

Virs zilmelnā ūderia,
Kā uzpūsts mākonis turas,
Tik kupla, tik viegliņal

Un mīkstie zari, tās mati,
Kas nava sapīti vēl.

Virs līmeņa plandās plati
Un vakara sārtumā kvēl.

Pie kājām vēl suseklīts ari

Kā zāļu vīkšķītis mirkst,

Kacļ apspīd to saules stari,
Viss vienā zeltā viņš dzirkst.

Krasts, Lorlejas sirmais aukiis.

To auklē virs nomaļas,
Un biedris tai ūdens krauklis

Virs galotnes šūpojas.

Un'senā, saldsērā teika

Kā šalka to aplido;
Tik sirds, kas pati nav sveika,
Vēl zin un atmin to,
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IK PAVASARI

Ik pavasari, ik pavasari
Vai nenotiek fauni brīnumi?

Nu saki!

Vai rozes nezied sārtāki?

Vai līdzi tu ziedēt negribi?
Nu saki!

Vai mākoņi nelido vieglāki?
Vai līdzi lidot neiesi?

Nu saki!

Ik pavasari, ik pavasari
Aug ērkšķiem jauni dzeloni,
Top čūskām zobi asāki;
Vai līdzi cīņā neiesi?

Nu — saki!

ZELTCEPURĪTIS

Kā tava māte tevi šurpu laida?

Es pazīstu it labi to,
So sievu lieso, kaulaino!

Es zinu, tava māte saucas Vaida,

Es pazīstu ar tavu tēvu Postu,
Ja viņš to būtu zinājis,
Ka tu pie manis atnācis,
Viņš nāktu, rautu tevi tūdaļ nostu.

Man svešas nava tavas māsas Skumjas,
Es zinu, cik tām skati drūmi,
Kā melnie mati kūp kā dūmi

Un gaismai virsū it kā rnākons jumjas.
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Tik tu viens pats tāds, gaišais puisīts Prieciņš,
Kā ziemā dzimis cīrulīts,
Tu esi visu mīļvārdīts,
Kā nebūdams šās ģintas radinieciņš!

Tu smaidi, kaut ar tavas lūpas klusē,
Un laipni staro viss tavs sejs,
Tik mīligs, balti sarkanējs

Kā āboliņš, kas audzis saules pusē,

Ko tava niknā tēva dzēlīgs asmins

Ir spējīgs kost un sadragāt,
Tam saldā dvēsmā glaužas klāt

Tavs maigais vaigs kā balts un smaržīgs jasmīns

Tā tu, šīs melnās ģintes zelta sprodziņŠ,
Ej visu atkal labā vērst,
Kur viņa bijusi ir sērst,
Tu esi aklā mājā viens pats lodziņš,

Vai tavas dziedinošās, mazās rokas,

Kas ir tik plāniņ sīciņas
Kā jauna bērza lapiņas,
Spēj vaigos izglaust visas asru krokas?

Vai tavu gaišredzīgo acu dzirksti

Spēj katru tumsu caurskatīt?

Vai visas durvis atdarīt

Var tavi sīkie pumpurīšu pirksti?

Tad nāc pie manis arī, ilgāk mīti!

Bet ko? — vēl acumirklis nav,

Kopš šurpu nāci, un tu jau
Ņem atkal savu zelta cepurīti? —
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OZOLIŅŠ, VECTĒTIŅŠ

Ozoliņ,
Vectētiņ,

Ko stāvi viens pats vēl bez lapām drūmi,
Kur sen jau zaļo koki un krūmi?

Ko, vienmēr tev jāpīpo?
Kā migla kūp apkārt, kā tabakas dūmi?

Vai gaidi lakstīgalu, ko?

Lai atskrien un roku tev pabučo?
Tad stiepsi tik plato lapu roku,
Kas izdobota liku loku,
Tad nebūs vairs brūnā pierē tev kroku?

Bet vectētiņš domā: nav jāsteidzas,

Uz nekādiem vējiem nav jāklausās,
Lai dzied, ko grib, arī filomele!

Kas nezin, cik viņai lokana mēle,
Kā kokiem tā galvas sagroza!
Bet man, man zīles ir jāskaita.

Es neklausos, lai tur sauc, kas saucis!

Lai ziemelis manim apkārt kaucis,
Viņš manu skaitīšanu nav jaucis!
Lai zibentelis spēris, nespēris,

Viņš manim zīles nav zemē bēris!

Nāks rudens — vai citiem tad būs vairs kas!

Viss gludens — lapas nobērtas!

Tad laiks maniem zelta gabaliem,
Tik ilgi un rūpīgi glabātiem
Un brūnos maciņos iesietiem! —

Tā domā ozoliņš,
Mans vectētiņš,

Kurš dzīvo un dzīvos simtu gadus,
Jo pašiem dieviem viņš teicas radus,
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PĀRVEIDĪBA

Uz noras, pie kājām pavasaram,
Visgarām

Lauks raibs no puķu lāsumiem

Kā no sēkliņām, pabērtām putniņiem!
No kā tās tur izbērtas?

Man uznāk kā skumjas atmiņas:
Tās ir manas pērnās asaras!

Zilzeltaina, pārraiba visa pļava,
Tiknava

Vēl tādu ziedu, kas sarkani mirdz,
Tik viens starp visiem — tā mana sirds!

Un tad vēl tā

Vienā varvīksnes strīpiņā ietītaj

Tanīs sāpēs, ko pērn tā izcieta.

Kur katrs stādiņš augšām cēlies

Un smēlies

No vajā atburtiem ezeriem

Sev spirdzi ar tumšzaļiem pilieniem,
Kur jauns viss tapa,
Tur plauktu ir es kā jaunzaļa lapa
Uz savas pašas pērnā kapa.
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PROLETĀRISKS PAVASARIS

Salts, agrs nācis pavasaris,
Ne sarkangunīgs,
Tik zili baltās krāsās vien,
Bet visdegunīgs,
Pret katru kailu zariņu,
Pret katru sīku asniņu
Viņš visai runīgs.

Kaut būtu ciemojies pie tā,
Kas neikdienīgs:

Balts, linu audos tērpies bērzs

Stāv stalts un vienīgs.
Un ozols, koku augstmanis,
Sev zelta jostu apjozis,
Jau gaida cienīgs.

Bet p]āpā visas galotnes,
Cik tīk, ar viņul

Čaukst'lapas loku izloksnēs

Zaļvalodiņu.
No zara zarā putni skrien,
Un saule visus kopā sien

Ar zelta tiņu.

Kas dziļi audos bija slēpts
Un rādās ārisks,
Un diedz, un stiedz, un čaukst, un plaukst,
Un top vispārisks.
Tāds pavasars, kas nesaprot,
Kam pienākas tik — godu dot,
Ir proletārisks!
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MEŽA MĀTE

No zemes kad novākts top ziemas sirmums

Un sedz to atkal zaļš lapu pirmums,
Tad meža māte, kā arvien,
Devinmezglotu nēzdogu vaļā sien.

Gan galotnītes, gan pazares
Tad dabon sagšas un villaines;
Ik kukainītim tā darbu dod,
Ik putniņam savu dziesmu rod.

Tā izlaiž pirmo cīrulīti

Un līdzi dod dziesmu ciemkukulīti,
Un skaņbalsītim piekodina,
Lai agri no rīta tik celties zina.

Tad vēl uz katras pazares
Tā noliek sarkanraibzīlītes:

Tik pārāk spārnus lai neplivina
Un pārāk pļāpīgi nečivina.

Tā dzeni kokā par kalēju liek,
Un zirneklim audums iedots tiek;
Tā eglei dod adatu: «Suj man nu,

Suj zaļu ziemu un vasaru!»

Bet kam gan visvairāk tika dots?

Ak, lakstīgalai pienākas gods.
Ko domāt no pelēkās filomeles:

Tā iemākusi trejdeviņas mēles!

Tik vanags palicis baskājis:
Neko nav ne pratis, ne iemācis —

Tam viegli spārni un galva grūta,
Un liela skaņu neizjūta.

Un līdzi vanagam arī es —

Ne spēlītes man, ne mēlītes.

Bez spārniem pie saknes es palikšu,
Nekad es galotnē netikšu.
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LAKSTĪGALA

Kas vēl tik vēli vēlina,
Kur lauks un mežs jau apklusis
Un dziļā tumsā grimis viss?

Klaul mazā, pelēkā pelēcīte
Dzied, lakstīgala, nakts dvēselīte!

Un cēli cēlina,
Ar skaņām apņemot apkārtni,
Ne lielāka pati par īkšķīti.

Tā raiti, raiti ritina

Un miju mīšus un viju vīšus

Ber bērdama balsa burbulīšus,
Un raitais ritums un rakstā situms

Krīt šķīzdams kā dziesmu straumes kritums.

Tā lēni lēnina

Un apklust — tad pēkšņi apkārt sitas:

Un melodijas skan atkal citas.

Tā žēli žēlina!

Te atkal man šķiet, tā nav nemaz dziesma,
Bet sīka, maziņa zilgana liesma

Tai pašā mēlītes galā šaudās
..,

Un pieaug gaviles, pieņemas raudas,
Un kvēlin kvēlina.

Un plešas un plešas ar tādu spēku,
Ka top par skanošu ugunsgrēku!

Tad sīki, sīki sīciņa

Un nostaigā visu man sirsniņu
Kā skudriņa ābolu lapiņu.
Pat zvaigznītes klausīties kopā nāk:

«Ak, kā tā māk! Ak, kā tā māk!»

Un tīcin tīcina,
Kā mēnestiņš, mākoņus pašķīris,
Stāv skaņu pārņemts, nobālis, —
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Tā bur un tur, un kaldina!

Tu, mēnestiņ, mākoņos ielīst vari,
Turpat jūs, zvaigznītes, iebēgsat ari,
Bet kā lai mājā tieku es?
Ar skaņām man piebērtas kurpītes!

Tā saldi saldina!

Man nevajag māju, ne draugu, ne radu,
Es sēdēšu klausoties tūkstoš gadu!

VISMĀTE SAULE

Es agri sauli satiku,

Kas, tērpta ar zelta sagšiņu,
Jau līda caur meža zaļumu.

Tā nākusi bija, lai apskatītu,
Vai putniņiem galva nesāp šorītu,
Un vabulīšus lai saskaitītu.

Bet lakstīgala kur palikusi?
Ko šonakt tik žēli tā vaidējusi?
Un kādēļ tagad tik klusi, tik klusi? ..,

Zem zelta rokas tai Šķīrās zari,
Te ieraudzīja tā mani arī:

«Tu bālā sniegpulkstīt, ko tu te dari?»

Ak, vismāte saule, es sen te jau sēdu,
Bet nespēju izbēdāt savu bēdu,
Simttūkstoš gadu es te jau sēdu.

Ak, vismāte, lapas ir plaukušas,
Un zaļas top egles adatas,

Bet saki — kam neplaukst asaras?

Ak, saule, ar katru jaunziedoni
Priekš visiem tu jaunas dāvanas roni,

Tu liepai liec galvā zelta kroni,
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Un pusnaktsrasu, tu paņem viņu,
Un katru netīro pilieniņu
Tu pārvērt par mazu varvīksniņu.

Ak, vismāte saule, tik sen es te sēdu,
Bet nespēju izbēdāt savu bēdu,
Simttūkstoš gadu es te jau sēdu!

Un šorīt, kad tu atnākusi,
Es pateikšu, kam te viss tik klusi:

Ak — lakstīgala nomirusi.

VĒJA DIEVE

Visu cauru dienu tā spēlēja,
Tā nebij spēle, bet vaidas —

Visu garu dienu tā gaudoja:
Uz zaru harfām skanēja
Sald-raudas un žēlas smaidas.

Visu caurgaru dienu tā sauca pēc kā:

Ak, gaidas, veltas gaidas!

Nu vēja vairs nav, kas galotnes loka,

Cik klusi viss, cik klusi!

Uz zaJājām stīgām vējdieves roka

Guļ pamirusi
Tik pazarēs viegli iečabas

Vēl pēdējās sāpju nopūtas ~.

Sirds, dusil
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MIGLAS MEITIŅAS

Dejo miglas meitiņas,

Dejo mēness dārziņā,
Ak, cik viegliņ viegliņas!
Dejo visā klajumā —

Dzidri smalkas, viegliņas!

Tītenīšu stīdziņā
Viegli viņas šūpojas,
Zajā bērzu lapiņā
Mīkstā krēslā atsēžas,

Varavīksnē ietinas!.,.

List, bet kas tik spoži list,

Nedomā, ka asaras!

Ko tās mī! un ko tās nīst,
lr tik sidrabots — nekas,

Nedomā, ka asarasl

Sāpju zemei pāri iet,
Nepaliek tām pēdiņas.

Kādēļ tās tik vieglas šķiet?
Ak, tām nava sirsniņas,

Nav nemaz tām sirsniņas!
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ŽĒLABĀS MIRUSI DVĒSELE

Ak, saulīte ira sadrupuši
Un zaļajā zālītē izbirusi

Kā zelta drupatiņas.
Te atskrien mazs putniņš, dvēsele,
Un aši salasa viņas.

Tā ir tā pati dvēsele,
Kas sen jau reiz ir miruse

Aiz žēlabām senpasaulē!
Nu pelēkos spārnu galiņus,
No niknas salas salušus,
Tā silda ik ziedoņa saulē.

Bet kas tā tāda, tik nikna sala,
Ka tai nekādā saulē nav gala?
Un spārniņi neizsusē?

Mīļ-ļautiņi, pasakāt man jel to,
Kas bij tās par žēlabām? un par ko

Tā dvēsele nomiruse?

VEĻU MĀTE

Vēju māte, veļu māte,
Ko tik plati tavi rati?

Ko tu atbraukusi pati?

Birzei izģērb zaļo zīdu,
Krūmiem novelc raibos svārkus,

Liepai nojoz zelta jostu.

Visas lapas nostu rauji,
Visas veļu ratos krauji!

Veļu māte, veļu māte,

Zvans pie ilksīm tev bez mēles —

Staltā sirdī nav tev žēles!
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Putniņiem tu ārdi pērkļus,
Taurenītim atlauz spārnus,
Gredzenus ņem lapsenītei,

Apstādini cīrulīti,
Pašu debess pulkstenīti.

Veļu māte, veļu māte,
Ratu kalums nespīd spoži,
Cik tev gari, melni groži!

Melnu apvij balto dienu,
Zilo debesi sedz cieti,
Zelta saulei apvelc rūsu,

Segu uzmet mēnestiņam,

Nejauj zvaigznes skaitīt viņam. —

Veļu māte, veļu māte,
Vēl ir vieta tavos ratos,
Ļauna kāre glūn tev skatos

Glābšu dzirkstelīti pelnos,
Rožu sēklu dobē slēpšu,
Bet kur tveršu dvēselīti?

Ņemšu dziesmu kamoliņu,
letīšu tur iekšā viņu.
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ZIEMAS PASACIŅAS

I. LAUSKS

Ir ziemas pusnakts, ārā nikni salts.

Dus ļaudis, salīduši siltās malās,
Un visi vēji ierāvušies alās;
Bez gala klusums visā pilsētā,
Un tālu sala atbalss skan uz cietā pliena,
Kur eju viena.

Pie debess mēness, liels un balts,
Lej savu gaismu pilnā spožumā.
Bez mērķa klīstu līdzi viņa staram.

Te ašā gaitā man kāds paskrej garām —

Ko? vai bez manis vēl kāds nomodā?

Es redzu! Lauskis! tāds kā pasakā:
Mazs vīriņš lielā, baitā kažokā,
Un galva apkaklē kā pazudusi,
Tik degungaliņā
Tam gara ledus tapa piesaluši!
Viņš sastopams tik niknā saltumā!

Tad viņš visgarām mājas apstaigā
Un, cik tās stipras, izmēģināt grib.
Mazs sidrabcirvītis tam rokā zib —

Un, kurai klāt, viņš cirvi savicina

Un laiž ar sparu sienā iekšā: blaikš!

Līdz pašam pamatam iet sprādziens: braikš!

Pusmiegā gulētāji acis ver

Un uztrūkušies nomurmina:

Kāds saltums! klau, kur ārā «lauskis sper»!
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II. DZELMES KARALIS

Es eju klejodama lēnām

Pa zelta pēdām pakaļ mēnesstaram;

Viņš mani ārā ved iz māju ēnām,

Kur visā plašumā
Un visā spožumā

Mirdz jūra, ledus pārklāta visgarām.
Bet viena vieta zaļganbaltā gālē
Visspožāk laistās tāle.

Es skatos, skatos: — Kāds man daiļums rādāst

Ak, tur jau sēd pats dzelmes karalisl

Viņš glāžu šķirstu augšup uznesis

Un mantas nobēris uz baltas lāča ādas;

Viņš grib reiz pats tās skatīt savvaļa,
Tā, ka neviens to nepamana,
Jo dzelmē viss. ir mūžam nemierā:

Tur vienmēr pļāpā nāru meitenes

Un vienmēr kustas ūdens zālītes,
Caur ko tam traucēta tiek skaitīšana.

Mīt dzelmē, kā virs zemes, nelieši,
Un visur tāpat skauģi ir un blēži:

Visapkārt klausās gliemeži,
Un klātu rāpo lielie dūņu vēži,
Un citādi tik laiskie sami

Arvien ap mantām lodā ostīdami;
Un glāžu šķirstam apkārt nelabvēlēs

Kā virves aptinušās resnas lēles.
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— Nu te neviena vairs nav tuvumā!

Pat zemes bērni, ilgualkstošie
Un spožuma un dailes slāpstošie,

Ap pusnakti neviens nav nomodā.

Te guļ nu kaudzē visi dārgumi,
Pa gadu simtiem kopā savākti:

Gan tie ar kuģiem kopā nogrimuši,
Gan viņus šurpu atnesuši

No pusnakts zemēm delfīni un roņi.

Tur zaļā zeltā zalgo zalkšu karaļkroņi,
Mirdz īriskrāsās' nāru auskari,
Dzirkst dzīslotie, caurdzidrie dzintari,
Un ahāti un hrizolīti laistās!

Pastarpām sarkanmelni raugās rubīni

Kā nopiluši asins pilieni.
Tur topāzs dziļi dzeltens kaist kā naids.

Un bālā opālā viz saldi sāpīgs smaids,
Kā acīs asaras tur zaļais smaragds žulgo,
Un zilais safīrs bezbēdīgi spulgo.
Tur niknā sarkanumā jaspiss mirdz

Kā dusmās iedegusies odzes sirds,
Un zaļganzilā tirkīzā

Spīd debess, iegrimusi ezerā.

Tur ametisti zied kā vijolītes,
Un kur vēl neskaitāmas pērļu vītes!

Ap mantām karalis nu mīlinājās
Un dārgakmeņu kaudzē rušinājās,
Ar vienu, otru roku pērles bārsta,

Visapkārt aplūko un gaisā kārsta,
Un acis spiežas viņam kāri

Kā ūdens tulznas apaļas uz āri.
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Viņš apbiris viss sidrabpārsliņām,
Un bārda pilna dimantdrumstiņām,
No ledus pieres zelta sviedri rit. —

Es eju tuvāk — ak, kā sirds man sitf

Bet viņš jau nomanījis: kāds ir tuvumā

Un, aši mantas kopā sagrābis
Un šķirstam lāča ādu uzmetis,
Bēg tālumā.

Tik izkaisītus nopakaļus
Redz dārgakmeņus dzelten-zili-zaļusl

Tur atkal apmetas viņš spožā lokā,

Bet, nomanījis, ka to ķeru rokā,
Vēl tālāk aizbēg lielā steigumā.
Tā atstatums top vienmēr tālin tālāks,
Tik bēgot pārtrūkušās pērļu vijas
Guļ it kā izirušas ilūzijas ..,

Un stundas iet,
Bālst mēnesis arvienu bālāks

Un beidzot riet

Caur tumsas spraugām spiežas iekšā rīts,
Nakts ņem no zemes nostu smago vāku, —

Mans gars tik gurds un izmocīts:

6s savus sapņus mūžam nepanāku.
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BALTO RAGANU NAKTS

Lidu, lidu pārsliņas,
Viegliņas, smalcinās,
Debesu paijiņas

Lidinās zemē.

Baltsniega meitiņas,
Aiztītas actiņas,
Pulciņos nolaižas,

Virpuļo dejā.
Sākumā retas,
Savrup tās griežas,
Biežāk tad bliežas,
Ašāki sviežas —

Tumsa jau metas.

Te sanāk vēja muzikantu kori,
Kā vārnu bars tie gulst uz jumtu šķori
Ņem katris mutē skursteni kā tauri,

Un sākas neģēlīgie, žēlie auri:

Čīkstošas čīgās,
Pāršķiebtas ģīgas,
Griezīgas gaudas,
Smiekli un raudas —

Virpuļu vērpējas,
Mākoņu metējas,
Tumsas tinējas,

Kā jums tik žēli?

Aizsegas nomestas,
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Nu jūs redzamas,
Baltās raganas,
Dvēseles klīstošas,

Nemiera tēli!

Ne spoku dvēseles, ne tās, kas mira,
Bet tās, kas dzīvas, pārāk dzīvas ira.

Tās savu pārlaisto, bet nedzīvoto dzīvi

Nu elementos iztrakot grib brīvi:

Put, put, puteni!

Kauc, kauc, kaukuri!

Negaisu negaisi,
Visi vēji palaisti;
Līveru lēveri,

Saplēsti mākoņi,
Debesu skrandas

Vijas un vandās.

Aumaju gāzieni,
Saites un brāzieni,

Saskaņa pārrauta,
Haosam uzvara,

Haosam vaļa!
Kas nomākts un ar varu zemē spiests,
Un krājies un krājies, un iekšā rūdzis un ciests,
Tur atbalšu rod manas bezmiegu dvēseles takts,
Heisā! Heidā! Tu, baltā raganu nakts!
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VAKARA DAIĻUMS

Sēd vakars sarkanā sēdeklī,
Un apkārt tam zeltoti mākoņu

Es redzu to savu mantību dalām,
Nāk nakts, un dienas valsts ir pagalam

Ar' mani savā spožumā
Viņš ietin kā sarkanā lakatā.

Pamazām jau bālē debess jums,
Bet acīs paliek atspīdums.

Un gaisma ka glābdamās grib man sekot,
Ar baltām kājām pa ceļu tekot.

Es pēdējo dziestošo stariņu
Vēl mēteļa stūrītī ietinu.

Un vēlo, vēso vēsmiņu
Es mīļi pie krūtīm sasildu.

Kas gaistošs un irstošs, to sasienu

Es kopā ar dzejas dzijiņu.

Visu daiļumu mājās es pārnesu
Pār plecu kā rožu vijumu.
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MĒNESSNAKTS

Brīnumdaijā mēnessnakts,
Tu ar savu burvīgumu

Tālā, baltā spožumā
Apņem visu debess jumu,

Brīnumdzidrā mēnessnakts,

Tumsu projām nobīdot,
Tu ar gaismu pildi āri,
Spožu miglas audumu

Visai dzīvei pārstiep pāri,
Brīnummaigā mēnessnakts.

Patiesība, sapņojums,
Kuri dzīvē pušu lauzti,
Tavu staru smalkumā

Tiek no jauna kopā austi,

Brīnumvieglā mēnessnakts.

Tavā dziļā klusumā

Nogrimst visas zemes bēdas,
Tavā lielā spožumā
Izgaist visas dzīves pēdas,

Brīnumlielā mēnessnakts.

Sāpes skaistas kļuvušas,
Novelts smagums, zudis baiļums.
Vaļā veras mūžība,

Kuru atstaro tavs daiļums,
Brīnumcēlā mēnessnakts.



VĒJA ROZĪTES

IV

Die Englein, die nennen es

Himmelsfreud,
Die Teufel, die nennen es Hollenleid,
Die Menschen, die nennen es —

Liebe*

Heine

Kur jūs mani glabāsiet
Žēlabās nomirušu?

Tur mēs tevi glabāsim,
Skaistā rožu dārziņāl

Tautas dziesma
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VĒJA ROZĪTES

Vēja viju rozītes,

Rozes, baltās rozes!

Katris zariņš vīts un tīts,
Līču loču izlocīts,

Stīgu stīgās augšup dzīts!

Cik jums, kuplās pārgalves,
Nebij galvas grozes!

Baltās vēja vieglītes,
Vai jums nebij bailes

Lejā atstāt saknītes?

Būt bez savas dzimtenes,

Kā bez miesas dvēseles?

Rozes, baltās rozītes,

Vai jums nebij bailes?

Zemes bēdu nebēdnes,
Baltās rozes vējā!

Kas jums līdzi kāps un ies?

Galva gaisos šūposies,
Ellē kājas karāsies!

Vēja viju rozītes,

Baltās rozes vējā!
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RĪTA DZIESMA

Ak, maiga mīla, Irida,
Tu rīta debestiņa,
Kas pustumsā vēl ietīta

Kā salda neapziņa.
Tik viena maza maliņa
Pie apvāršņa jau sārta,
No Austras rožu pirkstiņa
Ar galiņu tik skārta.

Vēl saredzams ir tālumā

No naga ieapaļums,
Kas atkrāsojas sārtumā

Kā pusmēneša zaļums.
Bet sārtums vienmēr sārtāks kļūst,
Karst karstāk vaigu kaisums,
No sirds uz sirdi asins plūst
Kā ābote un paisums.

Un pirmie nervu drebuļi
Ar neapjaustām dziņām
Dzeļ it kā sīki dūrieni

No karstām adatiņām.
Ko sirds tā sēro? ko tā sirgst?
Kas viņai trūkst? kā nava?

Ak, ziedonī visvairāk mirkst

Zem ūdens zaļa pļava,
Ko viņa kvēl? kā viņai žēl?

Kur zaudējums? kur guvums?
Ak, tā nemaz nav mīla vēl,
Tas ir tik mīlas tuvums.
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PRELŪDIJA

Kas gan man šodien noticis,
Ka sejs man starot staro viss?

Ak, it nekas.

Vai skaistas drēbes kāds dāvājis?
Ak nē! —

Vai citu ko dārgu atnesis?

Ak nē! —

Vai puķes pumpurs uzplaucis?
Ak nē! —

Vai skaistu dziesmu kāds dziedājis?
Ak nē!

Bet dvēselē ieskanas mūzika,
Tā aug un aug bez apmēra,
Vai gabalos dvēseli raudama.

Ak, vētra! Ak, drudzis! Ak, burvība!

Sirds raud un smejas kā nejēga ~.
Tā sensenā zireņu meldija — —

Ak jāl

LAISKĀ SAIMNIECĪTE

Smejas sarkanām lūpiņām oglītes,
Locīdamies uguntiņš lokās:

«Nu tiekat gudras no skuķītes!
Vai viņai šodien kas sokas!

Tādas smaidīgas pusviru actiņas,
Un it kā nopļautas lilijas
Guļ klēpī saliktas rokas!»

Neviens nav darbiņi darīti

Pa nemēzto istabiņu;

Top droši un drošāki putekļi
Un gulstas ap kopējiņu.
Tā pieceļas un kā sapņos iet — —

Viena pārdroša nagliņa ķer to ciet

Un pārplēš priekšautiņu!



272

ILGU NAKTS

Cik gara nakts!

Ak, ko lai iesāku?

Kā gaidīt rītu?

Kaut būtu dzijas kamoliņš,
Es tītin tītu.

Bet ilgu kamoliņš —

Ak, to es zinu —

Nekad, nekad tas neiztek,
Kaut tītin tinu.

Cik gara, gara nakts!

Drīz zvaigznes projām ies,
Nāks rīta krāsas,

Tās vienas pašas projām ies,
Bez savas māsas.

Un tumsa ielīdīs

lekš zemes alas,
Tik manam melnam ilgu apvārsnim

Nav sārtas malas!

Cik gara, gara, gara nakts!

PUSNAKTS VĒJŠ

Sen nodzisušās visas guntiņas,
Tik tumsā mirdz vēl manas actiņas!

Krūts viļņot viļņo nopūtās,
Plok vienas, ceļas citas, —

Sirds tumsā runā kā vilnītis,
Kas lēni pret krastu sitas.

Lien mākoņgultā zvaigzne pusmiegā,
Tik es vēl viena esmu nomodāl

Tu nemiera pilnā sirsniņa,
Kas tevi tā tirda un moka?

— Ak, to tik zina pusnakts vējš,
Kas dārzā puķes lokal
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NOASA BALODĪTIS

Es aizlaidu savu dvēselīti

Pie tevis kā Noasa balodīti

Ar zaļu cerības lapiņu.
Tā atgriezās — un es nosarku —

Un otrreiz es balodi izlaidu

Un viņu pārnākam gaidīju,
Bet tas vairs atpakaļ negriezās,
Viena sirds pie otras palikās

VIENA BALSS

Vai nelga neesmu, nudien!

Kas mani tā izbiedēja?
Tā tikai kāda balss bij vien,
Kas piepeši atskanēja,
Caur citu balsīm caurskanot,
Kur pulkā kāds saldi smēja.

Šo vienu balsi sadzirdot,
Man sirsniņa nodrebēja
Kā zariņš, putniņam uzlecot.

PAZUDIS VĀRDIŅŠ

Kaut ko tev sacīt gribēju,
Bet nezinu vairs to, ak, nezinu!

Tā valodiņa man juktin jūk,
Un visi vārdiņi projām mūk —

Bet jauks bij tas vārdiņš, brīnumjauksl
Nekad nu vairs lūpas to neizsauks.

Kā upē, kā dzelmē tas iekritis,
Jau zirneklis tiklu tam pāraudis!
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SAVU MĪLU

Savu mīlu, kaunīgo mīlu,

Kur to lai apslēpju?
Vai lakstīgalai zem spārniem
Lai viņu palieku?
Bet lakstīgala gauž
Un visu naktij pauž.

Savu mīlu, sāpīgo mīlu,

Kā to lai nomācu?

Vai dārza kaktā dziji
To zemē lai aproku?
Bet mīla nenonīkst;
Iz zemes rozes dīgst.

Savu mīlu, dedzīgo mīlu,
Kā to lai savaldu?

Vai kā mazu uguntiņu
To mežā lai iekuru?

Bet liesma plētīsies —

Viss mežiņš aizdegsies.
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ĒRKSĶU KRŪMS

Vēli, ak, vēli!

Un negriezies projām drūms,
Tik vien tā salduma vēli,
Cik bitītei uzņemt uz mēli

Ļauj niknais rožu krūms,
Tik vien tā salduma vēli!

Vidi, ak, vīdi!

Pie krūtīm tev galviņu sliet

Uz mazu, īsu brīdi —

Sev pašam reiz laimi vīdi,
Ak, tad jau es gribu iet —

Sev pašam laimi reiz vadi!

Skati, ak, skati!

Gar zemi komēta garām ies,
Šo liesmaino viesi skati!

Ver zilās acis jo plati!
Mans sapnis tev tikai pieskāries
Un ne es pati!
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AP TEVI

Pie tevis! Pie tevis!

Sien mani diedziņi
Kā burvju tiņa

...

Mīl spožo Ausekli,
Mīl pusnaksniņa!

No tevis! No tevis!

Vai saukts, vai atraidīts,
Vai pašas dziņa?
Lien mazs, mazs mākonīts

Pie mēnestiņa —

Pār tevi! Pār tevi!

Līkst skumjās pāri bērzs

Virs ezeriņa
Un neredz, kļuvis sērs,
Vairs debestiņa.

Tik tevi! Tik tevi!

Sirds reizē mīl un nīst,
Un kvēl, un prasa ...

No koka zemē līst

Uz krūmu rasa.

Ap tevi! Ap tevi!

Kā zieds, pilns auglības,
Pa velgu vēju
Es rožu sēkliņas
Ap tevi sēju.

Ar tevi! Ar tevi!

Ar kluso — trakule
~.

Tāds tu man tīci;
Tek strauja upīte
Pa rāmo līci.
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Pēc tevis! Pēc tevis!

Raud elšās žēlumiņš,
Raud izsamisdams

Un skan kā sidrabiņš,
Iz rokas krizdams.

Bez tevis! Bez tevis!
Iz acīm neizžūst

Man lietiņš lāsains ~,

Man lietiņš lāsains ...

— Ak, vilnis, kad tas lūst,
Mirdz septiņkrāsains.

PIRMAIS SKŪPSTS

Kā bija, kā nebija!
Vai tu tas biji vai es? ...

Cik nejauši lūpiņas sastapās,

Kā vējš sagrūž kopā lapiņas,
Nez nākdams no kurienes!

Kā bija, kā nebija!
Es kā pa sapņiem tik jaušu

Kaut ko tik maigu uz mutītes,
Kā varavīksni dzeram iz upītes

Un dzeram to gluži sausu —

Ne bija, ne nebija!
Tad, atpakaļ neskatot, klusi

Mēs gājām ar uzceltām apkaklēm,
Kā bēgot no lietus lāsītēm,

Ikviens uz savu pusi.
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PIELIJUSI ROZE

Kā pielijuši roze

Man mīlas pilna sirds — —

Ej klātu, ej!

Ar rasu apliešu,
Acis, muti tev piebēršu,
Runā nu!

Pilēs matu galiņi,
Tecēs caur dvēseli

Sīki silti strautiņi,

Un ja nu kāds tev prasa,
Vai tie skūpsti, dzirkstis vai rasa?

Ko atteiksi?

Nekā vairs nejēgsi,
Mulsdams mulsīsi,
Smiesies vien.

Tagad tu gudris vīrs,
Tad būsi nelga tīrs,
Es biedinu:

Kā pielijuši roze

Man mīlas pilna sirds
~,

Ej garām, ej!

Skrej postā, skrēji
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CAUR MAGOŅU LAPĀM

Es saules meita gan neesmu —

Ak, to es jau zinu, es zinu!

Bet sarkanrožu dārziņā
Es tomēr kroņus pinu!

Un cauri caur magoņu lapiņām,
It kā caur sarkanu kvēlu,
Es jūtu karsti skatāmies

Uz sevi dievu dēlu.

Ak, dievu dēls tas ari vis nav!

To visu es zinu it labi —

Ne saules es meita, ne dievu viņš dēls,
Bet citas cilts mēs abi.

Un arī nekas mums nepieder,
Pat rožu dārziņa nava!

Bet mantas mums daudz: tu esi mans,

Un es, es esmu tava.

Un noslēpumu mēs zināsim,
Kā mēs tik bagāti tapām:
Mums tikai vienmēr jāskatās
Caur sarkanām magoņu lapām.
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MĪLA un NĀVE

Kad mīla ar nāvi sastopas
Uz vienas pašas taciņas,
Tad ir tik šauri, tik šauri,
Ka sirsniņa netiek vairs cauri. —

Es tagad jau īsti nezinu,
Vai mīlu vai nāvi lai izvēlu?

Jo abas — man liekas — ir māsiņas,
Jo abas ir viena un vienādas.

Ak, mīla ar nāvi ir māsiņas:
Es dusēšu viņa skāvienā

Kā rubīns zelta gredzenā.
Viņš atkal vīsies manās rokās,
Kā mēness vijas mākoņu krokās, —

Vai saldāks var gan būt vairs kas?

Bet, sirsniņa pukstēt ja stātos,
Vai tad gan sliktāk man klātos?

Tur vēja meitu pulciņā?

Vējš purinās manus matiņus
Kā jauna bērza zariņus,

Ap kaklu valkāšu pērlītes
Es — apvērtas lietus lāsītes.

Man nesāpēs vairs nekas! nekasi

Vairs it nekas
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MĒS DIVI

Ak, putniņš, ieslēgts būrī,
Vairs nedzied dziesmiņas.
Un viens pats dārza stūrī

Aug bērzs bez liepiņas.

Ja bail tev no neatļaujas,
Tad es — es atnākšu!

Un sirsniņu tev iekš saujas
Es liktin ielikšu.

Kur citur gan pieder bāris,
Ja ne pie bārenes,
Kā vienmēr, lido spāris
Virs asru upītes.

Bet, divi kad būsim, tad smiesim

Par nenovīdumu,
Kā putniņi celsimies, skriesim

Pret dienas svīdumu.

Mēs skriesim meklēt to zemi,

Kas miglā redzas jau.
To zemi, to balto zemi,
Kur melno skumju nav.

To zilo pārpasauli,
Kur miera dzimtenē

Vairs slimais mēnestiņš sauli

Ar sāpēm nemeklē.

Kur balto Auseklīti

Ar zelta Rieteklīti

Redz, kā tie kopā vīti

Par vienu zvaigznīti.

Tur būsim mēs, bēdulīši.

Uz laimes saliņas
Kā divi mākonīši

Virs mēness maliņas,
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STRAZDIŅŠ UN LAKSTĪGALA

Sai pusē Daugavai Strazdiņš dzied

Un viņpusē lakstīgala,
Bet Daugava dziesmiņu pušu šķir,
Tik plata tā sīkajiem putniņiem ir,
Tik plata, ka nav nemaz gala.

Ne dzīve vienam bez otra šķiet,
Tik mīļi viens otram tie jutās!
Virs viļņiem viz sudraba asaras,
Un dzelmē krīt zelta žēlabas,
Plūst Daugava sarkanās putās.

Jo žēli vienā pusē dzied,
Jo otrā pusē vēl žēlāk;
Un viļņi un vēji pāri iet,
Un saule aust, un saule riet —

Un vēlāk paliek un vēlāk.

Ne šai, ne viņā pusē vairs dzied,
Pār viļņiem nav pēdu, ne ceļu;
Kāds spārniņš virs straumes, šķiet, peldēja —

Un vēlu pēc saules Daugava
Plūst melna un pilna veļu.



KAĶU PĒDIŅAS

V

Ak, miļā Mūza, vai vari man piedot.
Ja gribu ari grācijām ziedot?,
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KAĶU PĒDAS

Bez tēva, bez māmiņas atļaujas,
Bez baltās dienas gaismiņas
Kāds pārits reiz kopā zagās.
Kad modrais cīrulis-vīrulis,
Kurš citādi būtu pļāpājis.
Jau saldi dusēja vagās.

Bet, mīla ar mīlu kad satiekas, —

Tai nevajag gaismas, ne atļaujas,
Tā nebīstas velnu, ne veļu,
Tā klusi, klusiņiem solīšiem prot
Ar kaķīša pēdiņām izlaipot
Pa nepazīstamo ceļu.

Zem kājām tiem zāle tā nobijās,
Ka gara gar zemi nogūlās,
Lai nebūtu tikai daļas!
Un lapiņas aprājot čabēja:
«Par ko jums seja tik sarkana?

Lūk, mēs esam vienmēr zaļas!»

Tik kādas puķītes-brūnītes,
Ar zilām actiņām glūnītes,
Tos apsardzībā ņēma
Un, kur no rīta uz grāvmalas
Vēl mīlošo pēdas bij redzamas,
Tām virsū uzaugt lēma.

Par to tad nu viņam ar uzlikts sods,
Un tām tāds savāds vārdiņš dots,
Par kuru visi mēdās

Un saka: «Jūs neesat galviņas,
Jūs neesat vairāk cits nekas

Kā tikai — kaķupēdas.»
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KĀDA TĀ MĪLA IR?

Vai tā ir rotaļa, spēle vai dzeja?
Vai vieglā ritmā pusteciņu deja?
Kur galva cieši pie galviņas slejas,
Kā pantiņā atskaņas kopā lejas!,,,
Es gan nu ļoti smejos par to.

Tā sirdis kā diedziņus sašķeterē,
Kā vienās ilgās tās cerē un cerē.

Un, lai ar cikreiz tās šķīrās un vīlās,
Bet dari, ko gribi! kā mīlas, tā mīlas!

Es vairāk neko, ka tik smejos par to.

Ko mīlai par jūtām ir tāda spēja,
Ka viņas lokās kā druva zem vēja?
Kā sirdi tā paņem un kā kuro

Ar žuburu žuburiem izžuburo, —

Es tikai brīnos un smejos par to.

Tad kausētā zeltā vēl iemet to

Un matu galiņus sudrabo,
Un divas sarkanas lūpu brūces

Tā zīžas kopā kā asins sūces, —

Man smiekli un bailes uznāk par to.

Vai mīla iztek iz ezeriņa
Kā mēneša naktīs raudaviņa
Un durvju priekšā mēdz nosēsties?

Pie manis nu gan tā nenāks, paties', —

Es varu tikai pasmieties!

Bet, saka, no mīlas nekas neesot glābis:
Tā knābjot sirdīs, kā putniņa knābis

Knābj ogas, kas top caur to saldākas, —

Man gan nu no tās nav jābaidās!
Es smejos — aiz smiekliem līst — asaras.
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STRĪDĪGIE STRAZDI

Bars strazdu skraida gar žogu,
Brēc visi ap vienu ogu

Un necieš vierts otru sev blaku,
let plēsdamies: «caku; caku!».

Kā tādai nabaga odziņai
let daždien meitenes sirsniņai:
Ap pēdējo puisēnu bari

let caku, Čaku ari.

Tu, strīdīgais bars, vai dzirdi:

Nevienam es nedošu sirdi,
To es jums visiem saku!

Nu, cita vien Čaku, Čaku!

KIRKES PADOMS

Tik lieku nav nieku kā precinieku,
Kas skaitās par jaunas skuķes prieku,

Vai nava tā?

Ja būtu tie papīra velniņi,
Es savērtu tos uz šnorīti —

Haha! Hahal

Un, redzot lēkājam viņu kori,
Es pievilktu allaž tikai šņori,

Sev laiku kavēt.

Ja būtu tie rutki, tad stādītu es

Tos visus dobē — bet nezāles?

Tās der tik ravēt!
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Ja būtu tie zelta gredzeni,
Lai iet tad ar pilni pirkstiņi,

Kā mirdzēt mirdz.

Kaut būtu jel viens īsts gredzentiņš,
Kā linu ziediņš zils akmentiņš,

Kam būtu sirds!

Bet tie par savu sirdsizvēli,
Par mani, gan dzīvi neliks uz spēli,

Man nav ko gaust.

Paties, es nezinu, ko lai daru, —

Vai tos kā zobus lai vadzī karu,

Kad nav ko grauzt?

Par skumjām man acis, neredzēt flirtu!

Par dziļu man sirds, lai neizšķirtu,
Cik katris tukšs!

Lūk, Kirke, tā prata ko darīt ar tiem —

Tā pārvērta visus par saraiņiem:
Rukš! Rukš!

Bet tad jau man vēl tie jāgana būtu,
Un tas nu tiešām man nāktu par grūtu,

Tas jāatzīst.

Pie joda ar viņiem! Kad vaļā tieku,

Kaut ko es guvu, to lielo prieku:
Ne mīlēt, bet nīst!
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SARKANĀ ROZE

Sirsniņa, mana sirsniņa,

Noplūktā sarkanā rozei

Venēra tevi tura

Savos baltajos pirkstos?
Ak vai!

Saspiež cieši un atlaiž,

Parausta, paplucina,
Aši virpuļo riņķī,
Tā ka prāti man apmulst, —

Ak vai!

Pieliek tad vēl pie lūpām,
lekož ar baltajiem zobiem,
Kuri tik neganti asi

Ak! nu es beigšos, es beigšos!
Bet — lai!
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BURVĪBA

Kāds burvis, kurš raganu zalves tur,
Tās laikam man acīs būs trinis;
Un, kad burvība vaļā jāatbur,
Viņš neliekas nu vairs ne zinis!

Man domas ap vienu tik vienīgo mulst,

Kur eju, ko daru, ko skatul

Kā milti tās maļot riņķī gulst
Ap rūcošo dzirnavu ratu!

Es zinu gan, arī ziedonis,
Kas padara lapas zaļas,
No sevis te klātu pielicis
Savas labas trīs četras daļas.

Un vainīgs mēnesis arī vēl,
It sevišķi, kad viņš tāds bēdīgs,
Ka viņu uzskatot paliek žēl —

Ak, cik viņš tad ir blēdīgsl —

Kā saules spožums zaļumu dod

Un augos liek hlorofilu,
Tā viņš ar savu bālumu prot
Tik audzēt sāpīgu mīlu.

Savu gaismu, kas citur nenoder,
Uz zemi tas izmet viņu
Kā sidraba tīklu — un sirsniņu ķer
Kā zaļu līdaciņu —

Un ziedoņa garu tur vēl vai ciek,
Kas visi nestāv dīkā,
Un skatus un smaidus kopā liek

Kā raibā mozaīkā.

Tik viegls, tik salds, tik pārejošs viss

Kā mazs, balts mākonīts liekas,

Bet par pērkonu sabiezē liktenis,

Un notiek, kam jānotiekas — —«



291

NELAIMES GADĪJUMS

Būs mani sadzēlis

Niknis kukainis,
Vaigam būs pārskrējis
Krusta zirneklis.

Būtu tik kukainis,
Zemē to sviestu;
Būtu tik zirneklis,

Šļakstot to spiestu;

«Ak tu neģēli,
Ko mani skari!

Sāpēja manim,

Sāp nu tev ari. —»

Jeb varbūt piliens
Ēdošas skābes

Būs manim uzpilis,
Ka vairs nav glābes.

Nē! tikai lapiņa,
Sarkanrožlapiņa
Man uz sirdsdobīti

Virsū uzkrita.

Nelīdz man nagi,
Nelīdz man zobi, —

Sarkana vieglīte

Spiež man sirdsdobi.

Pūšu un nespēju

Aizpūst ar dvašu;

Rožlapa nospiedīs
Mani vēl pašu,
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TĀRPS UN ĀBOLIŅŠ

Cik ilgi lai mīlu apslēpju,
Kas lēnām man sagrauž sirsniņu!
Man viņam kaut kā tas jāsaka,
Man jāved tā lieta skaidrībā:

«Vai tautas dziesmas pazīsti,
Tu nelga, tu nelga virsaiti? —

Bet ko tu tūdaļ tā sarksti

Un plucini piedurknes bārksti?

Tur ir tik jaukas līdzības,
Ka acīs saskrej asaras,

Tur sacīts par niknu tārpu, kas grauž
Un āboliņam sirdi lauž. —

Tā arī dzīvē atgadās,
Ir sirdis kā ābola lapiņas — —»

Es redzu — viņš acis tik mirkšķina,
Man būs vēl skaidrāk jāsaka:

«Tā ari dzīvē atgadās,
, Kad ļoti, ļoti kāds iemīlas,

Tad arī niknais tārps to grauž
Un sirdi kā āboliņam lauž ...»

Te kā no miega atmostas viņš
Un saka: «Jā, jā, es tas āboliņš!»
Un man vēl beigās, ko domā,
Būs jāpaliek tārpa lomā!
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BALVA

Ja gulēsi zālē atgulies
Un mazs, balts mākonīts pāri tev skries —

Tas nāks no manis kā balva.

Tāpat mazs zariņš, no vēja nests,
Tev kritīs uz krūtīm, no manis mests,

Tik viegli kā putniņa spalva.

Un, ja tev uzkrīt viegla lapa,
Tad zini: no manis tā uzmesta tapa,

Kā pretglāsts, ka mani tu skāri.

Un, ja ari cita ap tevi smies,
Tad tikai smalki ieklausies:

Mani smiekli skanēs tur pāri.

Un cita ja tev skūpstu dod

Un pēkšņi tu aprauj ies nodrebot,
Ja tevi skūpsta cita. —

Tā bija mana mutīte,
Tā degošā sarkanā oglīte,

Kas starp jums abiem krita.

DEBESU LĪGAVIŅA

Kad es pie tevis neaiztikšu,
Tad bēdās es kā upīte sīkšu —

Un, kad tavu mīlu neiegūšu,
Tad bāla, bāla kā zvaigznīte kļūšu.

Es zinu — kas še par velti cerē,

Tas tik vēl eņģeļiem viņsaulē derē!

Tā kļūšu es debesu līgaviņa,
Lai nu arī kāda iznāktu viņai
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KAĶĪŠA ZĀBAKI

Kaķīti, mīlīti,
Šoreiz man palīdzi!

Aizdod man savus zābaciņus!
Solos tev neaptraipīt viņus:
Es pārlēkšu viegli, vieglītēm
Kā grācija pāri pār peļķītēm,

Kaķenīt —

Spožacīt,
Dod man tavu acu mirdzumiņu,
Lai tumsā saredzu kādu — viņu;
Es gribu viņu tā apžilbināt,
Ka mūžam tas citas neliksies zināt.

Kaķulīt,
Asnadzīt!

Dod līdz man ar tavus nadziņus,
Asus kā jaunplauku dzelknīšus,
Bet to nu es gan tev nesolu,
Ka tos vairs sveikus tev pārnesu.
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VAINĪGĀS KĀJIŅAS

Tik šikas, mazas kājiņas
Un jau uz nedarbiem ašas!

Nemaz tās nava sūtāmas,
Skrien pašas!

Un, kurp tās skrien, tā viņu ziņa,
Skrien bite pie salda āboliņa,
Un viņas pie viņa!

Es gaidīju ceļa jūtīs:
Nu vējiņš man pretī pūtīs
Vai zibentiņš mani zemē spers,
Vismaz kāds dadzīts aiz svārciņiem ķers?

Bet zālīte glaužas tik mīksti:

«Tu drīksti! Tu drīksti!»

Un lokās pretī zari:

«Tu vari! Tu vari!»

let lapiņas čabu, čabu:

«Tas būs uz labu! Uz labu!»

Dzied putniņš čivu, čivu:

«Priekš mīlas vajag divu! divu!»

Un es tik skriedama smeju
Un smiedama skrēju, ka skrēju!
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VIŅŠ UN VIŅA

Moto:

Nav strīdiņš allaž uz ļaunu.

Hūgenbergers

Viņš

Ar vizuļu vārdiņiem nāci,
Ar saldīti mēlīti mani māktin māci,
Viji ap kaklu man rociņu
Kā tītenīti ap kociņu!
Sirdī man ietiki:

Kā bitīte ziedā ielīdi!

Kā žubīte ieskrēji zarā,
Pārkāries man pār žogu
Kā stīdzene;

Aizviji cieši man logu
Kā za{a vītene;
lekšā nelaidi

Pat ne saulīti!

Kur veras skati:

Tu viena pati
Met zaļo acu mirdzumu,
Zem garajām skropstām apslēptu,
Kā dadzī iekurtu guntiņu!
Tu viena pati!
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Viņa

Ko tumsā tīsties!

Kas brīvs no nelabas apziņas,
Tam nav gaismas jābaidās,

Ko vairies un vīsties!

Vai tev ko darīs, vai tevi bārs?

Skat šurp, tas tikai mans acu pārs!

Tu velti bīstiesl

Sie divi melnie krauklīši

Tev nebūs nelaimes vēstneši.

Lai beidzam nīsties!

Es tevi ar skūpstiem apbēršu,
Kā sniedziņš apber kalngalu.

Vai neatzīsties?

Ne kalnam sāp vieglas pārsliņas,
Ne tev sāp manas lūpiņas,
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ABI LABI

Mēs būsim kā saul' ar mēnesi*

Es iešu un mīksti gulšu
Kā saulīte zelta spilvenā?

Tu, mēnestiņ, paliec nomodā,
Jo tev ir uzdota cita gaitai
Tev zvaigznītes kopā ir jāsaskaita.
Es iešu un saldi gulšul

Kā mēness ar sauli mēs dzīvosim tāi

Es spīdu dienā, tu naksniņā,

Kā saule kūla mēnesi,
Es arī tevi kulšu!

Un saules kūliens bij ari pareizs.
Tā teica: «Ko, mēnestiņ, sejs tev tāds greizs?
Kur? Kādā debess malā tu mīti?»

Un kūla ar sidraba sakārnīti,. •

Es tevi kulšul

Tā vien tik būs visa starpība:
Mans sakārnīts nebūs no sidraba.
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GŪSTEKNIS

Es mīlas zelta tīkliņu
Uz galvas tev uzmetīšu,
Kā nāra jūras delfīnu

Es tevi sagūstīšu. —

Un vai tā tik liela nelaime?

Es zinu, tu aši atteiksi «nē»!

Es acis tev cieti aizklāšu

Ar smaidu plīvurīti,
Tev zudis visa nojautai
Kur esi un kur miti.

Tev ari daudz nav jāzina,
Ja prasu, vai debesis, — saki «jā»l

Savu lūpu sarkano zīmēkli

Uz muti tev uzspiedīšu,
Tā tevi bez jēgas un nojautas
Un mēmu vēl padarīšu —

Nav arī tev jāteic nedz «nē», nedz «jā»,
Jo zini — kas skūpsta, tas nerunā.
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ZIEDOŅA NEGAISS

Ziedoņa pērkoni,
Viesuli trakuli,

Nelaikā cēlies no debesu gultas, —

Mati tev pinkaini —

Saveltie mākoņi,
Ko tu jau sarīko zibeņu bultas!

Dārdoņu, spārdoņus,
Zil-zaļus zibeņus
Virpuļu virpuļos,
Bezelpas kūleņos

Aizrauji katru, kas gadās tev pretī,

Sniegs, saul' ar lietu

Jaucas vienvietu.

Plūstot pāri pār sirdīm un laukiem,

Sāpīga tvīksme

Plūst reizē kā līksme, —

Misējies būs tev ar debesu traukiem

Skati un paskati,
Ko tu gan darījis

Vecos stumbrus tu nāvīgi ķēri —

Jaunākas sirsniņas
Palika neskartas,

leviņai ziedus pat nenobēril
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Un, ja sirdsmaliņu
Man ar tu nograutu,

Domā, ka ļoti es tevi gan bītos?

Mazais zudumiņŠ,

Augdams kā mēnestiņš,
Aši pilns atkal piepildītosl

Bet tu, šņākoni,
Zilmelno krākoni,

Bultas bez laika tev izšautas galā!
Nu tu vairs nenāksi,

Aizeji, nogrimsti
Dimdēdams, dārdēdams debesu malāl

MIJU-VIJU-BIJU

Te nav runa par putenīti,
Ne arī par dūmu mutulīti,
Kas aizvijas miju-viju.
Ne par salmiņā izpūstu burbulīti,
Bet par visu nebēdņu nebēdnīti,

Par skuķīti: miju-vijul

Divi iesarkani redzoklīši

Tai skraida pa acīm kā balodīši,

Kas slēpti iekš plakstienu gūsta.

Un pati kā acu zīlīte

Tā šaudās še, tā šaudās te, —

Tā lapa skrien, vētras pūsta.
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Te nikni dze| pretī ar acu dzirkstiem,
Te atkal to vari sev tīt ap pirkstiem
Kā mīkstu zida dziju.
Tai ir tik niķīgs tikumiņš

Kā raibin raibots dzīpariņš,
Līdz pārtrūkst: viju-biju»

Te strauja, te maiga, te ļauna, te laba,
It visās krāsās atspīd tās daba,

Kā jūra ap saules rietu,
Kā pelēks pūpolīts dzeltenā kosā,

Kā zeltains mākcnīts tvaiku tosā,
Tā spīd kā saule caur lietu.

'Ap dzīvi riņķo tās dvēselīte

It ka ap augli lapsenīte
Un aizvijas miju-viju.

Dzied putniņš nāves dārziņā,
Skan atbalss veļu kalniņā,

Te esmu un — te biju.



NĀVĪGAIS ZIEDS

VI

Kalrā cilvēkā iemīt mākslinieks,
un viela, kas viņam jāveido, ir pati
dzive. Būtu ļoti bēdīgi, ja viņš to

atstātu ikdienišķā negatavlbā un ne-

radītu no tās kaut ko lielāku, skais-

tāku un vienmēr jaunu.
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AIZELSIES STRAUTIŅŠ

Zem ledus žņauga viņš tūka un tūka,
Līdz ledus ar sprādzienu pušu trūka

Un šķīda visapkārt kā pienenes pūka,
Ak, kā viņš nu smejas un burbuļo!
Un kristāla krellītēs vizuļo;

Ak, kā viņš stāsta un atkal stāsta,
Kā ticis vaļā no verdzības lāsta,
Un visām puķītēm kājiņas glāsta

Un lec no akmens uz akmentiņa
Kā zaļi zeltaina ķirzaciņa.

Un līču loču mijas un vijas,
Un izstiepj visapkārt urdziņu dzijas
Kā vizošas vizuļu varjācijas,

Un, sidraba spārnus izpletis, skrien

Tik tālāk, tik tālāk, tik tālāk arvien.

Pie krastmalas puķītes noskatās

Un krata dzeltenās galviņas:
«Ak, kā gan ar laiku beigsies tasi

Ko dzenies, ko skrēji uz priekšu kā bultai

Kam nepalieci, kur tava gulta?

Tu būtu par platu ezeru kļuvis,
Bet tā nenieka tu nebūsi guvis,

Kad tu jau būsi saulītē žuvis!»

«Ak, puķītes, mīļās puķītes,
Vai gan pēc visa tā prasu es!
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Ne mani kāds dzen, ne mani kāds raida,
Par daudz es tik cietis zem verdzības spaida,
Par daudz manī kuso mīlas un naida!

Mīļ-puķītes, lai nu es šā vai tā,

Es smiedamies gāžos neziņā!»

Un ne par šo un ne par to

Viņš smejas un lejas, un burbuļo,
Un kristāla krellītēs vizuļo,
Un, putu spārnus sasizdams, skrien

Tik tālāk, tik tālāk, tik tālāk arvien,

IZBĒDZIS SKOLAS SKUĶIS

Kā visa dvēsele smej!
Kā kājas teciņiem skrēji

Un nepieskaras nemaz pie ielas bruģa!
Es līgojos kā uz ātri skrejoša kuģa.

Man šķiet, man slepeni šķiet:
Pulks velnēnu blakām man iet;

Viens skrej pa vienu, otrais pa otru pusi,
Jo šodien no skolas es esmu izbēgusi.

Viens rauj aiz bizītes

Un otrais aiz piedurknes
Un, karsti elsdams pie auss, man laimi sola:

«Met grāmatas kaktā! lai paliek visa skola!»

Cits sirdi sārtu kur,
Citi papēžos asi dur

Ar sarkani nokarsētiem īleniem,

Lai skrietu, kā norunāts, tikties ar puisēniem,
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Es izstiepju pret! jau rokas,
Man priekšā vijas un lokās

Kā čūsku mēles, kā maldu uguntiņas.
Te pēkšņi — — —

ar vienu rāvienu apdziest viņas.

Kā varēja notikt tas?

Ka velnēni atkāpjas?
Ko trulas top un apdziest to sarkanās iesmas

Priekš vienas vienīgas skaidras un baltas liesmas?

Ir vēl kāds stiprāks spēks,
Ir vēl kas skaistāks kā grēks;

Sirds, pretstatus mērojot, tumši to nojautusi!
Es griežos atpakaļ turp, kur izbēgusi.

Tu nedzīvā burtu viela,
Cik redzīgam topi tu liela!

Un visi kopā tie lokanie, smuidrie zeņķi —■

Es nemainu tos pret vienu trulo leņķi,

ZINĀTNES

Ar botāniku

Es, nabaga skuķe,

Nekurpu neaiztiku!

Es nespēju nākt pie nekāda gala?
lekš kādas sistēmas jāiedala

Tā zilā ilgu puķe.

Un fizikā —

Ari šā tā!,..

Man likumus izprast bija grūti,
.'Jo tas, ko ieslēdz formulas,
Un spēki, kas ārēji parādās,

Vēl neizpauž dzijāko būti.
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Bet metafizika

Visvairāk man tika —

Tur tālāk par citiem es kļuvu
Kur esošs un neesošs jāizšķin
Es zinu, ka tas, kas nedz būs, nedz ir,

Mīt tomēr taustāmi tuvu.

Un astroloģija
Man bija

Tās zvaigznes, kas kādās acīs, —

Es gaidu, kad liktens būs nolēmis,
Ka Jupiters Venēru saticis

Un ko gan viens otram tie sacīs,

Un gramatika
Ar neizpalika.

Es konjugēju jau «arno»,

Tik ne to mierīgo, rāmo,

Bet lēkājoši trako,
Kur perfekts ar futūru

Jaucas kā viļņi pa jūru
Un ceļas, un veļas, un šļako.

Tik prezens? — Nē!

Ak, tagadne
Man kādos domu atvaros grima!

Un Venēra, kaislā Venēra

Top tūdaļ par zvaigzni pārvērsta,
Pirms tā vēl kā miesa dzima.
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MĪLAS KLĒPĪ

«Dus!, sirdsmīļākā, ak, dusi!

Ko skaties uz rīta pusi?»
Tur gaisma aust, man jāredz tā,
Sen viena acs man nomodā

Un otra nemigusi.

«Dusi vēl, mīļākā, dusi!

Ko veries uz ziemeļiem klusi?»

Tur adatā mazs magnētiņš,
Ko mūžam dreb, ko vēršas viņ*
Vienmēr uz pola pusi?

«Sapņos tu noklīdusi!

Ko skaties uz dienvidu pusi?»
Tur zelta vīns, zils mākoņgalds,
Ak, saules dzēriens, cik tas salds!

Kā sirds man iztvīkusi!

«Saule uz vakara pusi —

Nāc man pie krūtīm dusi!»

Ar sauli ilgas nenoriet;

Lūk, gāju zvaigzne tālāk iet,

Ej, liec tai stāvēt klusi! —
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NEMANOT

Ar ausīm klausoties tu to nesadzirdi,
Tik klusiem soļiem ziedons nāk,
To jūt tik ar sirdi. —

Un vari gaidīt un gaidīt un stāvēt uz vakti,
Tu neredzēsi, kad rozes plauksti
Tas notiek pa nakti. —

Ak! — Nevar ar mīlu notvert un slodzit ar slogu:
Tā sirsniņā iekšā un ārā skrien

Kā putniņš pa logu.

BALTĀ ALIŅA

Mūsu mīla tik skaista, tik burvīga
Kā balta kristāla aliņa —

Es baltās sūnās tur guldīta,
Ar pārsliņu sedziņu apsegta,
Gan tiesa!

Tā izcirsta robiņu robiņiem
Kā ar smailiem ķirzatu zobiņiem;
Ar zvaigžņu krāsām tā caurstarota,
Ar mēneša sudrabu izmargota,
Gan tiesa!

Bet, ak, šī burvīgā aliņa
Ir maza kā mēness maliņa.
Sī maziņā, sīciņā aliņa
Ir jūtu jūrā tik saliņa —

Tā arī, tā ari ir tiesa! —
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NEMIERS UN MIERS

Lūk, zariņš plš zariņa piekļaujas,
Pret negaisu kopā savijas

Par vienu lapu jumtu, —

Kas kopā tos vija?
Viens vaidziņš pie otra pieglaudās,
Divi asaru strautiņi satikās,

Lai pārāk nenoskumtu, —

Vai mīla tā bija?

Vai mīla tā bij vai nebij, vai ir,

Kas pievelk un atgrūž un vieno un šķir,
Ka sirdis kā zari lokās,

Vai tāda tik liekas?

Ak, divas slaidas līnijas,
Uz kapa akmens zīmētas

No mākslinieka rokas,

Uz mūžu tiekas.

SPĀRĪTIS-MEITENĪTIS

Es meitenīts esmu kā spāri
Ar lūzeniem spārniņiern,
Ak, kā — kā tikšu es pāri
Pār lielajiem ūdeņiem?
Kā viena es tikšu pāri
Pār dziļajiem atvarieml '

Drīz nabaga spāris būs dibenā grimis.

Ak, kas man* mīlētu, nav vēl dzimis!
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MĪLAS FILIGRĀNS

Es tiešām neskopojul
Ar saldiem glaimu vārdiņiem
Kā rubeni bērza pumpuriem
Es tevi piebaroju!

Kā vālodze vālodzēnu

Ar rīta rasu dzirdina,
Tā arī manim jādzirda
Bij tevi, nerātnēnul

Vai cita tā tevi postu,
Kā es tevi posu un rotāju,
Kā saulīte apjož ozolu

Trim kārtām ar zelta jostu,

Lai paliek tev nu ziņā!
Visskaistāk spīd saule — kad noriet tā,

Un dzīves laime vislielākā

Ir dzīves pēcatmiņa.

Ne tevi es viļu, ne mānu.

Es aizejot taču atstāju
Vissmalkāko dzīves audumu

Tev, mīlas filigrānu,
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JŪRAS ŠALKONIS

No jūras sen Izmests gliemezis,
Bet iekšā tam skan vēl šalkonis:

Tu neesi savās mājāsl

Tas skan gan diktāk, gan klusāki,
Bet aizmirst nekad tu to nevari:

Nekad tu neesi mājāsl

Sen tu jau prom no dzelmes cilts,
Se ir tik ikdienības smilts,

Kur iegrimst dziļi kājas.

Bet atmini tumšzaļā dziļumā
Mirdz pils iz dzeltena dzintara

Ar koraļļu lievenīti.

Tai virsū rožu lapu jumts ...

Ak, cik te raudāts, cik te skumts?

Teic — kur tu tagad mīti?

Tur stiepjas mirdzoši augi un aļģes,
Kas mūžam nesniegti pļāvēja daļģes,

Un meldri nokarājas.

Bij brīdis, kad šalkonis apklusa;
Kad sirds pie sirds reiz dusēja,

Tad jutās tā mājās ...

Tik īsu, īsu brītiņu
Par sapni, par mirkli ne garāku,

Ak mājās!
Bet nu skan diktāk un diktāki:

Tu mūžam mājās neesi,

Tu nebūsi mūžam mājāsl
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NĀVĪGAIS ZIEDS

Nenieka tu manim

Neatjāvi!
Tu mani turēji,
Tu mani skāvi,
Kā pili apvelk
Ar valni un grāvi.

No vētrām tu gribēji
Mani saudzēt,
Ar remdeno ikdienu

Vienot un draudzēt;
Priekš sevis tikai,
Priekš sevis audzēt.

Bet pumpurs salauž

Saudzošo segu
Un plešas par ziedošu

Ugunsdegu,
Tā pati es savās

Liesmās nu degu.

Un pušu rāvu

Es tavu roku,

Ap sevi aplikto
Saudzošo loku,
Kas mani žņaudza
Kā vītenis koku.

Es savās sulās

Tik spēji briedu.
Ka izvērtusies

Es tev nu par biedu,
Par kuplu, sarkanu,

Nāvīgu ziedu!

Ko pazudušo
Par velti meklē

Vilkt atpakaj savā

Ikdienas seklē,
Tas kvēlošām lapām
Zied pašā peklē.
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VĒTRĀ UN VAĻĀ

Neturi mani mierīgā ostā!

Ļauj mani iekšā redzamā postā!

Laid man papriekšu bojā iet,
Tad spied ar skūpstiem man acis ciet!

Ļauj sirdij papriekšu man aukstai kjut,
Tad gribu ar rozēm apbērta būt.

Kad nebūs man vairs ko cerēt, ko gūt,
Tad gribu es pie tevim būt.

Ak, neturi mani mierīgā ostā,
Laid mani iekšā redzamā postā!

Cits liktens, cits likums mani vada.

Es esmu vaļai un vētrai rada.

MĪLAS BŪTĪBA

It kā kad būtu!

Kas nava nekad un nevar buti

Viens satvertu otra mutīti

Kā klēpī iemestu rozīti,

Viens neteiktu, otris jau zinātu

To smalko dvēseles ietrīsu —

Ak, paradīzes atmiņa!

Kas nava nekad un nevar būt!

Cik sirdij skumji, cik sirdij grūt!
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It kā kad būtu!

Kas nava nekad un nevar būti

Div' lapiņas kopā saaugtu,
Div' putniņi dziesmiņu dziedātu —

Viens sāktu un otris nobeigtu,
Viens beigtu un otris iesāktu.

Ak, salda malda apmāņa!
Kas nava nekad un nevar būt,

Ka divi tā spētu viens otru gūt.

It kā kad būtu!

Kas nava nekad un nevar būts

Viens paceltu otra galviņu
Kā zemē iemītu liniņu
Ar zilām piemiegtām actiņām
Un nešķirtos mūžam vairs no tām.

Ak, nelgu ilgu ticība!

Kas nava nekad un nevar būt,

Ka divi tā viens priekš otra jūt.

Un kad tas būtu!

Kas nava nekad, kad varētu būt,
Tad sabruktu pati būtība,
Kas visa uz pretstatiem uzcelta;
Tad kustības, maiņu un sāpju ritums

Kļūst laimē — pēdējais pulsa situms

Bet mīla mūžam dzīvo no tā,
Kas nava nekad un nevar būt,

Ka divi spētu par vienu kļūt.
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NOLI ME TANGERE

Tu!

Tu gudrība, pilna padomu,
Pa gadu gadiem sakrātu,
Iz piedzīvojumu pagrabiem celtu,
Iz prātīguma dibeņiem smeltul

Ak! tavas vecās mācības

Ir kļuvušas sirmas līdakas:

Tās jaunākās rīt grib un tirda un urda, —

Tad labāk jau taisni skrēju iekš murda.

Ak, gudrība, lai tu ar cik manim sniedz, —

Manu negudro sapni tu neaiztiec.

Tu!

Tu mīla, pilna žēlabu

Un asaru, patiesi raudātu!

Ak, stiprāks par piktumu ir vēl maigums,
Trūkst pretspēka man un uzmācas baigums
Tu gribi mani mīlējot
Par sevi pašu tik pārveidot;
Tu apliec man savu glāstu žņaugu
Un neļauj, lai pati par sevi es augu.

Mana dvēsele elsodama kliedz:

— Manu skaistāko sapni tu neaiztiecl —
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Es!

Es, ģeķība, pilna nākotnes,
Kas sevī jaunas pasaules nes:

Viss manī vēl bezveidīgs un plūstošs,
Un sāpīgs, un vārīgs, un pušu lūstošs.

Varbūt bez tevis kritīšu,
Bet celšos un atkal staigāšu!
iz miglas plankumiem zvaigznes raisās,
Pamazām cits ziedons dvēselē taisās;
lz sevis pašas man jāizstiedz:
— Manu topošo sapni tu neaiztiec!

MAGONE

Kur tāda radusies, kur nē:

Nezāle kviešu pasaulē;
Visapkārt briest kviesīši,

Apaļi, smagi, mierīgi,
Pilnās vārpas kā maciņus žvadzina,
Sī sarkanās lapas tik vēdina,

Lauka čigāne,
Magone!

Kā kviesīši klanās, kā klanāsl

Kā vējam izpatikt manāsl

Kā noliec muguru,

Kā kurš spēj līkāku!

Stāv tikai vienīga,

Lepna un spītīga,
Protesta dvēsele,

Magone!

Viennotaļ viss laiks,

Vecs, jauns, liess, tauks,
Teic visai dažādā skaņkārtāi

«Jā, jā, jā, jā!»
Pret tūkstošiem «jā» viens vienīgs «nē»!

Tu ilgi vis nepaliksi te,

Lepnā spītniece,
Magonei
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VIENA

Mana dvēsele
Jau kļuvusi ir par kuslu,
Tā nespēj vairs būt, kur citi mīt:

Tā ir kā magone,
Kuras kāts ir par trauslu,
Lai spētu to vainagā vīt.

Un viena pati tā savā dabā

Savu smago opija sapni glabā.

PRIEKŠJŪTAS

Ak, kas gan vairāk ēsmu es

Nekā visi tie milijoni!
Vai čūska no kalnu augšienes
Man nonesa robotu kroni?

Vēl gaida uz tāliem braucieniem

Mana laiva iekš klusas jomas,

Starp citiem nākotnes sūtītiem

Es nezinu vēl savas lomas,

Bet gan pie tādiem piederu es,

Kuru sapņus pāraug domas.

No nezin kādas tālienes

Man uzpūta svešas pūtas,
Ko karsti vēji uz spārniem nes,

Kā buras tie uzpūta jūtas
Un pildīja mani ar sāpēm ~,

Ak, rūgta kā jūra esmu es

Un kā tuksnesis pilns ar slāpēm.
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IEKŠĒJĀ VĒTRA

Kas mani tver, kas mani nes,
Kā zieds top cilāts no vēja,
Tā vara nav no ārienes,
Tā visa pati esmu es,

Sava liktens atnesēja.

Man nezels kapa pagalvī
Ne laipnais efejs, ne mierīgās mētras,

Manas pēdas dzisīs viesulī,
Es tikšu aprakta tuksnesī

No savas iekšējas vētras.

TĀLAS SKAŅAS

Ak, to es zinu, zinu jau,
Ne mīla, ne mīlas guntiņš tas nav,
Kas nedod man miera ne nakti, ne dien',,.

Man ausīs skan dīvainas skaņas arvien,
Arvien skan skaņas bez mitesl

Tā vasaras vakaros stropos san

Pusmiegā, pusnomodā bites.

Es drīzi klausos tālumā

Kā lielu upju šalkoņā —*

Uz svētās karaļu salas;
Drīz atkal zem manis skan vaimanas,
It kā tur būtu apraktas
Vēl dzīvas lakstīgalas.

Kā ūdens zem manis līgojas,
Te raisās, te vienojas saskaņas,
Jau pusnakts vējš gar logu iet,
Manas degošās acis nav vēl ciet.

Te atskrien mazs putniņš un pieprasa:
«Vai tev jau dziesmiņa gatava?»
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SAPŅU DIEVIETE

Kā melni sarkana magone

Bij nākusi sapņu dieviete

Pie manis iekšā, kur gulu,
Tai manas degošās lūpiņas
Bij likušās magoņlapiņas,
Kas jāpiepilda ar sulu.

Ar sulu, ar saldo ārprātu,
To nerimu rūgstošo reibumu,
Kas pārņem ik jūtu, ik domu, —

So sulu citkārt priesteri

Bij dzēruši, zīlējot nākotni,
Šo mistisko, dievišķo zomu.

Bet reibums ved arī skaidrībā

Un prātus sien brīnišķā vienībā,
Kas jaukušies nejaušā blindā;
Kā pērkonu negaiss, kad pārgājis,
Ap lapām pērlītes apvēris
Visapkārt sidraba rindā.

Tāds sapņu dzērējs gan dzīvē mēdz gurt,
Bet dzēriens no jauna spēj dzīvību kurt,
Un tur tik sākas tā spēja,
Kur citiem spēki jau gurusi,
Kā dzirnavu spārni līkst, saplēsti
No pārāk stipra vēja.

Man dzēriena spēks jau vaļā sedz

To daili, ko ikdiena nesaredz,
Un debess manis labā

Ver vaļā zilo mēteli,
Zem kura tā saul' un mēnesi,
Un visas zvaigznītes glabā.
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Es sasaukt jau spēju vārdiņus,
Kā meža māte sauc putniņus;
Es redzu, ka, viņas sūtīts,

Dzied katris, kā dziesmu iemācis:

Vaid rudenī žēli ūpītis,
Dzied ziedonī sarkankrūtīts.

Un manim iepriekš top zināmas

Jau visas tās saldās meldijas,
Kas lakstīgalai uz mēles.

Man visa dzīve skan saskaņā,
Kā melnajam krauklītim ozolā

Man rociņā zelta spēles.

PRAVIEŠU PARĀDĪBA

Tas notika sapnī kā brīnumā,
Ai, māmiņ, ai!

Es braucu pa gaisu pajūgā,
Ar pūķi priekšgalā iejūgtā,
Es nobraucu dievu pagalmā!
— Lai, meitiņ, pa sapņiem tik notiek tā! —

Ai, māmiņ, ilgas ir nomodā!

Es redzu, kā zelta ābols vēl mirdz,

Ai, māmiņ, ai!

To dievi man deva, lai tas mani spirdz,
Bet, kad tas ar nazi uz pusēm bij šķirts,
Es redzēju — ak! — tā bij mana sirds!

— Lai, meitiņ, pa sapņiem tik notiek tā! —

Ak, māmiņ, sāpes ir nomodā!
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Tad krūtīs kā kokle man atskanēja —

Ai, māmiņ, ai!

Es visu, kas mēms bijis, sadzirdēju;
Ar tūkstoš mēlēm es runāt spēju,
Kā lapas naktī runā ar vēju.
— Lai, meitiņ, pa sapņiem tik notiek tā! —

Ai, māmiņ, gars vienmēr ir nomodā!

Spožs dimanta kauss ar tur vēl nozibsnīja,
Ai, māmiņ, ai!

Ar veldzi priekš manis to piepildīja
Tik pilnu, ka tas pār malām lija,
Bet dzēriens tur iekšā — asaras bija.
— Lai, meitiņ, pa sapņiem tik notiek tā! —

Ai, māmiņ, asras līst nomodā.

Līst asaras, un tās neizgaros,
Vai, māmiņ, vai!

Tās nežūst kā rasa saulītes staros,
Bez manis nāk cietēji šurp vēl baros

Un nogulst kā bites ozola zaros.

— Lai, meitiņ, pa sapņiem tik notiek tā! —

Vai, māmiņ, visi cieš nomodā.

Bet, māmiņ, tev paliks vēl vairāk žēli,

Vai, māmiņ, vai!

Man dievi iz mutes vēl izņēma mēli,
Kā pravietim citkārt, un lika tur kvēli,
Tik asu, dzēlīgu, liesmainu kvēli.

— Lai, meitiņ! Sapnis ir skaņas un liesmas! —

Ai, māmiņ, nomods ir manas dziesmas.
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NEMIERA BĒRNS

Ne liegi man izgaist,
Kā rītrasas piliens
Gaist robotā lapā,
Kad uzlec saule!

Ne laiski man līgot,
Kā zirneklītis

Pa zīda diegu

Kāpj augšup un lejup.

Ne droši man slēpties,
Kā skarota vārpa
Līkst vilnainā druvā

Starp citām, aiz citām.

Ne saldi man dusēt,
Kā dzelmes pērle
Dus bezdibenim

Pie melnajām krūtīm.

Mans miers ir — nemiers,

Mana laime ir — sāpes;
Nav lemts man stāvēt,
Nav ļauts man dusēt.

Pats rīts vēl nav modies,
Jau modina mani!

Nav laiks vēl nācis,

Bet sūta jau mani!

Kā vētrai man jāiet,
Lai mākoņu strūkles

Pa negaisa kamoliem

Saveltu kopā.

Un mūžam man steigties,
Kā nākotne steidzas

Ar degošām kurpēm
Pa tagadni pāri!
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DZIMTENES VĒJŠ

Se, šaurā lokā spārnus kopā spiežot,
Es lejā laužos tik ap māju stūriem

Un rotājos virs jumta, dūmus griežot
Vai izplūkātas salmu grīstes sviežot,
Ak, kā man pāri tikt pār augstiem mūriem!

Es gribu turp — pie savas ģints un rāsas,
Kas miera nepazīst, kam sveša dusa,
Kur līdz ar mani manas niknās māsas

Mīt, lielās aumaļainās lietus lāsas,
Kas ledū tērptas zemi cērt kā krusa.

Un, dzīts no radniecīgas mīlas jausmām,
Es gribu apkampties ar savu brāli,
Ar spožo zibeni, kas iet ar šausmām,
Kas naktī kā ar simtām dienas ausmām

Ar zilām liesmām pielej visu tāli.

Es gribu tālāk vēl — uz māti sauli,
Kur klinšu šķautnēs kvēlo ērgļu mājas,
Kur stepēs balti balo vilku kauli...

Es gribu prom uz citu ārpasauli,
Lai nebūtu nekur man jāapstājas!

Lai justos izbēdzis no visa spaida,
Es gribu tālāk, vienmēr tālāk dzīties,

Kur nav neviens, kas palaiž un kas gaida,
Kur varu brīvs no mīlas, brīvs no naida

Tik savos viesuļos uz priekšu vīties.

Lai cita it nekā es nesadzītu,

Ka brīvi vien, ka tikai lielo brīvi,
Es visu, visu nostu nokratītu,

Ka smiltīs pat vairs pēdas nepazītu,
Es projām nomestu ir pašu dzīvi!
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NESĶELTAIS ES

Pār dzīvību dus pirmība
Kā nešķelta pumpura vienība.

Tad vaļā veras

Gan zaļais tuvums,
Gan zilais tālums,
Gan ikdienas bālums.

Ir kaut kā projām jālaižas,
Kaut kā pār dzīvi ir jāceļas.

Pār nocietējušu īstenību,
Pāri par plūstošu varbūtību,
Pār vienkrāsainu vienmuļību —

Kaut kā pār dzīvi ir jāceļas,
Ir jārod spārni un jālaižas.

To saka sēras nojautas
Un pareģojošas asaras,

Un domas, šķiedraini izvītas.

Kaut kā pār dzīvi ir jāceļas,
Ir jāpārskrien asaru ielejas.

Un iedegas jutekļu dedzība

Un fantāzijas daudzkrāsība,
Un stiepjas ilgu tālredzība:

Ir jāpārskrien zemuma ielejas,
Līdz augstuma kalniem ir jāceļas

Alkst brīnumu tavas acis,
Pēc notikumiem alkst sirds,
Tu gaidi, ko sapņi tev sacīs:

Ak, augstāk, vēl augstāk ir jālaižas,
Tev pašam pār sevi ir jāceļas.
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Bet, ja tu ari esi guvis
Visaugstāko
Un ja tu pats par gaismu kļuvis,
Tad zini to:

Ej atkal, visām sāpēm cauri tausties,
Cik sirdī dedzi

Ak, saulei vajag staros lauzties,
Lai visas krāsas redzi

UGUNS BURVĪBA

Vijīgo, mijīgo ugunīt,
Lokmēlīt!

Ko tu kā putniņš pa zariem čaksti?

Kādā tu valodā sprikstī un spraksti?
Vai tu stāsti par pirmpasauli,
Kurā tu pati dedzi par sauli?

Jāpiešauj pirkstiņš —

Kaut tikai zināt,

Cik tu karsti spēj sadedzināt?

Staraino, zaraino ugunīt,

Spīdeklīt!
Vai reiz tāla zvaigzne tu biji
Un tikai savu mājotni miji,
Lai virs zemes kā Skaidrīte mistu

Un tad mūžīgā miegā kristu?

Paņemšu saujā —

Kaut tikai zināt,
Vai tu spēj šķīstīt un izlīdzināt?
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Ugunīt, ugunīt, straujdedzīt,
Kopā tu krīt!

Dzirkstiņas vien tik zemē biral

Vai tās kā rozei tev sēkliņas ira,
Kuras tu glabā pavasaram?
Jeb vai ar vielu jāsakrīt garam?
Piegrābšu klēpi —

Kaut tikai zināt,
Vai tu no jauna spēj atdzemdināt.

LIELĀ DIENA

Es skatos uz rītiem un vakariem,
Uz ziemeļiem un uz dienvidiem,
Es gaidu no tālumu tālumiem:

Kad viņa nāks,
Tā lielā diena?

Ar paslēptu uguni drēbju vīlēs,
Kad tā man manu nākotni zīlēs?

Es gavilēt gribu vai izsamist,
Iz katra akmeņa dzirksteles sist,
Lai lemts man celties vai lemts man kristi

Kad viņa nāks,
Tā lielā diena?

Kad viņa apvārsni salauzīs

Un uz pleciem man debesis atnesīs?

Man nava bailes — kad zust, tad zusti

Līdz pēdējai jūtai tik sevi just,
Kā tēraudam karstā krāsnī kusti

Kad viņa nāks,
Tā lielā diena?

Kā viena, kurai nav vairs otras māsas —

Kam visas debesu un pekles krāsas.
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Es ce|os ik rītu nemigusi,
Es ilgi ceļus jau nogājusi,
Es vētrai priekšā jau aizskrējusi!

Kad nāks? Kad nāks?

Kad viņa nāks?

Kā augšāmcelšanās, tā lielā diena?

Vai ari pastarā! man alga viena!

NEREDZAMAIS KORIS

Balss iz tāluma:

Kurp tā aicina? Ko manim sola?

Uzpūš jūras dvesmu man no tāla pola,
Caur caur puteni un vētras auri

Pirmā cīruļdziesma cīnās cauri,
Pirmās ilgas sabrūk nevarā

Balss iz tuvuma:

Kādas ainas tā man priekšā tēlo!

Vaigi vienās kvēlēs kaist un kvēlo —

Kā ap ziedu dūcam bišu saimi

Dzirdu — atskan saldi meli, glaimi:
«Ņemi laimi! Ņemi savvarā!»

Balss iz augstuma:
Atmet! nīsti! aizbēdz! nicini!

Spoži man ir augšā spīdekli!
Tikai to, kas pārejošo bēdza,
Mūžība kā paliekošo slēdza

Savā lielo skaņu satvarā!
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Balss ir zemuma:

Ārpus, viņpus, augšpus tevis nav nekā,
Viss tilpst acumirkļa izjūtā!
Tvert un baudīt līdz pat nesamaņai!
Gaist kā pārtrūkstošas stīgas skaņai!
Pats sev lēmums, pats sev patvarā!

Balss iz tuves, tāles, augšas, apakšas —

Visas balsis kopā plūstošas,
Visas manim pāri izgāžas!
Nomesta ir katra tava sega,

ledegusies lielā ugunsdega!
Tā tu pati esi, dzīvība,

.

Pilna šausmu, pilna skaistuma, —

Gāzties iekšā tavā atvarā:

Heija!



DZEJOĻI ĀRPUS

KRĀJUMIEM

(lidz 1920. gadam)
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JAUNĀ GADĀ

Jaunā gadā jauniem darbiem

Laika gars mūs aicina,
Tautas karogs jaunus spēkus
Sevim apkārt pulcina.

Tēvija, tev darba diena!

Nav vis laiks jau atdusēt!

Nav vis laiks jau lauru ēnā

Karsto pieri atveldzēt. —

Lai dus Milda ievu birzē,
Saldu vēsmu šūpota,

Cīņas dievs, uz troņa kāpis,
Tagad tevi aicina:

Stājat vietās, tautu dēli,
Darbs jūs pirmos aicina.

Uzdevums jums agr' un vēli —

Būt par tautu nomodā.

Šurpu, tautas zeltenīte.
Darbs ir tevi aicina:

Raksti vārdus tautas sirdi

Daiļākus kā zīdautā.

Tikai savienoti spēki,
Dūša, vingrums, rosība

Tautu vidū liesmu burtiem

Rakstīs vārdu «Latvija»,
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LATVJU VĪRS

Lai putniņi cik skaisti dzleda

Un puķes rotā ziedoni,
Ne tūdaļ druvās augļi brieda

Un šķūņos krājās kūliņi.

Tāpat no acumirkļa smeļams
Nav vārdiem jauki skanīgiem
Mums tautas spēks — tās pamats ceļams
Tik vīriem visai strādīgiem.

Lai jaunībā cik karsti, strauji
Tu satver tautas karogu,
Pret tumsoņiem kā pērkons grauji
Un augsti cilā vairogu,

Ar laiku dzīves uzskats mainās —

Ko cīnījies reiz dedzīgi,
Zūd vēlāk it kā miglas ainas;
Cik asins rit nu mierīgil

Bet mīlestību agri, vēlu,
To pašu vienu, vienādu,
Ar sirmiem matiem, ugunskvēlu
Vēl sirdī kaisli gruzdošu —

Un cietu, nelokāmu prātu,
Ar darba spēju vienotu,
Kas tautai kalpot nenostātu, —

To vīru labprāt redzētul

Tu, latvju vīrs, vai dīkā stāvi,
Vai dieviem spriest mums nākotni?

Tev prasu tautas dzīvi — nāvi,
Tev prasu Latvjas likteni!
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VIŅŠ NĀKS!

Kā acumirkļi gausi aizvelkas,
Pie stundas stunda lēni pieslienas!
Ar katru troksni sirds man iedrebas,
Un vaigos asins kvēle iedegas —

Viņš nāks!

Jau lēnām mainās dienas, mēneši,
Tur bālās lapas vēsta rudeni.

Jel neskumsti, ar jauno ziedoni

Tu mīlībs laimi divkārt baudīsi —

Viņš nāksi

Vai mati man tik drīz jau sirmi kļūst?
Un dzīvībs sula dzīslās izsīkst, žūst?

Sirds iebrēcas kā drūmās neskaņās —

Jel gaidi, gaidi, vēl tev cerības:

Viņš nāks!

Tam tomēr jānāk, ātrāk nerimstu,
Bez viņa kapā dusēt nespēju!
Pie mūžības vēl sienat mūžību,
Es pašiem dieviem viņu atraušu!

Viņš nāks!
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MANS BĀLELIŅŠ

Vai, māmiņa, jau tik ātri

Man pūriņu darināt,
Izrakstīti raibus cimdus,
Villainītes šūdināt?

Aužot puķes zīdautiņā,
Klēpī noslīd rociņa,
Sapņodamas, ilgodamās
Acis raugās tālumā.

Labāk iešu palīgot
Skaistā dziesmu ielejā,
Kur dziedāja lakstīgala
Baltieviņas pazarā.

Kur rītiņos saule lēca,
Es uzkāpšu kalniņā,
Rasu pērles, sudrabiņus
Salasīšu priekšautā.

Lai man būtu grezna rota,
Zelta staru vainadziņš,
Kad atjās pērkondēlis,
Mans diženais bāleliņš.

Kad tas man' sev blakus cels

Staltā vētras kurnejā
Pār kalniemi, pār mežiem

Pārvest dievu pagalmā.

Tur, kur līgo dievu dēli

Saules meitu pulciņā,
Mani pati Līgas māte

Sēdinās krēsliņā.
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Ikkatrā dzīves grūtā brīdī

Tu, Mūza, biji vienīgā,
Kas manas sāpes remdināja
Un asaras man žāvēja.

Pār mazām ikdienības raizēm

Tu mani pāri pacēli,
Un plašus, lielus saskaņumus
Tu manās krūtīs atvēri.'

Kad dzīves reibinošā troksnī
Es prieka kausu satvēru,

Tad, tevi redzēdama mājam,
To netukšotu noliku.

Nekad vēl mīlestība mani

Pie sevis saistīt nespēja,
Par viņas pārejošām jūtām
Tu biji manim augstāka.

Bet tagad nu, kad kāda vara

Man mājo sirdī dziļākā,
Kad pirmreiz manim, tumsas bērnam,
Nu atspīd gaisma, laimība, —

Kamdē] tu manim atkal rādies

Un raugies drūmi, sērīgi?
Vai manas laimes pastāvībai
Tu šaubīdamās netici?

Vai nāci, lai pie rokas tvertu

Un mani projām aizvestu,

No pazušanas, izmišanas

Lai savu bērnu izglābtu?

Ai, velti, mana mīļā māte,
Tu mani pestīt nevari,
Še mani dzīves spēki saistās

Un visi mērķi, centieni.
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Se ciešu es un gavilēju,
Se elpoju un iznīkstu

..,

Es nezinu, kurp mani vedīs

Sī liesma krūtīs degošā,
Vai pilnībā tā mani pacels
Jeb grūdīs posta atvarā.

Ai, mana Mūza, raudi, raudi,

Ņem līdzi kokli saplēstu,

STUDENTU DZIESMA

Brāļi, gaismas censoņi,
Mūsu laiks ir valdīt!

Rokā dieva zibeņi,
Mums ko tumsu skaldīt!

Asu cīņu gribam sākt,

Šķēpus spožus trīsim, —

Kas ar labu negrib nākt,
To mēs dzīšus dzīsim.

Lai mums balss kā pērkons grauj,
Iztrauc lielo baru,

Snauduļus no miega rauj,
Sauc uz gaismas karul

Vecie mūri biezaji
Lai uz reizi šķeļas,
Senie lepnie pīlāri
Dārdēdami vejas!

Ja caur tumsu ieraugam
Sauli lecam spoži,
Mirstam tad vai dzīvojam,

Brāļi, —■ tikai drošil
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JAUNĀ KRĀSA

Vai melnu vien vai baltu —

Jūs cita nezināt,
Vai dzīvi baudīt liekat

Vai visu noliedzat?

Es citu krāsu zinu

Pie pasauls apvāršņa —

Tā nākamībai uzaust

Jau uguns sarkana.

Jonatāna biedrības 25 gadu
pastāvēšanas svētkiem

jūlija 9. dienā 1895. g.

PROLOGS

Šurpu, čaklie darba biedri,

Brāļi, šurpu priecīgi!

Sagaidīto goda dienu

Svinat kopā līksmīgi.
Tiesība ir šodien līksmot

Jums par darbu sekmību,
Jūsu dižie panākumi
Paši sniedz Jums vaiņagu.
Citu vidū ieguvuši
Jūs sev vietu cienīgu,
Paši sevim iekarojāt
Patstāvību, brīvību!

Rādījāt, ka iztikt spējat
Jūs bez tautas vadoņiem,
Ēku staltāku sev cēlāt

Jūs bez viņu pīlāriem.

Brāļu gars un mīlestība

Mācīja Jūs vienoties,
Dzīves trūkumos un raizēs

Paši sevim līdzēties.

Saites šādas, kas Jūs saista,

Ir par dzelzi cietākas.
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Un uz Jūsu stipriem pleciem
Mūsu laikmets atbalstās.

Jūs tam esat izredzētie,
Viņa svētais derējums,
Jūs tā stiprais milžu dzimums!

Nākamība pieder Jums!

Piedzimusi zemās būdās,
Tvaiku gaisā smokstošā,

Tā, no pīšļiem izaugs, celsies

Brīvestības lielumā —

Savu solījumu rokā

Tur tā augsti paceltu —

Sviedriem, asarām un liesmām

Redzat jūs to rakstītu
...

Šurpu nākat, darba biedri,

Šurp ap viņas karogu!

Šurp uz gaismas cīniņu!
Cauri mūriem, cauri klintīm

Ceļu sevim izlaužat.

Akmeņi ja ceļa stājas,
Tos par smiltīm saberžat!

Roku rokā draugs ar draugu,
Tā Jūs visu varēsat!

Pirmie Jūs pa priekšu ejat,
Citus līdzi aizrausat

Un tie vienosies un plūdīs
Vienā strāvā varenā —

Nevaldāma, neturama

Ņems sev ceļu brīvība! — —



343

VIENTUĻA MELDIJA

Sēžos krēsliņā
Visumīkstākā,
Nosēst nevaru —

Kur lai palieku!

Mana gultiņa
Balta paklāta,
Mīksts mans spilventiņš,
Dusas nedod viņš. —

Veros lodziņā,
Redzu: tālumā,
Viegla vēja dzīts,
Skrien mazs mākonīts

Tam ir brālīši,
Balti brālīši,

Viņiem svešniece

Skumjā meitene.

Dzīves saskaņu
Mūžam nerodu,
Izskan vientuļa
Mana meldija.
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NĀKOŠS LAIKMETS

Ap dūcošu spoli laikmeti skrien

Un bezgala virknē sienas,
Bet nospiestā cilvēce gaida arvien

Kā bārene saulainas dienas.

Kad pelēkā migla pacelsies
No vienmuļā, drūmā skata?

Un dzirkstele piepeši iešausies

Zem klaudzošā mūžības rata?

Sen gaidītais laikmets, reiz uzliesmo

Kā apstākļu nomāktā gribai
Nāc atpestī, laikmet gaidīto,
Jel aprakto patiesībul

Un, salkanās jūtas deldēdams,
Ņem noslauki dvēselei rūsu,

Un, asinis ugunī pārvērsdams,
Nāc atraisi spēkus mūsul

Kā saucēja skaļi dārdoša balss

Pār visu cilvēci skani:

Ka nācis verdzībai pastaru gals
Un brīvībai uzvaru zvanil
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PROLOGS

atjaunotai «Dienas Lapai»

Es nevaru stāties, es nevaru rimt,
Ar laiku strāvu man celties un grimt,

Lai klintis un akmeņus grauztu.

Es gribu liesmainu zobenu celt

Un tumsas biezo aizsegu šķelt,
Lai rožainais rīts jums austu.

Bet, ja nakts vēl karogu vaļā tin

Un pārmāktu mani — zem kājām min,
Vai izmisumā lai gaustu!?

Nost! drūmo sēru plīvuri nost!

Es gribu sevi rotāt un post,
No jauna ceļu lai lauztu. —

Es gribu pērles ar asarām vērt

Un dārgakmeņus jums priekšā bērt,
Lai tie manu vēsti paustu.

Ko biedēkļus vārēt un ļaunu griezt,
Es gribu ar degošām rozēm sviest

Kā eņģeļi, glābdami Faustu.

Lūk, cilvēces spēks ir šis mūžīgais Fausts,

Kas vienmēr ceļas — kaut simtkārt lauzts —,

Lai jaunus mērķus sev spraustu.

Lai viņam dimd mana saucēja balsss

Laiks mosties! Nāks bezgala naktei gals,
Es, uzvaru saukdams, tam kliegšu:

Uz priekšul Uz priekšu! Uz priekšu!
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JAUNĀ MĪLA

Jaunā mīla,
Jaunā mīla,

Ne šķelta no naida,
Ne mākta no spaida;
Kas to vēl vīlal

Kas traucē, kas baidal

Jaunā mīla,
Jaunā mīla,

Tā maiga un liega
Iz baltākā sniega,
Bez vainas, bez ziega
Var doties kā ķīla.

Jaunā mīla,
Jaunā mīla

Most naktīs no miega,
Pa sapņiem vien klaidā,

Said-mīlīgi gaida
Ar ciešu, bērnišķu ticību

Uz dzīves lielo brīnumu.
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«SLEPENĀS VECENES» PIRMAIS IZBRAUKUMS

Gabaliņš iz «Graždaņu vēstures»

Ar jaukām bildēm pušķots un tautā rai-

dīts kā vērā liekama pamācība un nepiecie-

šams vadons visiem tiem, kas taisās doties

uz netautiskiem ceļiem vai uz tautiskiem ne-

ceļiem.

Surpl — Atril — Skrejat! Lūk, tur brauc mamma!

Sēd tautas ratos kā krelle štramma,
Tik drukna, mīksta it kā švamma.

Gan koka asis zem smaguma līkst,
Un nekaltie riteņi gaudīgi čīkst,

Un mamma drīz šurp, drīz turpu sveras,

Bet dūšīgi tomēr tā tālāk peras.

Kas tā tāda mamma? Vai nezināt?

Nu tad drusciņ pie gaismas to apskatāt,
Jūs — «Slepeno Veceni» pazīsat.

Ja gribat zināt ko tuvāki,
Tad palasāt «Graždaņu vēsturi».

Nav tautiets, kas nezin, kas mamma ir,
Lai tādēļ mudīgi pakaļ šķir.
Tur sastaps to kopā ar Mikelīni

Un ar jaunāko māsu Grēku Trīni,
No septiņpadsmitās svētītās

Diždzimtas viņa izcēlās.

Tad toreiz valdīja lielas jukas
Un veči no jaunajiem dabūja sukas,

Kāds Efka toreiz bij slavens vīrs

Un latviešu Heine no kļūdām tīrs.

Vēl Grabažnieks nebij izgrabējs,
Un Klāviņš vēl nebija izstudejs.

(Tas diemžēl to arī vēl tagad nava,

Kaut gan tam arķi-daktera slava.)
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Pat tautiskā nagla bij atrasta,
Kas pasaules stenderēs iekrita.

Ak, laiki toreiz bij laimīgi!
Pat Rekša deviņi sivēni
Pa smiltīm vārtījās priecīgi.
Tad mamma uz laukiem vēl dzīvoja

Un iebrauca allaž pilsētā.
Tiklīdz kā pasauca: «Lauku māt!» —

Bij mamma arī uz pēdām klāt.

Līdz elkoņiem piedurknes atbraucīja,
Un tad tikai jums ko redzēt bijal
Pirms sāka Zūdermani tvērt

Un to kā pupu kūli pērt:
Še tev! Še tev! Še, saņem sodu!

Ej raksti vēl negodīgu «Godu»!

Kā tāda varena pērēja
Nu mamma tikusi slavena,
Kaut gan tā jau pati liela rada,
Bet tagad tā «Vērsi» aiz ragiem vada

Un rediģē viņu slepeni,
To tādēļ sauc «Slepeno Veceni»,
Jo laipni uz Klāvu tā skatīties mēdz,
Jo tas tak drusku apštudierēts.
Bet Rūdolfs Klāviņu vareni skauda,
Un tādēļ pēdējā «Nauda»

Ar lielu švunku cauri bira —

Lūk, tādi neģēļi pasaulē ira!

Un Vecene Klāviņu mierina:

«Kas tev nu tik daudz tur jābēdā,
Kad «Nauda» cauri krita, krita.

Es gādāšu, būs mums atkal cita.»

Un nekaltos ratos tā iejūgt liek zirgu
Un tūdaļ taisās uz Rīgas tirgu,
Lai pārdotu savas tautiskās preces,

Visapkārt izslavētās sāls sveces,

Kādas redzētas vēl nav pasaulē:
Tās pati lej Slepenā Vecene,
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Un vēl tā čamdās un kaut ko taisa —

Diezin kas tur iekš tā lielā maisa?

Būs sivēni, dažs labs nodomātu,
Kas nezin, ka bars tur kandidātu.

Tie savā starpā plēšas un raujas,
Cits citam ar sparu virsū kraujas,
Viens izbāzis galvu, tāds sevišķi garš, —

Bet Vecene uzsauc tam: «Maisā! Marš!» —

Un maisa galu cieti rauj
Un visu bunti tad ratos krauj.

Ar visu svaru tad iesēžas pati,
Ka sāpīgi iečīkstas nekaltie rati,
Tad sarauj grožus un ārā brauc,
Un nekaltie riteņi kaukdami kauc.

Pirms gadās tai braukt caur celmāju,
Ak, tētiņ, tavu nestundu!

Pret celmiem rati sitas un kratās,
Un Vecene dusmās apkārt skatās:

«Ak, resgaļi tādi, celmlauži,

Vēl visi celmi nelauzti!

Tie lielās un sevi cildina,
Un tautas karogu vicina.

Kad nu es tiem atkal tikšu klātu,
Tie dabūs ar paša karoga kātu,

Un, lūk, tur guļ rūnu akmeņi —

Ak, tavu palaistu virtšapti!

Kā tautas pūru lai darina,

Kad akmeņi vēl tepat ceļmalā,
Tur sen bij bāliņiem kopā nākt

Un viņus visus muzejā vākt!»

Ar mokām tik mamma izbrauca,
Un gaužāk skan riteņu meldiņa,
It kā bēru dziesmu tie uzdziedātu:

«Cik tuvu man mans gals jau klātu!»
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Bet, lūk, nu atkal nelaime jauna,
It kā tā vajāta kļūtu no ļauna:
No ūdeņiem ceļš, lūk, cauri rauts,

Tai burbuļo priekšā varens strauts.

«Nudien, tā būs tā «jaunā strāva»,

Kas visus dambjus un vaļņus grāva!»
Un Vecene jau aiz bailēm spļauj,
Un kandidāti pa maisu bļauj.

Bet beidzot tiek kaut kā tai pāri
Un izbrauc ārā uz zaļu āri.

Un priekšā tai izstiepjas šoseja ~,

«Ak, tā nolādētā kultūra!»

Ko tie tur skraida! Ko grābj! Ko tver!

Sev paši nelaimi rokā ķer.
Tiem federu rati, rēpes no dzelzs,
It kā tos dzītu un jātu pats velis!

Un vilcipēdi kā siseņi skrien,
Ka tik neuzskrien virsū man riteņiem vien!

Bet Vecene dūšīgi zirgam šauj:
«Tik jābrauc, kad sātans rauj, lai rauj!»

Bet, pirms tā uzbrauc uz šoseju,
Tai jābrauc gar progresa ozolu:

«Vai re, kāds kupls un zaļš tas tapa,
Tam uzplaukst dienu pēc «Dienas Lapa»,
Un kādas tam saknes varenas,

Cik tālu tās zemē iestiepjas!»

Tā Vecene klusu nobrīnās,
Bet te

...
Brīkš! Brākš!!... Kas tas?

Vai! Vai! Ak tavu nelaimi!

Lūk, sašķīda koka riteņi,
Un Vecene ārā pa kaklu pa galvu,
Redz gaisā tās milzīgo dabas balvu —

Sāls sveces lai līdzi jūk un irst,
Un kandidāti kā zirņi birst

No maisa laukā
... «Vai, Dieviņ, nu gals!»
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Skan, nelabi ķērcot, Vecenes balss.

Un te kā debess sūtīti

Nāk īstā laikā ar palīgi:

Pats pirmais laiž Rūdolfs, ko tik māk,
Un citi tam strīpām pakaļ nāk.

«Lūk, mammai,» teic Rūdolfs, «grūti klājas,
Lai tautas dēli palīgā stājas
No grāvja ārā vilkt Veceni,
Lai strādājam visi brālīgi,
Jo viņu izvilkt, tas visiem mums

Ir «morālisks pienākums».»
Un visi ņemas vai pie spala —

Ceļ mammu pie viena un otra gala,
Un, lai prāti kļūtu jautrāki,
Sniedz Rūdolfs «saldeno pudeli».

Bet diemžēl kā nekā, tā nekā!

Vēl mamma guļ zemē un vaimanā,
Un vēlreiz sauc Rūdolfs pēc palīga
Un lūdz, un sola, un biedina:

«Lai aizmirstam visas maziskas ķildas,
Ar cēlām jūtām lai krūts mums sildās;
Lūk, pirmais es Klāvu apkampju,
Kaut visi tā pakaļ darītu!

Mūs visus vieno mērķis cēls,
Ikkatris lai jūtas kā mammas dēls.

Kas viņu pirmais no grāvja cels,
Tam nākotnē kupli lauri zels.»

Mēs visas sāls svecītes iedegsim
Un viņa vārdu slavēsim,
Arvienu no jauna to vaiņagos,
Visas cūkas un žīdus tas apdzejos.
Tā piemiņa mūžam pastāvēs,
Līdz Graždaņu vēsture izputēs.

Noli mc tangere
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NOSALIS TAURIŅŠ

Es ticu, jā, ticu vēl glābšanu,
Tu mana glābšana esi!

Un jaunas dzīves atslēgu
Tu savā rokā nesi:

Mana dvēsele atkal augšup nirs

Un aizbēgs šausmainie biedi,
Kad smaržaini manim virsū birs

Tavas mīlas baltie ziedi.

Pie zemes saistīta, stinguši
Es pēkšņi augšā traukšu

Un it kā jauna bakhante

Es dzīvībai «Evoe!» saukšu.
No jauna rožains sārtumiņš

Degs vaigos, kas raugās tik bāli,
Un it kā skanīgs pulkstentiņš
Mani smiekli noskanēs tāli.

Kā straume ziedoņa mutuļos
Caur klintīm sev ceļu es graušu
Un smiedamās, virpuļu virpuļos
Sev visu līdzi raušu.

Es ticu
...

ā! Tu novērsies
..,

Man uzpūta ledaina sala —

Ak, skaties šurpu, tad atvērsies

Man nākotnes laimības mala.

Es ticu, es cieši paļaujos:
Nāks tiešām izglābšana!
Cik auksti tur trūdamos dziļumos! —

Uz tevi cerība mana

Kā nosalis tauriņš uzlaidusies

Uz pēdējo zaļo lapu,
Nāc ātri, priekšā aizstājies,

Slēp, slēp tur rēgošos kapu,
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SIDRABA DZIESMIŅA

Salc sīkie zariņi,

Lapotas meijas
Gulstas un slejas;

«Si, si, si» — vai dzirdi

Pukstam meža zaļo sirdi?

«Si, si, si!»

ī Izklausi, uzklausi:

Melni Strazdiņi,
Raibi dzenīši,
Sidraba cīruli,

«Si, si, si»

Visi mazi putniņi.

Lakstīgala ar zelta mēli

Dzied agri un vēli,
Pūces skatās,

Acis tik platas!
Gauž meža sērdienīte —

Pelēkā vālodzīte:

«Si, si, si!»

Mirdz meža meitu sejas,

Lapu lūpiņas,
Mētru mutīte,
Pavērtie zobiņi —

Sīknātru robiņi:

«Hi, hi, hi!

Si, si, si!»

Jūs, zaļie zari,
Es aril es ari!

Man mētru mutīte,
Man zelta mēlīte,
Krūtīs man cīrulīts

Sidraba dziesmiņu sīc:

«Si, si, si!»
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KĀDS PLAŠUMS!

{Dāvināts atturības biedrībai «Auseklis»,

uzsākot 1905. g. sezonu.)

Kas to izjutis,
Kas to izcietis

Caurin cauri:

Cik tumši un šauri,
Kad rūgtumā, bezdarbā

Dvēseles rosība

It kā iekš kapa
Aizbērta tapa ~,

Vēja brāzienā

Izdzisa lāpa. —

Lietus gāzienā

Uguns mums slāpa. —

Zem tvana un sloga,
Kā telpā bez loga
Kas smacis,

Lai paceļ acis:

Kāds plašums! Kāda vajā!

Smagās, čīkstošās

Durvis nu pavērtas,
Izsista verdzības rūts

Starošas acis,
Smaidošas sejas,

Svaiguma viļņi

Lejas un lejas, —

Atelpo krūts —

Kāds plašums! Kāda vaļa!

Kāda tāle!

Debess, zeme, jūra, mežs, zāle,
Cik svaiga! Cik zaļa!
Mūsu balss cik skaļai

Kāds plašums .......s
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Kā? — — vai skanas bez atbalsa nodun mūros?

Gaviļu balss kā bulta pret sienu atpakaļ sitas?

Apslāpt, grib prieks kā ūdenī iemesta ogle?
Apkārt vēl neizklaidēti tvaiki un tvani,
Biezajā gaisā brīvības zvans negrib skanēt;

Mākoņi, tumši draudot, virs galvas krājas —

Tumsas valnis, atbīdīts tikko nostu,
Pamazām velkas kopā kā melna cilpa — —

Nespodrā svina gaismā viss negrib ne kustēt, ne elpot,
Dzelteni netīrs rit ūdens kā Kokita viļņi,
Klusēdams Harons pret krastu griež melno laivu,

Aplipušu ar polipiem un ar gļotām, —

Smaga un plata tā, gatava uzņemt vēl daudzus. —

Un tomēr — kas daļa!
Lai šodien vai rīt

Viens, otrs, trešais

Pusceļā krīt.

Mēs spējam dzīvot,
Mēs spējam mirt!

Mēs gribam gļēvos
No stiprajiem šķirt. —

Lai negaiss krājas,
Lai ceļas kājās,
Lai norauj mums jumtu,
Vai mēs par to skumtu?

Mēs cīņās uzaudzētā

Jaunā draudze!

Mēs neuzvaramo zints!

Kā jauna ērgļu audze,

Kas izperēta
Uz augstākās klints!

Kas mums ko zaudēt!

Kas mums ko gūt!
Mēs varam vienmēr

Gatavi būt —

Uz priekšu tik raugam,

Mums miers nav pa draugam.
Mēs nīstam vecu!

Mēs jaunības pilni!
Uz priekšu, uz priekšul
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Lai plecs stumj plecu,
Kā vilnis dz,en vilni,
Sliedz dūre ar duri

Par dzīvu mūri;
Uz priekšu mēs ejam
Pretī negaisa vējam,
Kaut ceļu ar upuriem

lezīmējam.
Mēs ejam, mēs ejam —

Lai kāda mums daļa,
Kāds plašums! Kāda vaļa!

BRĪVĪBA

Kas viņu redzēja?
Kā viņa atnāca?

Vējā vīdamās,
Zibšņos tīdamās,
Melnos kraukļu ratos,
Asins rozes matos —

Brīvība! Brīvība!

Gavilēm gaidītā brīvība

Kas pirmais izgāja?
Kuram sirdslīgava
Nolemta bija?
Kas ar to mija
Dzelžaino gredzenu,

Pēdējo skūpstienu?
Kurš bij, ko skāva

Tās ledainās rokas: nāve un slava?

Ko tā solīja?
Ko tā pildīja?
Kādu derību?

Kādu cerību?

Kas mums palika
Mūžam neatraujama?
Uzvara! Uzvara!

Asinīm atpirkta uzvara!
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MEMORANDUMS

Cik tas vēl sen, vai atminat?

Dažs labs tad ņēmās laiku apvainoti
Tas lielus ideālus nedodot.

Laiks, tas jums vainīgs bija,
Tik jūs vien nē,
Laiks bij jums tukšs un šaurs,
Neviens tik nemanīja,
Ka lielāks tukšums pašam dvēselē,

Bet atminat.

Kā laiku tiesājāt!

Cik tas vēl sen, vai atminat,
Kā laiku lietojāt?
Kam tas tik viena skurba bij un bauda,
Kam augstais ideāls tik nauda, nauda!

Kam šķita nolemts valkāt dzīves kroni!..,

Un tad ... aiz tiem — tie tumšie milijoni,
Kam visas raizes

Tik kumoss maizes,

Spied, sit tos, pazemo, tiem vaigā spļauj,
Tik paēst vien, tik elpot viņiem ļauj;
Cik tas vēl sen, vai atminat?

Laiks piepildījies nu, vai nemanāt?

Vai viņa smagos soļus nedzirdat?

Viņš augšup nāk iz zemes pagrabiem,
Iz tūkstoš asu dzijumiem,
Viņš nāk caur lūžņām, gruvekļiem
Pa glumiem, aplipušiem kāpieniem,
Kas tumši, šauri augšup lokās —

—

Viņš nāk kā dēls

No zemo, nospiesto beztiesībnieku zints;
Vēl važas gabals nokaras pie rokas,,,

Bet spēcīgs, cēls,
Kā Prometejs viņš norāvies no klints,
No apakšzemes klints —

Tam krūtīs sirds, ak, tik ne ērgļu ēsta,
Tā biklu kovārņu un kraukļu plēsta,
Bet dzīves spējā griba neizdzēsta! —

Kā dzelžu stieņi stiprie locekļi,
Un dzīslās vijas it kā skrituļi,
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Bet viss viņš sviedriem klāts un putekļiem,
Un drēbes viņam pilnas pagrabsmakas,

Viņš sūtīts nāk no visiem vārgdieņiem
Un spaiņus stiepj no viņu asru akas:

Viņš nes uz augšu visu rūgtumu,
Tur lejā gadu gadiem sakrātu,
Viņš nāk ar visu ciesto pārestību,
Ar visu zemē mīto pacietību,

Viņš nāk ar iedegušos pretestību,
Viņš nāk — un jūsu vidū nostājas,
Viņš katra sirdī dziļāk ieskatās

Vai viņa skatu panest iespējat?

Vai nedrebat?

Ka laikam jānāk, to jūs zinājāt,
Bet vai jūs godam viņu saņemsat?
Vai durvju priekšā asinsrozes sējāt,
Jeb vai tik ērkšķus vien tur uzaudzējāt?

Ko darīsit?

Kā to, ko nokavējāt, izpirksit?
Vai liksit klātu visu savu spēku,
Lai celtu tālāk nākamības ēku.
Kas it kā faraona piramīda,
Ko augu augumi jau ceļot svīda?

Tā paceļas ar saviem ideāliem

Kā torņiem, tikko saredzamiem, tāliem.

Un saule sarkana tiem virsū mirdz

Kā asnīm apskrējuši varoņsirds.
Tur vizma izlejas tik žilbinoša

Kā visa gaisma kopā saplūstoša
Iz acīm, kuras cīņā cieti vērās. —

Vai tā tik dzeja vien, kas sapņu sfērās,
Un lielā pasauls sāpju fantāzija?
Ak nē! kas neredz vairs, tie viņu ieraudzīja —

Jūs esat aizgājēju pēcnieki;
Nu laiks jūs sauc un laika upuri.
Lai tie, kas dus, vairs neļauj dusēt jums:
No stingrās rokas sniegts jums mantojums:

Jums nākotni veikt!

Jums darbu beigt!

Steigt! Steigt!
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ŠILLERA JUBILEJA

Ak, kādām skaņām vajag būt, ak, kādam zvanam,
Ko nāve nespēj segt,

Kas cauri gadu simtu biezam tvanam

Spēj degt un degt.

Kas jaužu cietā prātā, kūtrā sirdī

Vēl uzglabājies
Un vergu aizkritušās, biezās ausīs

Kas skanēt nenostājas.

Kam aizmirstības saltā, dziļā ziemā

Vēl nebij nīkt,
Kas sēja sēklu, kam zem nāves sniega

Bij zelt un dīgt?

Tas biji tu, kas tagad mūsu vidū

Stāv apskaidrots,
Tas esi, ģēnij, tu, iz sāpju zemes

Ar ērkšķiem vaiņagots.

Ar tavām domām un ar tavām jūtām
Mēs uzaugām,

Tu biji, kas mums deva lepno vārdu:

«Pret varmākām!»

No debess augstumiem tu gaismu zemē nesi,

Tu, Prometeja dēls!

Tā nebij baltā, rāmā miera uguns,

Bet sarkans kvēls.

Tu gruvekļu uņ mēslu vecā kaudzē

So degli meti,
Un liesma, niknā svelmē iesveldamās,

Tev šāvās pretī.



360

No veciem ziedokļiem un veciem elkiem

Tu zemi iztīrīji,
Pret visu sastingušu, pastāvošu

Tu karavadons biji.

Par to tev visu ciešanu un sāpju mēru

Bij izbaudīt,
Tu cīnījies un arī cīņā kriti,

Kā varons krīt.

Kā ērglim sašautam un asiņainam
Tev spārni nolaidās,

Bet, zemē krītot, tie pār visu zemi

Tev izplētās.

Tu beidzies pusceļā, un sākto darbu

Tu atstāji priekš mums,

Lai tavi mērķi, tavi ideāli

Mums mantojums.

Tev vairāk gana darīts, ja tos dzīvā darbā

Mēs steidzam izpildīt,
Nekā ap tavu sastingušo pieri

Nu laurus vīt.

Tad drūmā traģēdija tev no kapa
Reiz atkāpsies

Un gaišā nākotne pār melno krustu

Tev pārlieksies.

Tā smago nospiedošo akmens svaru

No tava kapa vels

Un visu tavu pēcaudzēju tautu

Ar tevi augšā cels.
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CIENĪGTĒVU GAUDU DZIESMA

Atskaņas Iz pagājušā rudeņa

Ak, mīļā dieva zemīte,
Tu kļuvusi nu bezdieve,
Nu tikai kauj un šauj, un dur,
Un dieva vairs nekur, nekuri

Pat grēku plūdos balodis

Bij šķirstā vietu atradis,
Bet mums — vai muižās dzīvot ļauj!? —-

No kanceles pat nostu rauj!

Tad Āfrikā tie mežoņi
Par jums ir daudzkārt labāki,
Tie misjonārim runāt ļauj
Un tad tik viņu zemē kauj.

Bet te tiek misjons lapiņas
Pret citām lapām pārmītas,
Un nav vēl dieva vārdiņš beigts,
Cits sprediķis tiek vietā teikts.

Kur agrāk laipni tika lūgts,
Pa diviem zirgiem priekšā jūgts,
Kad mūs pa mājām vadāja,
Nu kājām mums ir jāstaigā.

Tie deva nest mums karogu
Un vēl pie tam tik sarkanu,
Vai diezgan krusta nastas jau
No pašu vēdera mums nav?

Turklāt tie ņēmās mūs vēl smiet;

«Lūk, mūsu cienīgtēvs kur iet

Ar smaidiem laipni viltīgiem
Kā krokodils ar auskariem!»

Kad visi mēs nu aiziesim

Un jūs kā avis atstāsim,

Kas nu jūs svētīs, mācīs, rās?

Kas kristīs un kas salaulās?
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Sāks aizaugt baznīctaciņi,
Būs tukši upurmaciņi,
Būs mājā plaukts bez bibeles

Un melnas jūsu dvēseles,

Un, kad nu skanēs kapa zvans

Un nebūs klāt jums labais gans,
Un nāvē aizmigsat bez bikts,
Tad zināt: ellē tā kā liktsl

Jums zināt būs, ka tagad velns

let apkārt it kā vanderzels, —

Ak vail — par galu domājat
Un mums tās muižas atstājat.

Ja mums no simtām desmitas

Vai piecas sešas paliekas,
Ir tad kā Abraama tēvs

Daudz vairāk neprasīsim mēs.

Pat viena ja tik paliek vēl,
lr tad mums būs jau jūsu žēl,
Mēs gribam labprāt pie jums mist,
Mēs neļausim jums grēkos krist.

Mēs mielosim jums dvēseles,
Jūs dosat zosis, pīlītes,
Un atkal mēs par rubuli

Jūs minēsim pa kanceli.

Ak vai! tu dieva zemīte,
Tu kļuvusi nu bezdieve!
Ak vai! par galu domājat
Un mums tās muižas atstājat!
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GADA APSKATS

Diemžēl šā pagājuša gada
apskats

Nekādā zinā saucams nava

labskats,
Kopš mūsu mīļā, mazā tautas

druva

Par nodevēju vina kalnu

kļuva.
Kurp raugies, viss tik šaurs, tik zems, tik

banāls.

No jūras izvērties tik netīrs

kanāls.

Tik nospiests prāts, ap sirdi ir tik

drūmi,

Pa gaisu lido apkārt pulver-
dūmi.

Te skaties: izdauzīti baznīc-

logi,
Un tur: ar naglām aiznagloti

krogi,
Kur nu tu izsūdzēsi savus

grēkus,
Kur smelsies alutiņā jaunus

spekusi
No muižniekiem tev — draudot — aizliegts

zvejot,
No cenzora tev — raudot — aizliegts

dzejot,
Tas vienīgais, kas aprakstīties

ļaujas,
Ir puķu balles un konfeti

kaujas.
Bet būs tev Talsi minēti vai

Tukums,
Tad tūdaļ notiksies tev virsū

brukums,
Un to nebūt vis nevar saukt par

joku,
Kad uzskaita tev pāra simtu

koku,
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Nav patīkami ar, kad taisni

pretēji
Tiek uzstādīti tev tie ložu

metejf.
Bet tas nu notiek, kopš pie mums iekš

modes

Ir stipri nākušas tās dumdum —

lodes.

Gūst patvaldību kā pa niekam

bureti,
Bet mēs no patvaldības tiekam

turēti,
Un visas, kas mums dāvinātas,

reformas

Pie dāmām tikai reformkleitēs

parādās.
Bet pīš sev skuķis sarknām lentēm

bizīti,
Tūlīt būs klātu policists ar

vizīti,

Un, ja kur notiek maķenīt kāds

lērums.

Te tūdaļ protokols un soļu

spērums,
Kur ej, kur stāvi, visur kara

stāvoklis,
Ja netīk stāvēt, būs tev cietum»

sēdeklis.

Pret to nu ari radies ir dažs

spītiņš,
Un šur un tur, kā dzird, ir bijis

mītiņš,

Un uzklīduši ir tie lapu
kaisītāji,

Un kājās cēlušies ir streiķu

taisītāji.
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Un vēl ir jāpiemin kā laika

parādības
Pie mums dažnedažādu krāsu

personības;
It tādi, kuriem uzskati ir

noteikti,
Pēc krāsas zili, melni vai it

sarkani,
ir ari tādi, kas tik bāli

rozā,

Pēc katra vēja mēteli tie

groza.
Aiz viņiem tad nāk lokanglurnie

līdēji
Un vēl aiz tiem tie baiju sviedru

svīdēji,
Kam, spožas pogas ieraugot, jau

šausmas,
— Man stipri šaubas, vai pats velns tos

raus mazi —

Tad nāk tie monopola šņaba
dzēri gie

Un svešā kabatā jo labprāt
ķērīgie.

Līdz šim bij zināmi tik mazie

brāļi,
Bet nu nāk saules-, lauka-, meža-

brāļi,
Tie dažu labu «fon» un «jēr», un

auningu
Par tuvu veda sakarā ar

brauningu,
Un, kad tiem darīšana bij ar

mauzeri,

Tie ar nekādā ziņā nebij
knauzeri.

Kad uznāk negaidītie meža

viesi,
Tad nezini, kur spruksi un kur

skriesi;
Mums bēdās acis augšup pacelt

sokas,
Bet viņi uzsauc tik: «Uz augšu

rokas!»
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Bez steigas rīkojas it kā pa
mājām,

Ko teiksi! suns pat nekrīt tiem pie

kājām.
Tie aiziet svilpojot ar pilnu

padusi,
Un tā nu, vieglāks ticis, mierā

atdusi.

Bez tam mums vēl ir tādi zelbstšu-

ceri,
Kad viņu rokā tiec, tad vairs ne-

ceri —

Tie latvju mežabrāļi nav, tie

vāci,

Bet, vilku bēgdams, uzskriesi uz

lāci —

Tie savā iespējā nebūt nav

mazāki

Kā kopā visi draguņi un

kazaki;
Un, kad vēl rīkoties sāks melnā

ko mora,

Nu, tad būs īstā Sodoma un

Gomora!

«

Bet atstāsim šo šausmu pilno

kapu
Un šķirsim pagājībā tālāk

lapu:
Ir tādi vēl, kas krūmos nemet

plinti,
Lai cits lej asinis, tie izlej

tinti.

Uz dzeju izdarīts daudz aten-

tātu,
Daudz jaunu dzejnieku ir nācis

klātu,
Un vecās mūzas brīnās, ka tik

vēlu

Vēl viņām ieradies ir tik daudz

dēlu,
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Bet, ka tie nava vis kaut kādi

sušķi,
To rāda zilais krekls ar Gorkij-

pušķi,
Tai gan nu nevar noteikt aku-

rāti,

Ka, cik tur galvas, tik daudz ari

prāti,
Bet tie ir lielākie no viņiem

ģēniji,
Pēc redzes kuriem papēži vis-

šķībāki.
Jo sāpīgāk tiem galva noka-

rājas,
Jo ātrāk pantiņi pie pantiem

krājas,
Tie zemi grib gan iztīrīt no

briesmām.

Teic, ļaunais bēgot pat no tādām

dziesmām.

Tie visi kopā rada vienu

kliķi,
Ja vienam sit, tad visi dabon

pliķi -
Un visi tiek — ja teic ar Heines

muti —

Ar vienu kreklu un ar vienu

uti...

*

Vēl papīrlaukā cita parā-
dība,

No kuras saistīta tiek ievē-

rībai

No jauniem laikrakstiem mums vesels

milnis,

Ko izskalojis devīts tintes

vilnisj

Ir noslēpumu pilni — tukšās

«Dzelmes»

Tos nerauj žandarms, ūdens, uguns

svelmes!
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Te, lūk, kā «Pipari» tie ārā birst iz

maisa,
Un te kā mākoņi tie līst no

gaisa,
Un, ja tu tiem ko pretī iebilst

drīksti,
Tad Līvu Jurka nāk ar savu

«Pīksti»;
Jau dažam labam tādās reizēs

Rāja,
Ka tūdaļ jāiet bij pie «Vārdo-

tāja»,
Kaut homeopātisks mums kabinets ir

ari,
Ja ar ne Rentjena, tad citi

«Stari»,
Nav visur jālieto jau zelta

«Svari»,
Bet galu apdomā tik, pirms ko

dari.

*

Ko, no jums šķirdamies, lai vēl es

saku?

Es bagātniekiem vēlu pilnu
maku

Un visai izdevīgu kupon-

ražu,
Lai nebūtu, kā patērēt tos,

bažu.

Tik laikraksti lai nedara vairs

cūcību

Un turpmāk nu vairs neraksta par

trūcību;
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Tāpat ar jaunais gads lai piešķir
prieciņu

Un apbalvo vēl dažu činov-

nieciņu,
Un piešķir tam par slavas pilnu

ka viņu
Pie smukas lentītes to Staņi-

slaviņu —

Lai jaungads neaizmirst ar darba

rūķi
Un dod tam izturēt ir turpmāk

brūķi,
Lai visiem mums dod mugur-

lokanību,
Lai kājām bēgšanai dod

izturību,
Lnl liek mums turpmāk padevīgi

klusēt

Un garā laika miegā saldi

dusēt —

Lai mūļi miglā tālāk meklē

ceļu,
Mums gādāt kapitāla zelta

teļu.
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BĀBELES ELKS

I

Skatāt, skatāti

Tādu biedēkli!

Liels zelta vēders —

īsas māla kājas —

Sirdsvieta tukša —

Sirds vietā kupons —

Ačteles pazūd
Tuklajā sejā,

Sarkani mati

Vijas kā tārpi!

Zods visgarām
Aplipis siekalām.

Mute izgaro
Riebīgu smaku.

Asins tur iekšā liets,
Asins un šampaniets!

Uzpampis, izkurtis

Itin kā pūpēdis,

Visu dievu dievs,
Visu zemju valdnieks,

Molohs un Baals,

Visuvarenais, vtsuvienīgais —

Kapitāls!
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II

Gadu tūkstošiem

Viņš jau valdījis,

Tūkumā tucis,
Briedumā briedis,

Visu zemes lodi

Plakanu spiedis.

Dieviem vel pietika
Vērši un avis,

Viņš sev upūram

Cilvēkus kāvis.

Smiedamies atņirdzis
Pūstošos zobus,

Rauj bez apstājas
Dzīvībā robus.

Pārēdies raugājas,
Tomēr vēl nemitas,

Plēsīgs kā tīģeris,

Rijīgs kā haizivs,

Raustu un vāktu,
Grābtu un smeltu

Zeltu, zeltu un atkal —

Zeltu!
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111

Skatāt, skatāt!

Tuvāk vien apskatāt;

Pamats, uz kura

Dieveklis balstās,

Manāmi kustas,
Grīļojas, svārstās.

Rodas jau rievas,

Atšķiras plaisas,

MāTa kājas
Sabrukt jau taisās —

Viens trieciens ~. un dievtēls

Bez maņas, bez vārda

Grabēdams šķīdt's
Kā skanoša —

Skārda!

PAR VĒLU

Kad sen tu cerēt pārstājis,
Kad gurdais gars jau notrulis

Un spēks, un ticība, un viss ir galā, —

Tik tad tas, ko tu zaudējis,
Ko pārcietis un aizmirsis,

Kā zvaigzne uzlec otrā debess malā,

VANITAS

Vai zini kaut ko tik lielu un skaistu,

Kas būtu turams, kas neizgaistu?
Ja negaisīs skaistums, gaisīsi tu,
Nav saites, kas abus turētu!
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KROGA BRĀLIS

Vēl vēli pa rudeņa saules gozl
Redz ģorģīnas, astras un pēdējo rozi,
Un zaļā cepurē turpat netāli

Ar ķergalvi apini, kroga brālL

«Nu, apinīt, bāleliņ, kā tad tev klājas?
Vai nespēj nostāvēt? Neklausa kājas?
Kad balsties vienmēr uz maikstiti tievu

Kā dzērājs virs uz krietnu sievu?»

Lai maikste lūst, kas tam par bēdu!

Gu| smiedamies zālē augšupedul
Lai arī visapkārt viss lūztu un vistu,

Viņš saka: «Es bēdas nepazīstu.»

Lai vasara būtu vai ziema, vai rudens,

Viņš visam cauri tiek sveiks un gludens.
Vispārini nekad tas nedabū galu,
Tik tā]āk pārveidots top par — alu.

Kā fenikss tērpies jaunās spalvās,
Viņš atkal atdzimst dzērāju galvās,
Un kopā ar savu brāli sīvo

Viņš ir un paliek, un mūžīgi dzīvol

Ja nāk reiz tas melnais visutvērējs,
No kura neiziet sveikā pat dzērājs,
Tad alus viens pats vēl nava rūpēs,

Viņš elles garaiņos tālāk kūpēs.

Tādēļ, kad rociet dzērājam kapu,
Tur nevajag puķu, ne citu lapu,
Tik apini, zaļo zibenszelli,

Tur stādāt, kas smiedamies aizzied uz elli
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PELĒKAIS MĀKONIS

Beidz sēroti

Beidz vienumēr sērot,
Mans pelēkais asaru mākonītsl

Bez veidu, bez gribas, bez izredzes sirgdams,
Tik vienmuļā, pelēkā miglā vien mirkdams,

Ne līdams ar lietul

Sāc vēroti

Sāc apkārtni vērot!

Kas nedzenas pats, tas netop dzīts,
Skat augšā vanagu klinšu plaisā,
Vēl augstāk skat ērgli lidojam gaisā,

Lai līdzi tiem skrietu.

Sāc mēroti

Sāc spēkus mērot!

Kas cenšas, tas top ari atpestīts,
Un vējiem un vaļai sevi dodi.
Vējš tevi nesīs ap zemes lodi,

Kur radīsi vietu.

Sāc zvēroti

Sāc liesmās zvēroti

Vēl vakars var dot, ko nedeva rits,

Zaļ-violet-safrāna krāsās irstot,
Visskaistākā diena taču ir mirstot,

Ap saules rietu. —
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ATMODUSIES SAULE

Nu, mijā, siltā saulīt, gozlt,
Tu, atmodusies Erkšķurozīt,
Sāc atkal zelta galviņu grozīt
Un skraidi ar žirgtiem mirklīšiem

No dienvidiem uz ziemeļiem.

To paltis un palus jau izsautēji,
Un, pati ko paveikt vēl nepaspēji,
To izdara tavi sulaiņi, vēji;
Tie nepacietīgi pumpurus tausta

Un lapu segu tiem nostu rausta.

Tie brāžot un gāžot visu plosa
Un vecos zarus jau projām posa,

Lai pūpoliem augtu dzeltena kosa,

Tā esi tu, visa vērpēja, tērpēja,
Bet reizē ar dzirkstošām dzirklēm cērpēja

Pār visu pāri iet tava gaita
Un dīdzina dzīvības dīgļus bez skaita

Pat tur, kur kritusi pērnā maita.

Un blakām, kur ozols guļ nogāzts pusguļu,
Jauns bērzs kā bakhants lej saldu sulu.

No dzīvības spēka visi top dzītil

Bet pašam dzīvības spēkam par spīti
Ap augiem ar žņaugiem stīdz parazīti —

Un dzeļoši dzelkņi un plēsīgi dadži

Draud kukainīšiem kā kartavu vadži.

Ikreizi plūdumam seko bēgums —

Bet kāds gan šis riņķī griešanās jēgums?
Un kāds no visa tā iznāk slēgums?
Priekš kāda mērķa šis lielais steigums,
Kad beigums ir sākums un sākums ir beigums?

Bet zinošā pašā kā izsmiekls dziņa
AAīt maza, mazītiņa cerībiņa,
Un pat vistukšākā sirdī viņa
Kā bite pūstošā vītolā

Vēl zelta kronīti darina,



ZIEDOŅA CĪŅA

Man sveša šī jutai
Nez kur tāda gūta:
Ko sirdī tā atkusis, saviļņota viss?

Var būt, ka cīrulis, trakulis,
Būs pārāk skaļi dziedājis —

Tepat jau kaila koka pašā galā
Viņš plivinājās vēl kā liesma skalā.

Tu svētā jūta,
Vai tevi sūta

Tas pats, kas ziedonim atdara sprostu?
Kas nespēka dusai velk segu nostu?

Kas saules meitai jož jaunu jostu?
Tā roka, kura paber riekšaviņas —

Sur tur gar strautu puķu zilactiņas?

Ak, gūta, ne gūta,
Vēl tāla šī jūta;
Pret ziemeli cīņā vēl ziedons pūlas!,,,
Bet asni dīgst ārā no pērnās kūlas —

Caur koku mizu pil sveķu čūlas,
Sirds pilna dzeļošām un jaunām dziņām
Kā egle smalkām, zaļām adatiņām. —

Ak, juta, jūta!
Cik smaga un grūta —

Dzied Strazdiņš un pēkšņi apraujas ~.

Par velti — par vēlu — nav vairs nekas!

Bet asaras lejas asaras,

Kas neietilpst vairs krūšu šaurā tversmē,

Bet laužas ārā virpuļainā versmē.
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Ak, saldā jūta —

Vējš silti pūta ~.

Starp bēdu asarām viena no prieka
Jaucas pa pulku gluži lieka,
Nav taču ko cerēt vairs nenieka!

Kas man vairs jāuzmin, kas jāatceras!
Ko aizrūsušas durvis čīkstot veras! —

Sīs visas jūtas,
Gan liegas, gan grūtas,
Kā vijolītes vēl neuzietas

Zied pūlītī zilas no vienas vietas

Un zālē dziji slēpušās šķietas;
Bet saldā smarža top par nodevēju ~.

Ak, dzīvot! ziedēt vai es to vēl spējuž

ZIEMAI GALS

Zem ledus skan jau nāru balss:

«Nu ziemai gals! Nu ziemai gals!»

Nu katra nešpetnība brīva,
Nu katra aušība ir spīva
Un katra patiesība dzīva.

Nu skrējējiem ir jāļauj skriet,
Nu nelgas nevar važās siet,
Ne lidotājus turēt ciet;
Lai iet, kā iet! Lai iet, kā iet!

Bez prieka nu var priecāties;
Bez laimes ar var laimēties,
Bez vīna saldi piedzerties.

Par pasakām nav vairs ko smiet:

Patiesi pūcei aste zied!

Patiesi, kur viss steidz un trauc,
Ar dzelžu ratiem vārna brauc

Pa gaisu, kā smej palamā,
Jo viss iet citā kārtībā.
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Neviens vairs nevar stāvēt dīks,
Pat kraukļiem taisās knābis līks,
Un puķes galvā cepures

Liek sarkanas — tāpat kā es.

Pa dārzu dūcot bites skrien;
Es priekšā vieni Es priekšā vieni

Man lakstīgala padusē — —

«Ciet klusu, saldā mēlnesel

Ak, sirds, tu nelga, vientiese!

Vēl uznākt var tev briesmīgs sals.»

Bet vēl jo saldāk atskan balss:

«Nu ziemai gals! Nu ziemai gals!»
Nu bēdām gals,

TAI LAIKĀ

Kad ārā iz zemes lien asniņi
Kā bāli miroņpirkstiņi
Un stiepjas cits citam līdz plecam,
Lai pāraugtu kaut kam sāpīgam, vecam;

Un līdzās rožaini pelēkas

Dīgst vijolīšu kājiņas;
Kad ziedons, lapu vizītēm čabot,
Nāk rudens pārestību labot,
Tai laikā

Kad izžuvušas visdziļākās lejas
Un atkal redz pasaciņu ejas,
Tai laikā

Nāk smagiem soļiem līdz atmiņas,
Pār augstiem kalniem kāpušas,
Caur dziļiem ūdeņiem bridušas,
Nāk atmiņas:

Reiz rudens feja dejoja,
Kas meža biezoknī mita,

Putekju plīvuros,
Dzelteni sarkanos uzvalkos,
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Staros un atstaros,

Virpuļu virpuļos,
Ka lapas zemē krita

Un pīlādzei sarkanas asaras rita ~.

Tad pēkšņi no vētras tā aiznesta tapa,
Neviens nav redzējis viņas kapa. —

Kāds gājējs ziedonī izgājis,
Rau, mazu kurpīti atradis,
Kas rudens fejai nokritusi,
Pavisam jau satrunusi,
Mazs galiņš tik vēl zeltaini mirdz,
To gājējs cieši spiež pie sirds

Un raud zem sevis klusi.

ZIEDOŅA GAITA

Heija! Hei!

Pa laukiem steidz ziedonis

Joņodams, cepuri atmetis,
Vētrā tam plivinās mētelis,
Viss dubļu šļakām viņš apšķīdis,
Heija! Heil

Mežs to dziļumos izdzirdīs:

Dreb zari, un galotnes lokās

Un stiepjas kā lūdzošas rokas,
Bet ziedons tās smiedams viesuļiem per
Un krusu iz piedurknēm virsū ber,

Viņš neprasa, kur pāri ies,
Kas lūzīs, kas uzcelsies.

Heija! Hei!

Zib zelta zobens, krīt ziemas bruņas,
No pretošanās nav vairs ne runas!



Skanot no jumtiem krīt ledus tapas,
Kā pasakā kokiem glāžu lapas.
Un priekā gavilē strauts,
Iz ledus važām ārā rauts.

Heija! Uhu!

Skrien cīrulis,
Pa vētru kūleņus mezdams

Un salstošus spārnus plezdams,
Vēl kakliņš tam gluži aizsmacis.

Heija! Unu!

Un upe, ak, upei pārtraukta dusa,
Kas ilga zem ledus tik klusa,
Tās garā, baltā, mierīgā dusa —

Viens aumaļu rāviens,
Viens ledus grāviens,
Un pilnas ar paliem kūso lejas,
Nekur vairs tiltu, ne ceļu, ne ejas,
Tik uzvaras dziesma pāri skan:

Heija! Uhu!

* * »

Ak, pārskries viss, ir upes plūdums,
Pēc pilnības atkal nāks zūdums,
Tā izsīks vasaras karstumā

Un rausies rudens vēsumā,
Un kā sīciņa, mierīga tērcīte viņa,
Vel pakāpusies uz akmentiņa,
Klausīsies tāluma atbalsā:

Heija! Uhul
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SAULES MEITA

Fantāzija sešos tēlojumos

I

DANGO

Līksmodamies priecas svētkus

Dievi Dangū svinēja,
Dzīves dzēriens, pāri plūzdams,
Zelta kausos putoja.

Visur mūža dailes vizma

Bij pār sfērām izlieta.

Vētra it kā milzu kokle

Slavas dziesmās skanēja.

«Pērkonam ir spēks un vara,»

Atskanēja svinīgi.

«Klintis, milzu kalnus skalda,

Drupās viņa zibeņi!»

Nolido viņš putnu ceju,

Noskrej zvaigžņu gājienu
Un ar vētras spārniem apkampj
Austrumu un rietumu.

Smagām, sastingušām vielām

Dzīvību viņš iedvesis;

Dievišķīgu elpu dvašo

Niecīgākais pīslītis.

It kā viena straume otrā

Nāve ieplūst dzīvībā,
Pilīte uz zemes nekrīt

Pat bez mēra, likuma.
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Viņa godību lai izteic

Tādēļ visa radība,
Un lai visi debess pulki
Viņa slavu liecina:

«Šurp, kas vadāt zvaigžņu barus,

Šurpu, saules meitiņas,
Lai no saldām slavas dziesmām

Pārplūst jūsu lūpiņas!»

Saules meitas atpeldēja,
Katra zvaigžņu laiviņā,
letērpušās spožos staros,

Varavīksnas jozumā.

Maigām debesskaņām skanot,
Viņas dziesmu uzsāka,
Saules cēlumam un varai

Slavas dziesmu dziedāja:

«Saule it kā karaliene,
Zvaigžņu pulka vadīta,
Visus neskaitāmos barus

Ved pie gaismas avota.

Bet par viņu debess telpā
Citas saules augstākas.
Kurām atkal pārvaldnieces
Cēlākas iekš mūžības.

Un tā, saule sauli vadot

Bezgalības gājienā,
Beidzot vienā liesmu strāvā

Visas satek — dievībā.»

Viņām slavējot un dejot,
Surp tik viena nenāca;
Tā no visām saules meitām

Pērkonam bij mīļāka.

īt kā tumši padebeši
Viņas galvu nospieda
Un kā bieza rudens migla
Vaigu skumjas apklāja.
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Kad arvien vēl kavējamies
Pērkons viņu redzēja,
Tas, no sava troņa cēlies,

Bargi runāt iesāka:

«Rau, še manu slavu teica

Visi debess pulki jau,
Vai priekš visiem maniem darbiem
Tev neviena vārda nav?

Es pār citām saules meitām

Tevi cēlis augstāku,
Savā gaitā iedams, tevi

Vienmēr līdzi vadāju.

Kad man viesuls zirgus trieca,
Mežu galus locīja,
Biji tu, kas manos ratos

Manim līdzās stāvēja.

Kad, ar bargu balsi graujot,
Pīšļos triecu radību —

Liesmās, vētrās parādīju
Tevim savu godību.

Vai, kad saviem siltiem stariem

Saule visā cēlumā

It kā liela zelta jūra
Visas malas apņēma,

Tā kā siltumu un gaismu
Smēlās visa radība,
Vai tur tevim nestaroju

Dievišķīgā lielumā?

Mani brīnišķīgie darbi

Vai nav visur vienādi?

Līdzīgi vai neparādās
Milzī tie kā smicenī?»

Bet bez bailēm saules meita

Savu vaigu pacēla,
It kā skaidra, gaiša diena

Viņas acis staroja.
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«Tēvs,» tā teica, «tavus darbus

Gan var brīnišķīgus teikt,
Debess sfērās un virs zemes

Viņus nevar slavēt beigt.

Bet šī tava spēka roka,
Kura zvaigznes kopā sien,

Kādēļ viņa aizmirsusi

Radību tik vienu vien?

Kad tā debess tēliem sprauda
Priekšā mērķi, gājienu,
Kādēļ patvaļā tad viņa

Atstāj tikai — cilvēku?

Ka tas, mūžam maldīdamies,
Kaislībām par vergu krīt

Un kā atlauzts klinšu gabals

Lejup, vienmēr lejup rit?

Kas tu liels un visuspēcīgs,
Kas tu kalnus zemē grauj,
Vai šo maldu tevim skatīt

Tavas tēva acis ļauj?

Kur viss dabā harmonija,
Visur salda pilnība,
Teic — vai tevim ausīs nebrēc

Griezīgi šī neskaņa?

Sauc jel cilvēkus sev klātu,
It kā tēvs sauc bērniņus,
Jeb tos dusmās iznīcini,
Mezdams zemē zibeņus.»

Viņai runājot, kā ēna

Visam lēni pārskrēja,
Saules meitas dejot rima,

Zelta kokles nolika.

Pērkons, dzirdējis šos vārdus,
Vēl jo drūmāks palika.
Kādu brīdi klusu cietis,
Drūmi tad viņš iesāka:
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«Kam pēc viņām būtēm taujā,
Kuras nospiež liktens lāsts?

Lūk, par viņām laika klēpī
Slēpjas biedinošs kāds stāsts:

lur, virs zvaigznes, ko par zemi

Saucam, reiz bij milzeņi,
Kuri savā pārgalvībā
Centās iegūt debesi.

Lai tie tad pie zelta galdiem
Dieviem līdzi sēdētu,
Mūžam saldā bezrūpībā
Pārpilnību baudītu.

Tomēr Pramšus mūža zibens

Pārgalvniekus sodīja
Un uz nicināto zemi

Atpakaļ tos atsvieda.

Tur ar drūmām zemes meitām,

Nāvi, Rūpēm, Slimību,
Sabiedrībā iedevušies,

Viņi slēdza laulību.

No šiem dīvainajiem pāriem
Izcēlušies pēcnieki,
Kuriem tēva, mātes daba

Kopā, tie ir — cilvēki.

Tādēļ tie kā niecīgs tārpiņš,
Kam nav spēka dievišķā,
Savas iegribas ar spēju
Nevar vienot saskaņā.

Gars gan spēji spārnus cilā

Doties turp, kur dievība,
Miesas nevaldāmās kaisles

Velk to lejup, staignājā. —

Mums vairs, viņus apkarojot,
Jālieto nav zibeņi,

Tie, pēc Pramšus lāsta vārdiem,
Paši savi postnieki...»
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Bet pēc viņa runāt steidza

Atkal daiļā dievmeita,
It kā bērnam pieglaužoties,
Balss tai mīksti skanēja:

«Tēvs, vai tikai tiesāt, sodīt

Rokā mums visspēcība?
Mīlestībā žēlot, piedot
Vai nav īstā dievība?

Kad uz taisnu ceļu viņus
Vadonis kāds uzvestu,
Viņu nomirušās krūtīs

Vienu stīgu aizskartu;

Tiem no skaidra avotiņa
Sniegtu vienu malciņu,
Kas ar maigu valganumu
Dotu jaunu dzīvību ...»

«Velti!» Pērkons starpā sauca.

«Diezgan vēl tiem nebūtu,
Tie, arvienu vairāk gribot,
Nekad mēra nerastu.

Pat ja debesīs tos celtu,

Viņi mierā nebūtu,
Stāvokli tie iekārotu

Vēl par dieviem augstāku.

Tādēļ atstāsim tos slimstam

Viņu zemes vārdzībā,
Baudīsim mēs netraucēti

Laimi debess pilnībā.»

Debess meita nerimdama

Tomēr atkal runāja,
Kamēr spoža liesmu kvēle

Tai no acīm staroja:

«Bet ja no mums, pašiem dieviem,
Kāds uz zemi nokāptu? ..,

Tētiņ mijais, ja es pati
Turp pie viņiem noietu?

~,
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Sirdī sen jau līdzcietība

Man priekš viņiem iedegās,
Gribu viņu sāpes sajust,
Dalīties to ciešanās.»

«Vai! pār tevim! Tavi vārdi,»
Pērkons .teica skumīgi,
«Kurus pārgalvībā teici,
Liktenstēvam dzirdami!

Zemē noejot, tev būtu
Arī miesās jātērpjas,
Jāuzņemas vārgs un kaites,

Jājūt zemes kaislības.

Ja tur bangojošā dzīve

Tevi līdzi aizrautu,
Atpakaļ uz debess māju
Tu vairs ceļu nerastu.

Tevi, krāšņo debess puķi,
Mums tad jāļauj pīšļos mīt,
Neglābjami gaismas meita

Tumsas gara varā krīt. —»

Bet te viņa droši teica:

«Tēvs, es arī nebīstos,

Kad mans ce]š caur pekli ietu,
Es ar pūķiem cīnītos.

Gribu ciest un gribu censties,
Turot gaismas vairogu;
Tikai to, kas cīņā gūta,
Saucu īstu uzvaru.

Burās dveš man mīlestība,

Drošums, spēks man vadoņi,
Sirdī kvēlo ilgošanās,
Mani spārni pacelti. —»

Arvien vairāk pieglaužoties,
Balss tai mīksti skanēja.
Beidzot Pērkons nopūzdamies
Cieši viņu apkampa:
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«Bērns, lai notiek tava griba,
Ej uz pasauls ieleju,
Liktenis lai lemj, ka drīzi

Mājās tevi sagaidu.

Es uz tava ceļa došu

Tevim līdzi dāvanas,
Kuras man no Pramšus paša
Zemes bērniem atstātas.

Bet, kam debess balvas sniegtu,
Tikai tādu izvēli,
Kuru tu starp visiem viņiem
Cienīgāku atrodi.

Bet tam bargi piekodini
Ņemt tik vienu dāvanu,
Tālāk ejot nesātībā,
Laimi viņš vairs nerastu.

Un, šo teicis, viņš tai sešus

Zelta traukus iedeva,
Kurus savā staru segā
Saules meita paslēpa.

Pārvērzdams tad viņu pašu,

Viņš to viegli aizskāra,
Tā ka caurspīdīgais ķermens
Cietā veidā sakusa.

Nebij tā vairs debess būte,
Kas kā cilvēks smaidīja,
Tomēr dievišķīgā daba

Katrā skatā atspīda.

Viņas māsas atvadoties

Viņai apkārt apstāja,
Visas mazās zvaigžņu biedres

Skumjās lēni drebēja.

Vēlreiz viņa Pērkontēvu,
Vēlreiz māsas apkampa
Un tad, projām steidzot, sēdās

Auseklīša laiviņā.
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Viegla debestiņa nesta,
Tā uz zemi lidoja,
Meteori liesmodami

Ceju viņai rādīja.

II

CEĻOJUMS

Pavasara plūdi gāzās
Kalnos, lejās šķīzdami,
It kā vergi projām steidzās,
Savas važas lauzuši.

Zaļa zāles villainīte

Tērpa atkal ielejas,
Vizbulītes, vijolītes
Cēla savas galviņas.

Tūkstoš rasas pilieniņu
Saules liesmās dzirkstēja,
Un ikkatris asniņš dzēra

Kā no zelta kausiņa.

Vējiņš, šurpu turpu skriedams,
Visiem vaigus glāstīja
Un par laimi, mīlestību

Katram ausīs čukstēja.

Nogrimusi laimes sapņos,

Silti, strauji pukstēja

Apakš smaržas pilniem ziediem

Pavasara sirsniņa.

Tikai cilvēki vien sirdī

Pavasari nejuta,

Viņi tumšos, drēgnos mūros

Dievu elkiem kalpoja.
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Te uzreiz, rau, zibens stari

Pāršķēla šo tumsību,

Sapulcētie izbijušies

leraudzīja brīnumu:

Daiļa, debešķīga būte

Viņu vidū stāvēja,
Sāka runāt mīkstā balsī,

Kas kā dziesma skanēja:

«Raugāties gan tuv' un tālu,
Visur moša kustība;
Dzīves spēka milzu elpa
Dūc kā vētras krākšana.

Spēks tas pats, kas sakuļ bangas,
Bezdibeņus pārskalda,
Vēsmā puķes, liegi skūpstot,
Saldu smaržu iznēsā.

Saulei atspīdot, viņš pārvērš
Tvaikā ūdens pilienus,
Jūtās iekustinot nervus,
Vada domu virzienus.

Spēks, kas brīnišķīgā veidā

Dzelzi sien ar magnētu,
Ir tas pats, kas mīlā vieno

Sirsniņu ar sirsniņu.

Visās parādībās redzat

Jūs tā gaitu vienādu,
Atzīstat šo augsto spēku,
Saucat to par dievībul»

Un, šos vārdus runājusi,
Daiļā būte izzuda,

Ilgi saldās balses atbalss

Ļaužu sirdīs skanēja. —
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Un pie tumšās debess malas

Viegla blāzma uzausa —

Vai tie bija rīta stari

Tāla gadu simteņa?

Savā zvaigžņu laivā sēdās

Atkal dievu meitiņa,

Tālu, tālu Auseklītis

To pār kalniem aizira.

Vienmuļīgā ikdienībā

Tā kā māksla nokāpa,
Smagās, nedzīvajās vielās

Gara dvēsmu iepūta.

Dzīve tika apbalvota
Kā ar jaunu dvēseli,
Augstā daile saderēja
Nākt par pasauls pilsoni.

Tādā gaitā saules meita

Daudz vēl apkārt staigāja,
Tumsas segu saplosīja,
Gara saites sarāva.

Ļaudis, pakaļ nākot, viņu
Apstāja ar daudzumu,
To no visām dievu būtēm

Pielūdza kā augstāku.

Bet, rau, griba cilvēcīga
Mūžam nezin robežu, —

Drīzi vien tie atkal sāca

Kārot vēl ko labāku.

«Saules dieviete,» tie lūdza,
«Tu mūs daudzkārt apalgo,
Bet nu dod no savām balvām

Mums to visucēlāko!»
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Klausīdama saules meita

Tiem ar roku pamāja:

«Visiem, kam šī vēlēšanās,
Manim pakaļ jāstaigā.»

Tad tās smaržojošās birzes,

Puķu laukus atstāja
Un, uz augstu kalnu rādot,
Grūtu ceļu uzsāka.

Tur vairs putni nedziedāja,
Asi pūta ziemelis,
Kurš no dabas vaigiem bija
Visus ziedus izdzēsis.

Augstāk kāpjot, ērkšķu teka

Kļuva vienmēr stāvāka,
Un no grūtā ceļa daudzi

Atpakaļu pārgāja.

Klusa, drūma vientulība

Se visapkārt valdīja,
Mākoņi kā līķu sega
Zemi grūti nospieda.

Beidzot tie ar lielām pūlēm
Kādus vārtus aizsniedza:

Tos ar demantatslēdziņu
Saules meita atslēdza.

Pretim nākam ieraudzīja
Ļaudis cēlu sirmgalvi,
Saules meita viņu sveica,
Saukdama par «zinātni».

«Kam jūs, ļaudis, šurpu nācāt?»

Drūmā vecā jautāja.
«Dzīves prieka kausu baudot,
Vai jums diezgan netika?

Kas ar spīguļošām putām
Odens virsū spēlējas,
Tumšā, biedinošā dzelmē

Kādēļ nokāpt vēlējas?
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Gribat dzīves noslēpumiem
Atvilkt segu pēdējo?
Rau, tos glabā augsta dieve,
«Patiesību» dēvē to.

Viņas drūmais dāvinājums
Nevarēs jums atsvērt to,
Ar ko savus izredzētos

Jautrā dzīve apbalvo.

Nepieejama ir viņa,
Upuriem tik lūdzama,
Mazākā tās pielaidība
Karstiem sviedriem gūstama.

Simtām maldu tekas ejot,
Jūs to atrast nespētu,
Došu līdz jums savas meitas,
Kas lai ceļu rādītu.»

Sacījusi šādus vārdus,
Vecā viegli pamāja:
Svešādas un raibas būtes

Viņai klātu pieskrēja —

Cita tērpta gaismas rotā,

Cita zvaigžņu vaiņagā,
Citas drēbes atspīdēja
Vizuļošā kristālā.

Un tās katra nesa rokā

Svarus, mērus dažādus,

Vilka baltās smiltīs riņķus,
Burtus nesaprotamus.

Izskaidrojot vecmāmiņa
Tad uz katru rādīja:
«Šī man zibens ceļu vada,

Šī, kas zvaigznes pārskata,

Tā no aizmūžības kapiem

Izceļ gadu tūkstošus,

Tā, kas dabas spēkus saista,
Ūdens, tvaika milzeņus.»
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Zinātnēm tā atstājusi
Cilvēci pie mērķa vest,
Saules meita atkal steidzās

Savā zvaigžņu laivā sēst.

Un, pār zemi lidodama,

Viņa lejup lūkojās,
Redzēja, kā ļaudis čakli

Steidzās, centās, rīkojās.

Dzīves veidi attīstībā

Kļuva vienmēr glītāki,
Un ap mūžībs spoli tinās

Dūcot gadu simteņi.

Bet vēl saules meitas gaitas
Visas nava panāktas,
Pērkontēva līdzi dotas

Vēl tai sešas dāvanas.

Kur starp visiem zemes bērniem

Viņa gan lai tādu rod,
Kas ir izredzēts un cienīgs,
Ka tam debess balvas dod?

. ~

Klusa nakts ar saldu dusu,
No it visiem gaidīta,
Piekusušiem acis aizver,

Vājus atkal spirdzina.

Klusums dziļš visapkārt valda,
Miers ir visā radībā,
Bet kas tur, rau, pusnakts tumsā

Spīd kā maldu liesmiņa?

Akmens pils tur tumšiem mūriem

Rāda ēnu spocīgu,
Augšā redz no torņa loga
Spīdam vāju gaišumu.
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Klusā istabā pie galda,
Bieziem rakstiem apkrauta,
Varonis jauns, domās grimis,
Viens sēd pusnakts klusumā.

Mēness, iekšā raudzīdamies,
Bālu spoku gaismu lej,
Opji, drūmi vaidēdami,
Pūces logam garām skrej.

Mirdzēdami zib gar sienām

Bruņas, spoži vairogi,
Apkārt mētājas pa grīdu
Salauzīti zobeni.

Spējusi nav kara gaita
Saistīt jauno varoni,
Šķēpu troksnis, žvadzēšana

Nepilda tā dvēseli.

Apbraucis tas jūras, zemes,

Ņēmis līdz daudz gudrību,
Pavada bez miega naktis,
Pētot mākslu, zinību.

Bet, kur gars tam nogremdējies
Domu tumšā dzelmē mīt,
Dzīslās atkal nevaldāmi

Kaisla jaunībs asins rit.

Gars un dvēsle izslāpuši
Okeānu izdzertu, —

Labprāt tas ar milzu rokām

Zemes lodi apkamptu.

Jūtas saldi apmierinot,
Miesas, dvēsles saskaņu,
Tumšās ilgošanās mērķi —

Kur gan to lai atrastu?
<..
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III

SATIKŠANĀS

Klusā naktī atkal varons

Gara darbiem nododas,
Bet pār burtiem tālu pāri
Acis viņam aizmaldās:

«Ak, šos pretestīgos garus

Ilgāk nomākt nespēju!
Jūtu, it kā manās krūtīs

Tūkstoš liesmu kvēlotu —

Bezdibeņus mērot spētu,
Kalnu virsus pārskrietu,
Visu plašo bezgalību
Milzu spārniem apkamptu.

Miesu, dvēseli un garu,

Visu nodotu es tam,
Kurš jel vienu malku sniegtu
Manam garam slāpstošam!»

Un, rau, lēna klauvēšana

Viņa vārdus pārtrauca,
Durvis klusu atvērdama,
Saules meita ienāca. —

Savām cilvēcīgām acīm

Vai kāds ticēt varēja!
Vai šis daijums patiesība?
Vai tik sapņu apmāna?

Bet no dievu meitas lūpām
Vārdi saldi skanēja,
It kā vēsma vizbulītes

Ziedu naktī birdina:

«Mirstīgais, tu mani sauci,
Tavai balsij paklausu,
Šurpu steidzos es, lai tavu

Vēlēšanos pildītu:
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Te, rau, tevim dāvājumi,
Pašas debess balvoti,
Pats pēc savas gribas kādu

Viņu starpā izvēli.

Pietiek tevim jau ar vienu,
Lai sev laimi iegūtu,
Tālāk iedams nesātībā,
Velti viņu meklētu. —»

Un, to teikusi, tā savu

Zvaigžņu segu atvāza,
Viņam priekšā slēpumainos
Debess traukus nolika.

Bet šīm balvām jaunais varons

Nepiegrieza vērību.

Viņa liesmojošie skati

Krita tik uz devēju. —

«Ko gan manim vairāk vajag
Citu kādu dāvanu,
Kad es savā priekšā redzu

Pašas debess vaiņagu!

Lai man atspīd paradīzes,
Tikai tevi redzētu!

Visiem debess pulkiem saucam,

Tevi vien tik dzirdētu!

Saki, mana daiļā dieve, —

Kā lai tevi godāju?
Lūgšanu vai tevim vajag,

Gaviļu vai asaru?

Vai lai, pāršķeļot šīs krūtis,

Tevim sirdi parādu?
Vai lai ugunīgā strāvā

Tev pie kājām izplūstu?!

Saki, daiļā debess būte, —

Vai tu mani saprastu,
Vai ar kaislo zemes dēlu

Līdzcietību sajustu?
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Nepakustot tavas acis

Manu izmisumu redz —

Tavas caurspīdīgās miesas

Vai gan maz jel sirdi sedz?

Vai gan kad jel tavās dzīslās

Karsta asins vārījās?
Vai šīs krūšu baltās liljas
Cilājās reiz nopūtās?

Vai šīs debešķīgās acis,
Kas par zvaigznēm spodrākas,
Spēj gan dusmot, gaust un piedot,
Vai tās pazīst asaras?

Vai no tavas dusas vietas

Miegs nekad tev nebēdza,

Kaisli, pavedoši sapņi
Smadzenēs tev nededza?

Saki — tavā debess mājā
Debess pulks kad dziedāja,
Piepeši vai kāda skaņa
Ausīs tevim nenāca,

Kas, kā stīga pušu trūkstot,
lebrēkdamās vaidēja?!
Mana dvēsele tā bija,
Viņa tevi gaidīja ..,

Tavi dzīvokļi gan skaisti,
Bet tik auksti — ledaini —

Nāc pie cilvēcīgām krūtīm,
Glaudies klātu, sasilsti. —

Mūžību gan nepazīstu,
Man tik — acumirklis viss!

Bet šis vienīgs acumirklis

Visus mūžus izsmēlis.»

Viņa balss arvienu kaislāk

Lūdzot, gaužot drebēja,
Apkampis tas dieves ceļus,
Viņai priekšā noslīga ~,
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It kā burvestības varā

Saules meita stāvēja,
Gribēja gan projām doties,
Bet ne kustēt nespēja —

Gaudas, asaras tai apkārt
Rit kā dainu meldiņa,
Vilinošām burvju skaņām

Viņas ausis maldina —

Un tā viņa vārdus lūdzam

Dzird arvienu gaužākus,
Jau pie saviem vaigiem sajūt
Karstus elpas vilcienus —

Viņa skati kaistot, degot
It kā ogles kvēlošas,
Arvien ciešāk, arvien dziļāk
Viņas acīs ieurbjas ...

Debess valdiniek, vai nevaid

Tevim gari spēcīgi,

Pērkontēv, vai neiespēji

Sargāt savu mīluli?

«Atstāj, mirstīgais,» — tā viņa
Mokām tikko paspēja,

Projām streipuļojot, rokas

Izmisusi pacēla:

«Laid! — man sveši tavi vārdi,
Tie man neizprotami,
Debess tēvs no citas vielas

Radījis man dvēseli.

Viņas zelta stīgas tikai

Līdzjūtība kustina,
Bet priekš ļaunām iekārībām

Aizslēgta šī svētnīca!

Dievu sods pār mani nāktu,
Ja es tevi klausītu,

Tie no savās paradīzes
Mani mūžam izstumtu!»
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«Ak! 1u žēlo tikai sevi!»

Izmisis viņš izsaucās.

«Tu ar saltiem smaidiem skaties

Kā man mokās jābeidzas.

Arī es, kā tu, no debess

Saņēmu šo dzīvību,
To kā saplīsušu trauku

Tagad projām aizsviežu. —»

Un jau zobens spožais asmens

Viņam rokā zibēja,
Ātri tas ar roku drēbi

Sev no krūtīm noplēsa. —

«Briesmīgais, ko darīt gribi!»
Saules meita izsauca,

Klātu steigusies, no rokām

leroci tam izrāva.

Bet, kad drebot tā ar pirkstiem
Viegli viņu aizskāra,
Klātu steidzās ļaunie gari,
Kas šo brīdi gaidīja.

Gavilēdami tie viņiem
Savus valgus uzmeta,
Zemes dēls jau debess meitu

Savās rokās ieslēdza —

Kaisli vārdi viņai ausīs

Skan kā čūskas šņācieni,
Karsti skūpsti apsvilina
To kā odzes dzēlieni. —

Saules meita līksmas, mokas —

Visu kopā sajuta —

Pirmoreiz kā zemes bērnam

Pukstēja tai sirsniņa. —

Ārā bija sacēlusi

Vētra visus negaisus,
Kaucot tā sev priekšā trenca

Saraustītus mākuļus.
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Arvien biežāk, arvien ciešāk

Tā šo vietu ietina,
To ar biezām, melnām segām
Dievu acīm aizklāja. —

Krakšķēdami koki liecās,
Viesuls rāva ozolu,
Likās, it kā simtiem garu,
Rokas laužot, vaidētu.

Bet, par vētrām nebēdājot,
Ne par dievu dusmību,
Tie no kausa pārplūstoša
Dzēra debess līksmību.

Pusei raudot, pusei smaidot

Viņas balss tam skanēja,
It kā mīkstas, saldas dainas

Atskan kokļu meldijā:

«Mirstīgais, es tevis labad

Nenākšu vairs debesīs,
Mani lauztie baltie spārni
Mani turp vairs nenesīs. —

Paradīzes vārtus redzu

Es priekš sevis aizvērtus,
Nedrīkstu nekad vairs skatīt

Garus, sevim līdzīgus.

Gaidu, mirstīgais, ka visu,
Ko priekš tevis ziedoju,
Vienmēr jaunā mīlestībā

Tu man atkal atdotu.

Tumšas jūsu zemes tekas,
Manim nepazīstamas.
Vai pret ļaunām briesmām mani

Mīlestība aizsargās?»

Jaunais varons saules meitai

Svētiem zvēriem solījās,

Noskūpstīja tai no vaigiem
Nokritušās asaras.
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Pārgājusi bija vētra,

Zvaigznes atkal laistījās,
Savas nogurušās galvas
Cēla baltās lilijas.

Un pa mēness stariem viegli
Gari lejup nolaidās,

Vai gan apvaicāties nāca

Tie pēc māsas izstumtās?

Vai tie viņu sodīt nāca?

Vai tie viņu žēloja?
Vai no viņu zvaigžņu acīm

Spožas asras ritēja?

Nē, tiem līdzjūtība sveša,
Asaras tie nepazīst —

Mūžam zelta harmonijā
Bezgalības straume līst.

IV

SEŠI DĀVINĀJUMI

Varonis kad nolaupījis
Bija debess daiļumu
Un no vietas visusvētās

Nostu rāvis priekškaru,

Tie nu kopā izbaudīja
Visu laimes reibumu,
Paradīzes saldās jausmas,
Zemes karsto kaislību:

Klausījās tas viņas dziesmās,

Viņas daiņu meldijās,

Kad, par debess māju stāstot,

Viņa sapņos kavējās:
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Ēterā kur caurspīdīgā
Mājo gari spārnoti
Un pa debess telpu steidzot

Zvaigzne sastop zvaigznīti. —

Atmiņās tad nogrimusi
Viņa augšup lūkojās —

Vai pēc tālās tēvu zemes

Viņai modās žēlabas?

Nē, tai nebij vairs ko žēlot,
Ne tās liktens citāds taps:

Tēvija tai zemes virsū,

Se tās valstība un — kaps.

Sapņojot kā acumirkļi
Dienas viņiem pagāja,
Un pēc putojošiem plūdiem
Straume lēnāk ritēja.

Drīzi varonis jau juta
Atkal sirdī tukšumu,

Un, rau, te viņš atgādājās
Sešu debess dāvanu.

Kur tās paglabātas bija,

Slēptuvi viņš atslēdza:

Brīnišķīgi spožās krāsās

Tās tam pretim liesmoja!

Pirmais kausiņš starus meta

Krāsā bāli zaļganā,
Kā pa ledus kalniem atspīd

Ziemeļblāzma zvīļaina.

Otris krāsu dažādībā,

Apbērts pērļu ķekariem;
Trešā smagais zelta kalums,

Rotāts dārgiem akmeņiem.
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Spožāk ceturtais par visiem

Meta krāsu liesmainu,
Acis skatīt nevarēja
Ugunīgo purpuru;

Piektais trauciņš vizuļoja
Un kā viļņi viļņoja,
Visās krāsās spulgodama,
Apvīta tam varvīksna.

Tikai sestais nespīdēja
Raibā, spožā izskatā,
It kā slēpies tas aiz citiem,
Tumšā krāsā stāvēja.

Varons, ilgi nepārlikdams,
Pirmo kausu saķēra,
Un līdz dibenam tas viņu
Ātriem malkiem tukšoja. —

Un, rau, te — kāds savāds brīnums —

Tukša trauka dibenā

Cieti iegriezts demantburtiem

Uzraksts «slava» stāvēja. —

Piepeši tam krūtis ceļas
It kā jūra viesuļos,
Un viņš gavilēdams izsauc:

«Nu man ir, ko vēlējos!»

Pacelties par citiem pāri,
Kā uz kalna virsgala,
Slavas lauriem pušķots, stāvēt

«Nemirstības vaiņagā».

Atri tad viņš bruņās tērpās,
Sēdās brašā kumeļā,

Apkampis vēl saules meitu,
Atkal pārnākt solīja.
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Uzmeklējis kara lauku,
Zobeni kur tirkšķēja,
Devās viņš ar joni iekšā

Niknākajā kautiņā.

Un, rau, šeitan dievu balva

Savu spēku rādīja:
Bultas viņam garām skrēja,
Šķēps tam pretim salūza.

lenaidnieki kliedza, bēdza

Jau no viņa tuvuma,
Un uz katra soļa nāca

Viņam līdzās uzvara.

Kauju spoži galā vedis,

Pārvarējis naidnieku,
Panācis viņš bija mērķi:
Slavas lauru vainagu.

Viņa godu svinēdami,
Visi zvani zvanīja,

Tuvu, tālu, katrā mutē

Viņa slava skanēja.

Guvis nevīstošus laurus,
Varons mājā atgriezās,
Atkal savai līgaviņai
Mīlestībā nodevās.

Bet drīz atkal vēlēšanās

Viņa krūtīs pamodās,
Otra trauka noslēpumu

Viņam atklāt gribējās —

Dimanti un dārgakmeņi

Laistījās tur daudzumā,

Atradums, kas viņā bija,
«Bagātību» dāvāja.
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Kas tik vien virs zemes ronams

Visi viņas dārgumi,

Tagad viegli sasniedzami,
Baudīšanai nolemti.

Drīzi vecās mājas vietā

Cita jauna pacēlās,
Marmors, zelts un dārgakmeni

lekšā, ārā staltojās.

Visas lietas izrādīja
Karalisku lepnumu,
Simtiem kalpu sagaidīja
Bagātnieka pavēlu.

Slavens tā un visu cienīts,

Bagātības apbalvots,
Līgaviņas mīlestības

It kā saules apstarots,

Jaunais varonis nu laimīgs
Sevi saukties varēja.
Bet vai sirds tam nerimstoša

Pilnam visu atzina?

Kamēr pukstēja, tai bija
Vēlēties arvien vēl ko,
Drīz jau atkal atdarījis

Bij viņš trauku sekošo:

Smagā zeltā dzirkstīdamies,
Trauks šis «godu» dāvāja,
Un, kur manta, bagātība,
Arī goda netrūka:

Tālām jūdzēm Jaudis nāca

Viņa mantas apbrīnot,
Slavēja to veci, jauni,
Centās viņam godu dot.
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Trūkumā kam palīdzējis,
Asaras kam žāvējis,
Godāts tas no viņiem tika

Kā to glābējs eņģelis.

Drīzi stalti pieminekļi
Viņa vārdiem lepojās,
Kā priekš kāda valdinieka

Ļaudis locījās priekš tā.

Tomēr varonim jo drīzi
Atkal diezgan nebija,
Tas pēc cita — jauna trauka

Savu roku izstiepa:

Šausmīgi tā uguns krāsa

Viņam pretim liesmoja,
Atdarījis viņa vāku,
Asnis iekšā redzēja.

Bet ir šās viņš nekavējot
Lieliem malkiem izdzēra:

«Vara» — vārds ar asinsburtiem

Dibenā tur staroja.

Ugunīgi varons sauca:

«So es teicu dzīvību,
Kad es, savās rokās tvēris,
Turu tautu veselu.

Un kā mīkstu vaska tēlu

Viņu varu iztēlot

Un ar mākslinieka roku

Tai pēc gribas veidu dot.

Kad es tai kā dieva dvašu

Savas domas iedvestu

Un tai mana gara zīmi

Ugunīgi uzspiestu. —»
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Arī šis no dāvājumiem
Savu spēku rādīja:
Karalis šai zemei mira,
Tauta jaunu vēlēja

Un, no visiem atrazdama

Varoni vien cienīgu,
To par valdinieku cēla,

Aptērpa ar purpuru.

Un zem viņa lēnas rokas

Labklājība uzplauka,
Rakstīta tam mīlestība

Bij uz tautas karoga.

Visu viltību un ļaunu
Gribēja viņš izdeldēt

Un starp visiem vienlīdzības,
Brīvestības sēklu sēt. —

Tomēr tautu īsos gados
Labot velti pūliņi,
Tai, kā milzu kokiem augot,
Pāriet gadu simteņi. —

Un tā varonis, kas panākt
Drīzi mērķi nespēja,

Neprātīgo pulku vadot,
Dzelžu rīksti sagrāba!

Asins tagad straumēm plūda,
Ka to skatīt šaušalas, —

Katram viņa solim nāca

Pakaļ ļaužu vaimanas.

Saules meita gan par labu

Visu pārvērst lūkoja,
Bet tā rīkošanās tapa
Vēl jo dienas bargāka.
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Beidzot gjēvā nogurumā
Izsaucās viņš izmisis:

«Piekusis es ilgāk dzīvot,
Visu esmu apnicisl

Dzīves spirgtums manim zudis,
Kur lai viņu atrodu?

Vēl uz piektā dāvājuma
Tikai lieku cerību. —»

Gan tam saules meita liedza,
Gan to lūdza, biedēja
Un par viņa nesātību

Dievu dusmas minēja.

«Mani neturi,» viņš sauca,

«Ļauj, jo, lai es nenīkstu,

Man kā sakaltušam stādam

Vajag jaunu atvašu.

Dabā visur daudzpusība,
Kustēšanās, rosība,
Vai man tad uz mūžu sastingt
Sinī asins purpurā?»

Kaislīgi pēc piektā trauka

Viņa roka izstiepās —

Un, to atdarot, kas svešāds,

Rau, tam priekšā stādījās:

Raibi tauriņi no viņa
Bariem gaisā pacēlās,
Varoni tie aplidoja
Un pa malām aizlaidās.

«Maiņa, maiņa,» simtām balsīm

Viņam apkārt čukstēja,
It kā maldu uguntiņas
Tam priekš acīm lēkāja.

«Maiņa, maiņa,» — tā pie sevis

Kārais ilgi domāja,
«Ko gan dievi ar šo vārdu

Manim sacīt gribēja?
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Vai gan tad tik patiesībā
Laimi sasniegt iespēju,
Kad šo karalisko kroni,
Purpuru šo nometu? —

Man patiesi nevajg laimes

Klēpī bērtu dāvanu,
To tik cienīju, ko cīņā
Saviem spēkiem sasniedzul

Nu tad pēdējo vēl reizi

Laimi sasniegt lūkošu

Un bez dievu palīdzības,
Pats ar savu iespēju.»

Prom viņš purpuru tad sviedis,

Ņēma drēbi vienkāršu

Un ap saviem gurniem joza
Atkal veco zobenu.

Tad, kā viesuls projām steigdams,
Tālumā tas izzuda,
Velti viņam saules meita

Rokas pakaj izstiepa

Tumši miglas tvaiki cēlās,

Kalnus, lejas ietina,
It kā visai nākamībai

Biezu segu aizvilka.

V

MAIŅA

Laiks ar vēja spārniem skrēja,
Dienas nāca, pagāja,
Bet par velti saules meita

Savu mīļo gaidīja.
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Sāpes, karstas, bezgalīgas,
Viņas sirdi pārņēma,
Simtām jūtas, nievāts lepnums
Tur kā auka trakoja.

It kā palma kalna galā,
Zibens stara skaldīta,
Vfea viņas cēlā būte

Bija lauzta, satriekta.

Vai tā savas saules telpas,
Debess godu atstāja,
Lai no pīšļu radījumiem
Zemē tiktu samīta?

Tomēr vēl tās bēdu daļa

Diezgan liela nebija,
Gaidīja to zemošana

Vēl par visu rūgtāka.

Nāca sveši ienaidnieki,

Viņas pili apsēda.
Pašu viņu projām veda,

Sēja grūtā verdzībā.

Viņas dievišķīgo tēlu

Rupjās drēbēs ietērpa,
Tai zem smagām nastām bija
Lepnie pleci jāloka.

Bija caurām naktīm, dienām

Jāsmok zemā kalpībā,

Viņas smalkā miesa tapa

Asiņaina sašausta.
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Bet, kad karstas sviedru lāses

Lija tai un asaras,
Kur gan viņas laimes postnieks,
Jaunais varons atradās?

Atstājis tas lepno dzīvi,

Pili, mantu, greznumu,

Tikai palaidās uz šķēpu
Un uz savu dūšību.

Kā pēc naktes nomurgotas
Dzīru priekā trokšņainā,
Krūtis spirgtu rīta gaisu
Iztvīkušas iedzēra.

Šķēpu mezdams, vingrināja
Locekļus viņš tirpušus,
Atkal kaujā iekšā devās,

Uzmeklēja cīniņus.

Arī šoreiz neatstāja
Laime savu mīluli,
Visur viņam pakal gāja
Panākumi slaveni.

Karalis, kurš ievēroja
Viņa spēku, veiklību,
Drīzumā tam uzticēja
Savu pulku vadību.

Un, kad kauja uzvarēta

Bij caur viņa sirdību,
Sniedza pati karaļmeita

Viņam goda vaiņagu.

Skaista bij šī karaļmeita,
Katris gūt to vēlējās,
It kā tumši bezdibeņi

Viņas acis lūkojās.
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Un šīs acis valdzinošās

Varonim tā uzmeta —

Skats ar skatu sastapdamies
Burvju tīklā iegrima.

Ātri aizmirsis viņš bija
Saules meitu tēvijā,
Un priekš tuvas liesmu kvēles

Tālā zvaigzne nobāla. —

Varonim par algojumu

Karaļmeitu piešķīra,
Drīzi kāzas izrīkotas

Tika lielā greznumā:

Dzēriens zelta kausos plūda,
Kokles saldi skanēja,
Līgava ar līgavaini

Gavilēja līgsmībā.

Arvien augstāk troksnis cēlās,

Bungošana, dūkšana,
Bet no visa it neviena

Skaņa turpu nekļuva,

Kur aiz simtām jūdzēm tālu

Līgaviņa atstātā,
Dievu meita vēl arvienu

Smaka grūtā verdzībā.

Redzot sašļukušo tēlu

Bālu, nāvei līdzīgu,
Kas vairs viņā pazīt spētu

Debešķīgo dzimumu.

Un ar smagu trauku rokā

Tā ik rīta, vakara

Tur pie mazā avotiņa
Nāca smelties ūdeņa.
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Lauzdamies pa klinšu ceļu,
Avots strauji ritēja,
Atmiņās tā nogrimusi
Viņam līdzi dziedāja:

«Riti, riti, avotiņ,
Viļņu straujumā,

Straujāk pār vaidziņiem
Nolīst mana asara. —

Kur gan man mājas,
Kur mana tēvija?
Tālu aiz mākoņiem —

Debesu augstībā.

Tur manas daiļās māsiņas dej,
Tur bezrūpībā tās saldi smej,
Kā saulīte skaidras tām sirsniņas,
Tur iekšā nav skumjas, nav žēlabas,
Tām zaudētās pagātnes nava žēl,
Tās negauž un neskumst tagadnes dēļ,
Tām asarās nemirkst dievišķais vaigs,
Nav nākamais laiks tām biedinošs, baigs,
Tur zvaigzni ar zvaigznīti kopā sien.

Riti, riti, avotiņ,

Viļņu straujumā,

Straujāk pār vaidziņiem
Nolīst mana asara.»

Kad no žēliem sapņiem viņa
Uztraukusies uzlēca,

Saule, savu ceļu beidzot,
Grima zemu jūriņā.

Te, ak briesmas, sadzirdēja
Viņa bargu kliegšanu,

Šņācošu pār saviem pleciem
Juta asu pātagu. —

Bet nu sirds tai, pāri plūstot,
Ilgāk ciest vairs nespēja,
Sāpēs dikti vaimanājot,
Tā uz ceļiem nokrita:
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«Tēvs, ak, tēvs mans debess mājā,
Vai tu mani atstājis?!
Vai pavisam tumsas varai

Mani esi nodevis?»

Un patiešām tēvs no debess

Bij tās balsi dzirdējis,
Grūtās pārbaudibas brīdis

Galu bija sasniedzis:

Briesmīgs rībiens atskanēja,
Spoži zibens nometa,
Visa māja nodrebēja
Dziļākajā pamatā.

Un, kad apžilbušie ļaudis
Atkal acis" atvēra,

Lūk, tur kalpinātās vietā

Cita būte stāvēja.

Spožos zelta staros tērpta,
Saules liesmu vaiņagā,
Pati debess karaliene

Neaizsniegtā cēlumā.

Un, vēl visiem brīnojamies,
Viņa gaisos izzuda,
Pacēla pats lielais pērkons

Viņu uguns mākonā.

«Bērns,» tas teica, «vai nu redzi

Savus darbus veltīgus?
Ka mums nebūs sevim līdzi

Pacelt zemes putekļus.

Tomēr tavu neprātību
Sodīt ilgāk negribu,
Līdzināta maldīšanās

Tava ir caur ciešanu.

Bet par viņiem — vai! kas tevi

Mocīja un vajāja.
Kas no tavas galvas matiem

Tikai vienu aizskāra!»
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Un, šos vārdus izsacījis,
Pērkons roku izstiepa:
Briesmīgs spēriens norībēja,
Visa zeme drebēja.

Un no mocītāja mājas
Uguns strāva izšāvās,
Līķu guba, drupu kaudze

Tik no visa atlikās.

«Bet ar to vēl,» Pērkons teica,

«Diezgan darījs neesmu,

Viens, kas noziedzies pie tevis,
Pelna sodu lielāku,

Kam tu tīrā nevainībā

Savu sirdi dāvāji
Un pār to kā pilnu kausu
Savas jūtas izlēji.

Kuram debess labprātīgi
Savas mantas atdeva,
Bet kas savā pārgalvībā
Viņas cienīt neprata.

Ej un skaties, kā pār viņu
Savas dusmas izgāžu,
Kā es viņam atkal rādu

Viņa pīšļu robežu. —

Ej kā atriebēja dieve

Visa soda lielumā

Un ar vienu acu skatu

Notriec viņu zemībā.

Tikai pielūko, ka tevī

Nemīt jūtas senās vēl

Un ka, to no soda glābjot,
Savu roku nepacel.

Tad priekš tevis pašas tiešām

Zūd ikkatra cerība,
Tad tu visos mūžu mūžos

Pazušanai nodota.» —
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Viņu biedinājis, Pērkons

Atkal gaisā izzuda.

Viena pati saules meita

Savās domās palika.

Tad, uz soda vietu steidzot,
Viņa gaisā pacēlās,
Plaši viņas baltie spārni
Zilā gaisā izpletās.

Bariem spoži mākonīši

Tai visapkārt lidoja,
Viegli tie kā zelta plēnes
Debess velvē slīdēja

Bet gan kādu grūtu sodu

Pērkons tam bij nospriedis
Kas pret viņa mījo meitu

Bij tik nikni grēkojis?

Tiešām, laimes māmuliņa,
Kas tam sākot smaidīja,
Drīz no sava luteklīša

Vaigu nostu novērsa —

Jaunas mīlestības klēpī,
Prieku, dzīru skurbumā,
Nāca naidnieks atriebīgais,

Viņus klusām pārsteidza.

Pārspēts karalis nu tika,

Viņa valsts bij postīta.
Varonim ar līgaviņu
Uguns nāvi nosprieda.

Saules meita atlaizdamās

Sinī vietā nonāca,

Kad, uz soda vietu vestus,
Važās viņus iekala.
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Atlika tiem vēl ko dzīvot

Diena viena vienīga,
Jaunai rīta saulei lecot,
Liesmas tos jau gaidīja.

Vai gan šī tā laime bija,
Kuru varons meklēja?
Atlika no visām balvām
Tikai pelnu čupiņa? —

Simtiem pagājības skatu

Tam priekš acīm tēlojās,
Liesma karstāka par citām

Sirdī jau tam iedegās.

Atriebta bij saules meita,

Briesmīgi nu atriebta,

Viņu redzot mokas ciešam,

Priecāties tā varēja.

Bet šo atriebšanās prieku
Tā vis sirdī nejuta

Un, uz viņu lūkodamās,

Vaigu skumji novērsa.

Redzot bālo, skumjo tēlu

Senāk karsti mīļoto.
Atkal vecā burvju vara

Viņu saistīja ar to —

Atmodusies mīlestība

Visā spēka lielumā

It kā bezgalīga strāva

Karsti viņu pārplūda.

Pretestīgas jūtas sāka

Sirdī asu cīniņu.
Karš bij sievas mīlestībai

Se ar dieves lepnību.

Vai gan to, ko mīlējusi,
Nodot nāvē briesmīgā,
Kur ar dievišķīgu spēku
Viegli glābt to varēja? —
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Bet vai, dievus nepaklausot,
Gāzties pašai sodībā?

Mūžam, mūžam gaismas bērnam

Grimt tad tumsas valstībāl

Atkal nakts ar melniem spārniem
Zemes virsū nolaidās,
Vētra bargi ārā šalca,
Vētra sirdīs plosījās.

Šņākdami ap saules meitu

Koki zarus locīja,
Tie kā pulki tumsas garu

Rokas pēc tās izstiepa.

Un tā izbiedēta bēdza

Dziļāk meža biezumā.

Grūti sevī cīnīdamās,
Galvu rokās apslēpa.

VI

ATZĪŠANAS ĀBOLS

Auseklītis debess malā

Pirmos starus izlēja,
Austra saviem rožu pirkstiem
Mākonīšus sārtoja.

Meži, kalni, tuvu, tālu,
Zilā miglā ietīti,
It kā burvestības varā,

Saldos sapņos grimuši.

Ari jūras māmuliņa
Nāras malā izlaida,
Tām pie gaisa meitām ciemā

Papriecāties atjāva.
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Turp pa varavīksnes ceļu
Bariem viņas nosteidzās

Un kā bērni savā vaļā
Gaisā jautri spēlējās.

Braucot tās uz mākonīšiem
Garos matus izgrieza,
Tā kā lietus siltas lāsas

Lejup zemē ritēja.

Zibens šautra laistīdamās

Šurpu turpu skraidīja;
Ko, paretam ducinādams,
Pērkons allaž runāja?

Mākoņmēteli tam melno

Vējš jo tālu izplēta,
Uguns zirgus apturējis.
Viņš gan kādu gaidīja. —

Vai pat savu mīlulīti

Mājā pārvest gribēja?
Vai priekš viņas saņemšanas
Visa daba rotāta?

Rau, uz kāda pakalniņa
Baltie spārni zibēja,
Pati stāvēja tur viņa

Rāmā, dziļā mieribā.

Cīņu beigusi tā bija,
Jūtu bangas aprima,
Rāmi baltās krūtis dvesa,
It kā cirstas marmorā.

Tikai viņas acīs mita

Kāda kvēle savāda,

It kā liesmas viļņodamās
Paceļas no ziedokļa.

Lejup tā no savas vietas

Skatījās uz varoni,

Kurš ar savu līgaviņu

Bija sārtā piesieti.
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Liesma, gaiši iešaudamās,
Jau ap viņiem sprēgāja,
Viņu drēbes svilināja,
Jau tos pašus aizsniedza. —

Pēdējo vēl reizi varons

Saules gaismu skatīja,
Tad, uz nāvi taisīdamies,
Savas acis aizvēra —

Bet, rau, te — kāds savāds brīnums!

Mākons sārtu apklāja,
To priekš skatītāju acīm

Biezā miglā ietina. —

Kad tas, liesmas noslāpējis,
Beidzot atkal atvilkās,
Ne vairs varoņa tur bija,
Ne ar viņa līgavas. —

Visi it kā apstulbuši
Teikt neko vairs nejēdza —

Varonis pats nezināja,
Kas ar viņu notika

...

Kad tas, acis aizdarījis,
Šķita nāves tuvumu,

Sagrābtu tas sevi juta,

Augsti gaisā paceltu. —

Un, kad atkal atgriezusies
Bija viņam samaņa,

Tad tas sevi ieraudzīja
Vietā nepazīstamā.

Nebija no naidiniekiem

Vairs neviena tuvumā,
Līdzi glābta viņam blakus

Stāvēja tā līgava.
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Bet kas vēl, rau, viņa priekšā
It kā zvaigzne staroja?
Vai šo dievišķīgo būti

Varonis vēl pazina?

Tā bij viņa, atkal viņai
Senā laime zaudētā!

Nebija nekad to red?ējs
Viņš tik cēlā daiļumā.

Zēlums rūgts un neizsakāms

Viņa krūti pildīja,
Līgsmība un ārprātība
Visus prātus apņēma.

Atri tuvojās tas viņai,
Lai tās roku satvertu,
Karstu pateicību teiktu

Tai par savu glābšanu.

Te kāds viņas acu skatiens

Varoni tā aizskāra,
Ka tas it kā dzelžu važām

To pie vietas saistīja.

Skats kāds jūsmīgs, dziļi bēdīgs,
Bet tik cēlā rāmumā,
Tur par zemes līksmām, sāpēm
Lasāma bij uzvara. —

Nē, tā nebija vairs viņa,
Zemes veidā kairīgā,
Pie tās sniega baltiem spārniem
Neviens pīslīts nelipa.

Gaiši tā kā skaidra diena

Un kā saule staroja.

Tērpta debešķīgā dailē,
Varavīksnes vaiņagā.

«Mirstīgais,» tā cēli teica,
«Reiz es tevi mīlēju,
Par šo zemes mīlestību

Debesi es atdevu. —



425

Tagad nu, kur visas mokas,
Visas sāpes pārciestas
Un kur atkal debess vārti

Atstumtai man atvērās,

Gan šo dievu žēlastību

Es no sevis atstūmu

Un pret viņu nolēmumu

Tevi nāvei atrāvu.

Jo es zinos darījusi
Darbu sevis cienīgu
Un līdz galam izvedusi

To, ko reizi iesāku.

Lai priekš manis paradīze
Savus vārtus aizdara,
Manas pašas krūtīs liesmo

Debesis un dievība!

Dzīvo sveiks, ko tevim guvu

Es caur savu dzīvību,
Tavu dārgi pirkto laimi,
Saņem to un baudi nu!»

Un, šos vārdus sacījusi,

Viņa projām lidoja,
Baltie spārni zibēdami

Zilā miglā nozuda. —

Kā no kaislas varas sagrābts,
Varons visu aizmirsa,
Traucās viņai pakal doties,
Cik vien spēki jaudāja.

Viņu skatīt kaut tik reiz vēl

Vienīgi tam apziņā,
Cits, kas pasaulē vēl bija,
Viss priekš viņa nogrima. —

Tiešām, izdzisusi nebij
Cerība vēl pēdējā;
Rau, aiz kalniņa tā spoža
It kā diena uzausa.
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Aizsniedzis tas viņu lūdzai

«Klausies reizi pēdējo,
Ja reiz mani mīlējusi,
Dzirdi vārdu vienīgo!

Piedošanu tevim lūgtu,
Ja vēl lūgties drīkstētu, —-

Tavā tuvumā tik dvašot —

Mūžam vergs tev paliktul

Tā tik vienīgi vēl manim

Uzmet vienu skatienu,
Lai tas dzīvību man dotu

Jeb uz nāvi satriektu. —»

Bet tā, viņu neuzklausot,
Tālāk projām lidoja,
Atkal varonis tai pakaj
Devās it kā ārprātā.

It kā mēnesis drīz paspīd
Un drīz slēpjas mākoņos,
Tā ar viņa cēlās — grima
Zilos miglas plīvuros.

Nāca tie pie klinšu aizas,
Kur vairs nebij izejas,
Bezdibenis tumšs un šausmains

Viņam priekšā rēgojās. —

Likteņa še sūtīts brīdis

Izšķirošais pienāca,
Varons kaislā izmisumā

Viņas priekšā nokrita:

«Ha! šo dzīvību no tevis,

Pieņemt viņu negribul
Simtām nāves mokās mirtu,
Ja vēl tevi iegūtul

Lai pār mani pekles lāsti,

Pekles karstas liesmas juk,
Debess velve dārdēdama

Visa lai man virsū brūki
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Nāvei manu krūti šķeļot,
Ja vēl tevi redzētu
Un iekš bezdibeņa grimstot
Tevi, tevi — apkamptu!»

Stāvēja tur saules meita

Nobālusi, satriekta,
Tai pār vaigiem noritēja
Viena, otra asara —

Un tās plūda, un tās lija
It kā straume varena,

Sāpēs izmisusi, roku

Tā pie krūtīm piespieda:

«Likteni, kam netaupīji
Man šo reizi pēdējo?
Kādēļ manim izredzēji
Cīņu šo tik briesmīgo!

Mirstīgais, priekš tevis dotu

Otru reizi dzīvību,
Tikai neprasi no manis,
Lai vēl tevi mīlētu.

Rau, šīs kairinošās balsis,
Kas no miera mani trauc,

Kuras saldām, mīkstām mēlēm

Atpakaļu dzīvē sauc, —

Viņu skaņām, viņu vārdiem

Klausīties es nevaru,

Jo es sevis pašas priekšā
Pazemoties nedrīkstu. —

Lai šī valdzinošā vara

Spēji tiktu salauzta,

Vienīgais man ceļš, ko staigāt,
Gaita tikai vienīga. —

Tad jūs, ciešanas un sāpes,
Nu uz mūžu apklustat —

Tumsas gari, savā klēpī
Gaismas meitu uzņemat!»
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Sacījusi šādus vārdus,
Tā pie malas piegāja —

Un no augstas klinšu kraujas
Gāzās zemē atvarā — «—•

Šausmīgs kliedziens atskanēja
Tumsa visu apklāja -

Nē, aiz mākoņiem tur augšā
Tēva acs bij nomodā:

Viegli, sārti mākonīši

Krītot viņu saķēra
Un ar dārgo laupījumu
Ātri augšup lidoja. —

Augstāk, arvien augstāk viņa
Cēlās, staros ietērpta,
Varonis to ieraudzīja
Vēl kā zvaigzni tālumā.

Reizi vēl tā atspīdēja,
Tad pavisam izdzisa —

Tikai spoža varavīksna

Viņas ceļu rādīja.

Izmisis viņš ceļos krita,

Rokas pēc tās izstiepa,
Bet vairs vaimanas nekādas

Viņu atsaukt nespēja. —

Zudusi uz mūžu bija
Viņa laime augstākā,
Ko caur paša pārgalvību
Pats no sevis atstūma.

Kad tas it kā nesamaņā
Visur apkārt lūkojās,
Piepeši uz kādu lietu

Viņa skati atdūrās.
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Kas še tumšā traukā slēpās,
Bija — sestā dāvana,

Kuru viņam saules meita

Aiziedama atstāja.

Ātrumā šo balvu tvēra

Viņš ar karstu cerību,
Ka varbūt caur viņas spēku
Saules meitu atsauktu.

Visas cīnīšanās algu,
Mērķi visu centienu

Turēja viņš tagad rokā —

Atzīšanas ābolu. —

EPILOGS

Se tik vien ir mūsu dzīves,
Cik uz zara putniņš mīt,
Simtām krūtīs vēlēšanu

Steidzas viena otru dzīt.

Atpakaju pagājība,
Turpu nākamība sauc,

Nesaprasta, nelietota

Projām tagadība trauc.

It kā maldu uguns laime

Kairinoši rēgojas —

Kad to priekšā satvert steidzam,

Spīd jau tā aiz muguras —

Tikai to, ko zaudējuši,
Mēs par dārgu atzīstam,
Un aiz sāpēm mierināties

Meklējam ar cerībām.



Lapas kad jau bālas metas

Un jau dzīves ziedons nīkst,
Vēl arvienu sirds mums krūtis

Neapmierināta tvīkst. —

Augstībā tur nesasniegtā
Ideāli pacejas —

Pīšļu radījumiem atliek

Tik pēc viņiem cenšanās.
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PATIESĪBA

Fantāzija

Bezdvesmas telpā, dzelmē viss klus,
Un nakts uz mūžības spilveniem dus.

Bet augšā, virs draudoša atvara,
Sēd gaisma uz dimanta klintāja.

Tik daiļš, tik cēls, tik liesmains tās skats,
Ka nespēj to panest mirstīga acs.

Balt-ziboši tāļu tās plīvuri mirdz,

Rit-zvaigzne kā roze tai sprausta pie sirds

Un pirmatnes milži kalpīgi
Steidz izpildīt valdnieces pavēli:

Tie gaisos pa putnu ceļu skrien

Un saules pie saulēm virknē sien.

Iz aizmūža miglas planētas auž

Un jūras rok, un klintis lauž.

Tie mirdzošo ētera audumu

Pār kalnu galiem tur izstieptu,

Caur metiem zibens spoli šauj,
Un aužot tiem tūkstošiem pērkoņu grauj.

Un bangas veļas, un straumes rit,
Un dzīvības pulss caur dabu sit.

Nu radības vārds ir izpildīts,
Viss elpo, no mūžīgas dziņas dzīts.

Un gaisma, Visuma māmuļa,
Kā bērnu pasauli sasilda.



432

Tā pārgāja gadu tūkstoši

Un cēlās un grima dzimumi,

Un piramīdas un svētnīcas

Virs trūdu kaudzēm pacēlās.

Cik daudz tur sapņu un cerību,
Cik karstu centienu nomāktu!

Bet mūžīgā dziņa nevar rimt,
Arvienu tai atkal un atkal dzimt!

Kāds vārds vēl cilvēcei neminēts,
Biezs aizkars mūža slēpumu sedz.

Un akmeņ-acainā Izida

So slēpumu glabā un nesaka.

Ja viņu aizskar kāds pārdrošnieks,
Tam zināms, ka sfinksa to atvarā trieks. —

Te Daile gliemežu laiviņā
Pie pasaules krastiem piebrauca,

No jūras putām dzemdēta,
No visiem daiļniekiem tēlota,

Tā stingumā lēja dzīvību

Un nesa baudas un līgsmību.

Bet saldajā kausā palikās
Tik rūgtīgi sājas atliekas.

Un gara slāpurns vēl nebija dzēsts,
Vēl nebija nākuse glābšanas vēsts.

Un laiki nāca un pagāja,
Un cilvēce gaidīja, gaidīja ~.
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Vēl Viena valda gaismai līdz.
Tās darbs vēl dīkā un nedarīts.

Kā saucams šis uzdevums un darbs

To saka tās izskats, cēls un skarbs.

Tā, tinusēs tumšā plīvurā,
Uz leju lūkojas būtībā

...

Neviens vēl tās vārdu nav minējis,
Neviens to kā līgavu skūpstījis.

Bezmiega nakšu tvīkumā

Neviens to vēl karsti neglauda.

No cilvēces vēl to bezdibens šķir,
Sen gaidītā Patiesība tā ir,

Bezgala ilgas sirdī tai tvīkst,
Pie gaismas mātes krūtīm tā slīkst.

Patiesība

Ai, kādēj man mūžam vientulei būt!

Es gribu par biedri sev dvēseli gūt —

Man sirdī deg neizdzēšams kvēls —

Un mīļš un dārgs man cilvēka dēls!

Viņš mani meklē un meklē jau sen,

Un, rokas lauzdams, izmisis sten.

Tam nebūs vairs tāļāk vienam ciest,

Es iešu to karsti pie krūtīm spiest —

Pie mūža avotiem iešu to vest,
Un viņa degošās slāpes dzēst,

Es iešu tam dziļumus atdarīt,
Kur dzīvības sulas bez apstājas rit.
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Sengaidīta, ilgota, meklēta,
Es iešu pie viņa kā līgava.
Sev noraušu tumšo plīvuru,
Tam skatīt šo bezgala spožumu ~«

Gaisma

Vēl agri tevim turpu iet;
Vēl pasaulei sirds un ausis cieti

Ļauj viņai mierīgi tālāk snaust,
Līdz kamēr citas zvaigznes aust.

Patiesība

Pie lielā pūļa es neiešu.

Es meklēju Viņu vienvienīgu,
Kas gara karaļ vainagu nes;

Pie viņa iešu un glaudīšos es!

Ap gurniem kā kareivim jozīšu
Tam liesmainu ķeruba zobenu.

Lai viņš kā Simsons saites rauj
Un vēju sēj un vētru pjauj. —

Gaisma

Vai nezini, tavi skatieni

Ir abpusgriezīgi zobeni?

Pirms zemes dēls tevi skatīt spēs,
Kā puķe salnā tas nobālēs.

Patiesība

Un tomēr es spēju to aplaimot,
Tik es tam spēju visaugstāko dot!

Ak, kādā veidā lai eju sērst,
Lai spētu bailes un šausmas vērst?

Gaisma

Tad neej kā soģe tiesāt un spriest,
Bet mācies mīlēt, piedot un ciest.



435

Ne vētrā un negaisā turpu tev traukt.

Ne kā Elijam liesmu ratos braukt.

Ej lēni, mīlīgā maigumā
Kā ziedu vēsmiņa pusdienā.

Kā mīlestība pie cilvēkiem ej
Un māci, lai raudošas acis smej.

Patiesība

Ak, mīlestība cik brīnišķa!

Tā radības pamatus kustina, —

Teic — kādu dzelmi tu izsmēli,
Kad pirmreiz šo vārdu minēji?!
Man šķiet, ka lapas to čukstētu līdz,
Bet aukstie akmeņi jūtās trīc

..,

Kā mīlestība — es sajūtu —

Es pasauli uzvarēt paspēšu.

Lai zūd no sejas man drūmais baigs
Un maigā laipnībā laistās vaigs.

Es zemes mājās kā tēvijā
Zem ciedrām sēdēšu paēnā.

Es būšu saule, kas siltumu nes,

Es lēkšu kā zvaigzne virs Betlčmes.

Lūk, Ciānas torņi cik brīnišķi spīd!
Kā kokļu skaņas caur gaisu slīd —

No gavilēm atskan ielejas,
Un kalni aiz priekiem iedrebas.

Uz kailām klintīm rozes dīgst,
Un vīģu augi no ērkšķiem līkst.

Par ziedu laukiem pūš auglīgs vējš,
Un palmu lapas svaigumu dveš.
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Par balzama viļņiem elpa klust,
Un upēs piens un medus plūst.

Un nāvīgas čūskas nedzeļ vairs,
Un avij no tīģera nemetas dairs.

Un cilvēks vairs nenīst cilvēku.
Un naidnieks apkampj naidnieku

Viss pasaulē jauns un pārvērties,
Kā Lācars iz kapa piecēlies.

Un aicinoši un mīlīgi
Skan vārdi kā lieldienu pulksteņi:

«Ak, nāciet pie manis, jūs vajātie,
No visas pasaules izstumtie,

Es gribu jums mieru un patversmi dot,
Jūs — slāpstošus, alkstošus pamieloti

Jūs grūtsirdīgie, kas jūgu nes,

Lūk, jūsu nastas uzņemšos esi

Tu esi man mīļa, salauzta sirds!

Priekš tevis manas asaras mirdz ...»

Tā sauc un aicina cilvēka dēls,

Ap galvu tam staro liesmains kvēls.

Viņš — Patiesības izredzēts,
Kam sirdī deg mīlas uguns svēts.

Viņš aicina visus, neviens tam nav lieks,
Lai būtu grēcnieks vai muitinieks.

Un viņi nāk, bezgala virknē nāk,
No dzimuma dzimumiem pulcēties sāk:

Sās pasaules mazie un zemīgie,
Bez cilvēku tiesībām dzimušie.

Kas mūžam bezsaules krēslā sēd,
Ar asarām cieto garozu ēd,
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Iz sēru vītolu paēnas
Tie vārgi un bailīgi tuvojas -—

Lūdz druskas, no kungu galda kas krīt,
Lūdz saistošo miesu sasildīt.

Ap Viņu pulcējas sirgstoši
Un kropļi, tizli un nīkuļi.

Kas Viņa drēbju vīli tik skar,
Tas viegli kā spārnos pacelties var.

Nak grēcnieki tam pie kājām krist

Un nožēluma asarās brist —

Un paceļas atkal šķīstoti
Un eņģeļu mirdzumā skaidroti.

Lai sarkans kā asinis būtu grēks,
To baltu kā vilnu vērš tnilošais spēks ...

Un vienmēr vēl nava nācējiem gals —

Un vienmēr vēl atskan saucēja balssj

Sauc ceļa malā sēdošos

Un aicina tos kā pirmajos.

Priekš visiem viesu galds ir klāts,

Ikkatrs, ikkatrs ir aicināts.

Kā plaši mirdzoša viesu pils
Pār visiem jumjas dzidrums zils.

Un labdari viesi par karali sveic,
Bet — nepamanīts viņš projām steidz.

Jau saule laižas un vakars vēls —

Kur mīt, kur mājo cilvēka dēls?

Gan lapsas alas uzmeklē jau,
Bet viņam kur galvu nolikt nav.
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Aiz mākoņiem slēpjas mēness vaigs.

Dārzs Ģetzemane tik druins, tik baigs —

It kā nāvigas svelmes aizķertas,
Uz kokiem lapas savelkas,

Bez rasas slāpdami asniņi tvīkst,

Dziļ-dziļi puķu galviņas līkst.

No sarkanām rozēm lapas rīsfc

Un ka asins pilieni zemē līst.

Un kausiņus aizver lilijas,
Nakts spīgulīts zālē ievērpjas.

Pa reizēm tik zaros iešalcas

It kā cauri durtas sirds nopūtas. —

Un rau — Viņš viens un atstāts še,

Tam dreb un baiļojas dvēsele.

Un neizbēgamu ciešanu bars

Uz Viņu gaužas kā kalnu svars.

Un žņaudzošās rokās grib to slēgt..
Tam elpa stājas .., Viņš nespēj bēgt.

Bāl-maigie vaigi asarās mirkst,
Un sviedri karsti kā dzirksteles dzirkst:

«Ak, Patiesība, sirdsilgotā,
Tu laimju laime vienvienigāl

Pēc tevis meklēt es izgāju,
Bet mērķa priekšā nu sabrukti...

Man dvēsele skumst, līdz nāvei skumst —

Jau krusta ēna pār mani tumst —

Vai tiešām manim rūgtais kauss

Līdz dibenu dibenam jāizdzer sauss,.!
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Tavs vaigs man nepanesams šķiet!
Ak, iai šis brīdis garām man Iet!»

Un Viņa pretim Tam izgāja
Kā līgava rīta agrumā:

Mans dvēseles draugs, kur palikies?
Teic — kur esi no manis paslēpies?

Ak, Jeruzalemes meitas, jūs,
Jel sakāt — kur man Viņu meklēt būs?

Vai rožu dārzā tas paēnā snauž

Un rozes tam manu skaistumu pauž?

Visdzidrākā avotā mazgājos,
Viskrāšņākās drēbēs ietērpos.

Mani zelta mati kā medus plūst,
Un pirkstu galiņi mirrās kūst.

Bet — mana drauga starp rozēm nav!

Tas agri cēlies un aizgājis jau. —

Es piesaucu, Ciānas meitas, jūs:
Kur man to meklēt, kur atrast būs?

Lūk, manas mazās kājiņas
Par Libāna sniegiem baltākas!

Vai putekļos man tās aptraipīt
Un ērkšķu dzeloņiem saplosīt?

Nakts rasa no maniem matiem rit,
Sirds baigi kā gūstītai dūjiņai sit, —

Vai vīna kalnā tas atrasies,

Starp vīnlapu stīgām paslēpies?
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Kā saulē laistošās granātas
Tam sniegšu šīs sarkanās lūpiņas

Un kā vīnlapu stīgas apvīšu
Savas rokas ap Viņa augumu,

Bet vīnkalnā mana drauga nav,

Tas agri cēlies un aizgājis jau. —

Jūs, vārtu sargi, vai nezināt?
~,

Vai manu draugu jūs redzējāt? —

Ak, vārtu sargi to gūstījal
Manu draugu, sirdsdraugu tie aizveda —

Un mūžīgas mīlas mirdzuma

Viņa lūstošās acis to ierauga.

Kā straume izlejas spožums balts,
Kur karājas Viņš, pie krusta kalts.

Tā pirmo skūpstu uz lūpām Tam spiež ...

Divgriezīgs zobens tā dvēseli griež —

Un pirmoreiz skatījis, apkampis to,

Viņš savu garu izelpo

Un Patiesība ar šausmām redz,

Ka nāve tās acīm mīļāko sedz.

Tās pestīšanas darbība

Virs zemes kā svece izdzēsta.

Tā pasaulei deva viscēlāko,
Bet šī pie krusta piekala to —

Par agru vēl bija ziedoņa glāsts,
Vēl zemi saista stingums un lāsts.

Un Patiesība novēršas,

Uz pirmatni atpakaļ aizsteidzas.
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Pat daba jūt viņas sāpes līdz —

Kā elsās raustoties, zeme trīc. —

Zem viņas soļiem zāle vīst,
Un klintis šķejas, un kalni plīst.

Un saules spožums pie debesīm zūd,
Un zeme kā izdzisis ķermenis trūd —

Bez spēka, bez gribas viss rimis, viss kluss,
Virs pasaules laiskuma milzis dus.

Bet dimdot uz priekšu skrien mūžības rats,
Un tālāk pēc skata noraisās skats.

Un dzīvības ceļas un krīt, un plūst,
Un radošā darbība neapkūst.

Iz drupām sāk jauni asni līst,
Un sāpes norimst, un brūces dzīst.

Vēl mākts nav Patiesības gars,

No jauna krūtīs tai iedegas spars.

Un savā zibsnošā spožumā
Tā ceļas no mūžības sēdekļa:

«No jauna es atkal noiešu

Tur lejā, uz putekļu ieleju.

Nu gana tiem gadu simteņus snaust,
Lai jauna diena pie apvāršņa aust.

Lai cilvēce jaunota pamostas,

Kā fēnikss iz pelniem lai pieceļas.

Vairs negribu gatavas balvas tai dot,
Lai pate tā ceļu atrast prot.

Es došu tai rokā atslēgu,
Lai pate tā vārtus atslēgtu.
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Lai gars tai pār debešiem paceļas
Un zemes iekšienē iespiežas.

Lai zvaigžņu lodes tā mēro un sver

Un mūžības grāmatu vaļā ver.

Un lepnā uzvaras braucienā

Lai dodas tā nākotnes valstībā.

Pie uzvaras ratiem saistīti

Lai seko tai dabas milzeņi.

Lai uguns kārais tai vaiņagu sniedz

Un gaiss savas telpas nenoliedz.

Un, vergu važās kaldināts,
Lai zem kājām tai ūdens milzis krāc.

Es cilvēcei nebūšu svešniece,
Kad iešu pie viņas kā zinātne.»

Un atkal virs zemes tā nogāja
Un savas dāvanas veltīja.

Un dažā sirdī iededzās stars,
Iz pūļa cēlās dažs izredzēts gars.

Bet ciets vēl tomēr bij tumsoņu miegs,
Un sirds tiem auksta kā ziemeļu sniegs.

Ar varu no dusas iztraukti,
Tie raugās, kur viņu naidnieki.

Un viņus uz moku beņķi rauj
Un tirda, un plosa, un sārtus krauj.

Bet velti tam nāve pretim ņirdz,
Kas Patiesībai reiz dusējs pie sirds!

Lai asins plūst, lai svelme sveļ,
To aizgrābtība spārnos ceļ. —

Jau nāve tā dzīvības sveci dzēš,
Bet: «tomēr tā kust a s» — vēl lūpas dveš.
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Un Patiesība novērsās

Un atkal no cilvēces aizsteidzās

Un atkal jaukais saules rīts

Uz gadu simteņiem tumsā Uts.

Un Patiesība atkal nāk,
Tā barga, nenovēršama nāk. —•

Kam ausis, lai dzird, kam acis, lai redz,

Kam jādreb, lai galvu ar pīšļiem sedz, —

Tā, divireiz projām raidīta.

Nāk treškārt kā burve Sibila.

Un prasa par slepenu gudrību
So reizi maksu trīskārtīgu —

Kam ausis, lai dzird, kam acis, lai redz,
Kam jādreb, lai galvu ar pīšļiem sedz, —•

Tā nāk, caur asins upēm brien,
Un auka kā vēstnieks tai priekšā skrien.

Tā sirmos kokus iz saknēm plēš,
No zemes simtgadu putekļus mēž —•

Kā ziedoņa plūdi tā dambjus rauj,
Un sprostus un spraugus ārda un grauj,

Un tālu visapkārt izgāžas,
To nespēj vairs turēt it nekas.

Un viņai apkārt pulcējas daudz,
No smagajiem soļiem zeme klaudz.

Tā nāk kā bruņotā valkīra,
Uz uguns kumeļa jādama.

Pār zemi tā liesmainu sēklu sēj,

No pola uz polu dzirksteles skrej.



Un debesis kvēlo kā milzīgs sārts,
Uz torņiem tās uzvaras karogs kārts.

Kam ausis, lai dzird, kam acis, lai redz,
Kam jādreb, lai galvu ar pīšjiem sedz, —

Tā nenāk vairs smago krustu nest,
Tā nāk uz naidniekiem akmeņus mest. —

Ta nāk kā pastara tiesnese,
Un notrīc jau lepnā Bābele.

Kam ausis, lai dzird, kam acis, lai redz,
Kam jādreb, lai galvu ar pīšļiem sedz,
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PUĶU DUETS

Vijolīte

«Māsiņa!
Baltā māsiņa!
Kam jozies sidraba jostiņā?
Vēl laukā viss kails un sastindzis,
Vēl gaisos nedzied cīrulis.

Tik redzams bezgala klajums balts,
Pār kuru nikni viesulis šalc,
Slēp dzi|āki sūnās saknītes

Un izvelc baltsamta drēbītes,
Un sniega gultiņā nogulsties.»

Sniegpulkstenīte

«Es nevaru ilgāk norimt, paties;
Man liekas, ka sniega pārsliņas spiež
Un sūnas man sīkajās saknītēs griež.
Man jāiet, man jāsteidz, man jāsaka,
Kas manu sirsniņu dedzina!»

Vijolīte
«Tu būsi viena, ak, apdomā to.»

Sniegpulkstenīte

«Tas manu dziņu tik pavairo,
Es zvanīšu sidraba zvaniņu
Un visus no miega uztraukšu.»

Vijolīte

«Neviens, neviens tevi nedzirdēs,
Tavu balsi auka pārskanēs,
Tā salu un ledu tev virsu graus

Un tavas ziedu lapiņas raus,

Pa vienai tās tālu aiznesīs,

Tur viņas plosīs un samīdīs,

Šīs šķīstās, baltās lapiņas,
No saules skūpstiem vēl neskartas..

Ak, gaidi, kad visi piecelsies,
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K.ad rozes kā uguns iedegsies,
Kad ābeles baltos ziedos līks

Un smaržas vīraks gaisos tvīks,
Pat mazais, zaļais tītenīts

Kā miglā būs ap bērzu tīts.»

Sniegpulkstenite

«Ak, es par ziedoni sapņoju,
Par viņa ziedošo krāšņumu,
Zaļzeltainus, raibus tauriņus
Es redzēju apkārt sev skraidošus,
Jau saulei pretim es atvēros,
Bet piepeši baigi sarāvos.

Es dzirdēju,
Iz dziļumiem nākdama,

Dobju dūkoņu,
Tik pilnu žēlabu

Kā mūžam neizraudātu raudu.»

Vijolīte
«Tie zemes gari — auž liesmu audu;
Tie akmeņus lauž un klintis maļ,
Un augu dienu cērt un kaļ,
Jau rozes zem sūnām žēlojas,
Ka tiekot miegā traucētas.»

Sniegpulkstenīte
«Tie cērt un nepazīst dienas gaismas
Tie nepazīst saulainās vasaras,

Un melnie ūdeņi klinšu plaismās,
Tie gurkst kā viņu asaras,

Kas gadu simteņiem sakrātas.

Pat dzelzs aiz dusmām sarkana,
Kā Prometejs klintīs iekalta.

Viņas dziesmu es dzirdēju,
Sarkandzelzs dziesmu.

Cauri caur liesmu,

Sīcošu, trīcošu,

Plaukstošu, augošu,
Kad liesma cēlās

Un vēlās, un šķēlās
Ar šaudigām mēlēm,

Kodīgām dzēlēm

Klintis grauzdama,
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Geju lauzdama,
Tīdamās,
Vīdamās

Caur šauro plaismu
Uz gaismu! Uz gaismu!
Kā uzplēsta vāts bij klinšu sprauga
Ar sarkano viru, kas uzšāvās — auga .

Bet pamira atkal zem ledus žņauga. —

Viss bija atkal ar stingumu klāts,
Un melna rēgojās dzija vāts —

Un dobjāk gurkstēja ūdeņu vaida,
Bez cerību gaida
Iz visa viens sauciens tik skanēja:
Pēc palīga!»

Vijolīte
«Gan saistīto zemes garu man žēl,
Bet tevis, māsiņa, vairāk vēl.

Vai tavām puķu actiņām dzistl»

Sniegpulkstenīte
«Lai viņu saites varētu rist!»

Vijolīte

«Vai dzirdi, cik tuvu jau ziemelis šalc?»

Sniegpulkstenīte
«Man rokā plivinās karodziņš balts.»

Vijolīte
«Jau plānās drēbītes saglābj tev viņš!»

Sniegpulkstenīte
«Jo skajāk atskan mans pulkstentiņš.»

Vijolīte
«Vai redzi lokāmies kailos zarus?»

Sniegpulkstenīte
«Es nesu krūtīs ziedoņa starus.»

Vijolīte

«Man bail — es sekot tev nespēju.»
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Sniegpulkstenīte

«Tad viena pati es palieku..,»

Vijolīte
(paslēpjas zem sūnām).

Sniegpulkstenīte
(zvana).

«Ceļaties!
Mostaties!

Kling — ling — ling!
Mazās roblapītes,
Sīkās zilpuķitesl
Ar zīda drēbītēm,
Ar puķu kurpītēm
Liegi lidojat,
Maigi uzminat,
Zeme tik irdena,

Sāpju izgrauzta.
Raibie tauriņi, zilspārnotie spāri,
Viņas neskarot, laižaties pāri,
Viegli vēdināt,
Spārnu galiņos veldzi atnesat.

Kling — ling — ling!
Kling — ling — ling!
Jūs arī! Jūs ari!

Zeltainie skari,

Baltieviņu zari,
Ar ziediem klāti,

Lapiņas raisāt,
Smaržainus kaisāt
Zemē ziedputekļus
Uz sāpīgo vāti —

Ilgs bija miegs,
Salts nāves sniegs
Saistīja visus dzīvības jūtekļus.
Jūs, ugundegas,
Zem sniega segas
lekurat uguni,

Sarkanzieduguni,

Kling — ling — ling!
Uz ziedoņa altāra,

Kling — ling — ling!
Jūs, zelt-atslēdziņas,
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Zemes smagās durvis atslēdzat,
Kling — ling — ling!
Jus, puķu zilactiņas,
lekšā ieskatāt

Caur zemes dzelžiem aizpīto logu,
Redzat nomākto garu slogu,
Vaļību sludināt,
Kling — ling — ling!
Kling — ling — ling!
Siltvējiņ, samtspārnīt,
Atnes vēsti no mūžīgās vasaras,

Kling — ling — ling!
Sidrabots mākonīt,
lesāci zemē līt:

Siltas, žēlas debesu asaras.

Un tu, visu varoni,

Ziedoni, ziedoni!

Kling — ling — ling!

Kling — ling — ling!
Uzlec kā saule, austi kā rīts,

Purpursvēļainos tvaikos tīts,

Zibeņu zobens ap gurniem tev josts,
Rokā tev vara, rokā tev posts —

Sagrauj ar rībošu pērkoņu spēku
Vecās ziemas mūžīgo ēku

Un uz drupām spraud svinīgu
Saules sarkano karogu.
Zemes važas pušu šķel,
Kalna slogu no pleciem vel,
Brīva lai atkal paceļas tā

Pirmā Ēdenes spožumā»

Sen sidraba zvaniņš izskanējs,
Un aukstas šaltes dzen griezīgais vējš
Un ziedonis nāk, un ziedonis iet,
Bet nespēj zemi iz važām siet.

Daudz baltas ziedu lapiņas
Uz viņa kapa birušas!



Tam līdzi arī cerības

Kā putni rudeni aizlaižas.

Un saules karogs zemē plēsts,
Un viņas degošais spožums dzēsts,
Pret vakariem bāli stari vēl riet.

Tā daudzi ziedoņi nāk un iet,
Tie visi nāvei nolemti...

Un baltos upura uzvalkos

Un ābeļu ziedu vaiņagos
Viens pakaļ otram svētsvinīgi
Tie nokāpj uz iznīcības leju
Un nāve tiem pakaļ dej savu deju.
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LAIME

Pirmā daļa

Sapņu parādība
Sēd jumta istabā viņš bāls un kluss, un vārgs

Vaigs iekritis, bet acīs drudžains kaisums,
Pret spēka atboti vēl cīnās gribas paisums:
Tik nepagurt, jo katris brīdis dārgs!
To dzen un vajā neredzams, bet bargs
Tā kungs un pavēlnieks un cietumsargs,
Kā vārds tik neskanīgs un ausīm skarbs:

Darbs! Nepielūdzams darbs!

Un vienmuļīgas stiepjas jaunās dienas

Kā pelēks tīmeklis pie kailās sienas;
No saules stariem neaizskārtiem

Ir maniem dzīves ziediem jāsavīst.
Tur ārā dzīve plūst! Tur bauda, mīl un nīst,
Bet man priekš dzīves vārtiem

Kā smaga dzelžu bulta priekšā šauta.

Kā zārka vāks šie zemie griesti gulst
Uz manas galvas, mani žņaudz šī telpa ...

Smagi svilpjot, iet elpa,

Spridz dzirksteles priekš acīm, prāti mulst:

«Nāc, laime, dzirdi! Pirms par vēlu, nāc!

Pirms es zem smagā spaida nesaploku
Un bezjūtība mani nenomāc.

Tā nāks, man uzliks savu svina roku —

Jau viņa tuvojas un acis bola —

Es aizdrebu pie katra viņas sola ...

Nāc, laime, mana asins karsti verd.

Dod man iz tava kausa vienu malku,
Es tik daudz atsacījos, slāpu, alku,
Es tagad gribu liesmas, liesmas dzert!

Ak, nedomā, ka būšu pieticīgs,
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Tādēļ ka bads man daždien iekšas grieza
Un asins dzīslās kļuvuse man bieza,
Ka kalsnās rokas nespēj mīlā skaut, —

Es būšu nepiepildāms, izšķērdīgs!
Es svelmju bangās gribu tevi raut;
Vīnlapu stīgas sevim matos vīšu,
Kā kaislis bakhants tevi sagaidīšu,
Es sātu nepazīšu vairs, ne gausu,

Iz rokām izraušu tev reibu kausu

Un dzeršu, dzeršu, dzeršu viņu sausu! —

Evoe! — Mīļā, kam vēl kavējies?
Es drebu, baidos

... ja tu nomaldies

Šai krustu šķērsu ieliņā,
Šai riebīgajā caurumā?

Varbūt tev kāpjot paslīd kājiņa?

Klau, troksnis! Manim reizē kaist un salst,
Un mēle žūdama man mutē kalst...

Tu tiešām atnāksi, tev manis žēl —

Tu nāksi mīļa, maiga, lēna

Kā saules acīm Magdalēna
Un mani apklāsi ar saviem zīda matiem,
Tr mani sildīsi ar saviem skatiem —

Es salu — salu — hu! Es drebu vēl.

Vai tu jau mīļi manu vārdu sauc?

Nē — tikai vētra ārā kauc

Un saviem spārniem nikni dauza sienu.

Vai es patiesi neēdu — cik dienu?

Nē, nē — nav sāpes, ko es iekšās jūtu,
Nav nespēks, kas man neļauj piecelties,
Tik labi, līgsmi man, it kā es būtu

Ar saldu vīnu piedzēries;
Uz mēles jūtu dievu veldzes garšu.
Es esmu pilns ar saldu reibumu —

Man ausīs švinkst kā tāla meldija
Par saules dienām un par puķu smaržu

...

Ko vējš tur ārā smagi elš un gauž!
Es ožu vijolītes — ziedons klāt,
Ar rožu rokām tas man vaigus glauž.
Tā nāks
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Kaut spētu tikai kājas pacilāt
Un durvis atdarīt!

Varbūt tā ārā mīt?

Bet viņa pati nāks,
Tik klusu viņa nāks kā rīta gaisma,
Kā dvašas pūsma gaisīs manas mokas,
No krūtīm novelsies man smagā baisma. —

Bez skaņas es tai pretim stiepšu rokas,
Un viņa mani sapratīs
Tā klusu mani noskūpstīs
Un maigi roku liks uz sirdi,
Uz — pašu sirdi,
Kur sen, jau sen kas dzejas sāpīgi. —

Tik saldi man, tik viegli — viegli tiks,
Un paši slēgsies smagie plakstiņi,
Es reizi atdusēšos brīvs no baigiem.
Es ilgi, ilgi, ilgi dusēšu

Un dusot smaidīšu »

«Teic — vai tu esi

Tā vai ne?

Vai cita vēl laime

Pasaulē?

Es, pārņemts tavas

Reibīgās dailes,

Vienkopā jūtu
Līksmi un bailes.

Kā aizšauts putniņš
Dreb dvēsele, —

Teic — vai tu esi

Tā vai ne?

Kaist kvēloši tavi

Purpura audi,
Bet ledaini skar mani

Tavi glaudi;
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Tev baltās krūtīs

Salta sirds

Kā gaišā naktī

Ledus mirdz.

Pie sāniem tev asmens

Asi trīts,
Zelta kreklis līdz elkoņiem
Atlocīts. —

Tavu marmora pirkstu
Galiņi
Tik sārti asinīs

Mirkuši

Pus' madonna,
Pus' Zalome,
Teic — vai tu esi

Tā vai ne?»

Laime

«Vēl citas laimes

Nav pasaulē,
Es esmu un valdu

Tagadnē!
Aiz nākotnes kalna

Tālumā

Zied balta, balta

Lilija.

Tā mana māsa

Aiz nākotnes kalna,
Bet nakts tur valda

Un mūžīga salna.

Pat ērglis nezin

Turpu skriet,
Trim tumsām cauri

Jāiziet —

Tur vara vārtus

Vajag vērt,

Simts pūķiem galvas
Jānocērt. —
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Lai paliek tālā

Nākotne,
Tev pieder prieks
Un tagadne!»

* * *

Es sarkanā zirgā uzsēžos,

Tik projām virpu virpuļos,
Man sarkans zirgs ir — dzīves prieks,
Es esmu laimes bruņinieks.

Skrej garām ieleja un kalns,
Mūs nevar kavēt žogs, ne valns.

Man sarkans zirgs ka liesma kūp,
Zem viņa kājām klintis drūp.

No kalna ceļš uz leju grimst,
Te straujā gaitā pēkšņi rimst:

Pulks pretim raugās zemu budu,
Tās drēgni ož, kā pilnas trūdu,

Un satupušas, bailīgas,
Kā cita citu slēpdamas.

Tur trūkums durvju priekšā sed,
Tur sirdssāpes pie galda ēd,

Grauž plānu rupju riecienu,
Dzer kausu, pilnu asaru.

Pat gaisma it ka bīdamās

Caur mazo logu iezogas.

Un kalsni, izģinduši tēli

Mums raugās pretim žēli, žēli. —

Jauneklis

«Kurp ved šis ceļš, kas šauri aizās lokās?

Man drebot jāturas pie tavas rokas,

Še aukstums pretim dveš kā rudens salna.»
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Laime

«Ceļš lejai cauri iet uz «Laimes kalna»,
Es tevi vedīšu uz savu valsti,
Tur liesmās sasilsi, ja še tu salsti.»

Jauneklis

«Bet man tik drūmi še, tik šausmaini..,»

Laime

«Vai tu tik maz šās būdas atmini?

Tu tādās dzimis, tādās uzaugi?»

Jauneklis

«Ak, mana jaunība še pavadīta
Dus, it kā svina zārkā apbedīta.

Šis mitrais gaiss,
Šis drūmais baiss

Kā lietuvēns man krūtis spieda,
Kur jaunie sapņi tikko brieda,

Un tomēr — ne es vienīgais,
Kam liktens tādu daļu sprieda.»

Laime

«Lai paliek tumšā pagātne,
Tev pieder prieks un tagadne!»

Jauneklis

«Ha! Ko tu dari?

Man izlikās, tur zemo lodziņu

Tu aizsedzi ar melnu aizkaru?

Nu izdzisuši visi gaismas stari!»

Laime

«Es būdu gaismu līdzi paņēmu,
Lai viņu tevim atdotu.»

Jauneklis

«Bet tās nu gluži paliek tumsībā?»



457

Laime

«Jo gaišāk mirdzēsi tu spožumā.»

Jauneklis

«Tu lauzi ar no plānā rieciena?»

Laime

«Jo lielāka būs tava pilnība.»

Jauneklis

«Tu viņiem atņēmi nu visu velgu?»

Laime

«Nē, tādu nelgu!
Kad gribi zemes laimi sevim gūt,
Tad vairs par žēlumu nav runas;
Par tēraudu būs tavam prātam kļūt,

Ņem apliec sevim cietsirdības bruņas,
Un krūtīs lai iz dzelzs ir tevim sirds!

Nekur vis apkārt neskaties,
Nāc līdz, uz mani pajaujies,

Iz tāles Laimes kalns jau pretim mirdz.»

Jauneklis

«Kas gan šī kailā, platā pļava,
Kur tagad uzjājam?
Tur redz tik vārgu, puskaltušu zāli

Un vējā drebam izspūrušas smilgas,
Un sīkas, mazas puķītes
Zied lauka asteres,

Tās pretim mirdz tik vizoši un bāli,
Ka mani pārņem saldas, žēlas ilgas
Ar senām atmiņām. —»

Laime

«Neviena dzīvība tik tukša nava,

Ka viņai arī prieka nebūtu.

Lūk, še, es nolaužu šo puķīti,
Dzird, ko tā sīc ar sīku balsīti,

Tā dziedās tev par tavu bērnību.»
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Bērnības dziesma

«Vai atmini vēl viņus laikus,
Kad tev viens vienīgs plaucis zars,
Kas pārkārās pār augsto žogu,
Jau bija vesels pavasars?

Kad, vītoliņu ēnā sēdot,
Tev klusām klātu piegāja
Un baltām, vēsām rokām skāva
Vēl tevi tava bērnība.

Tā stabulītes tevim grieza
Un saldas dziesmas mācīja,
Iz maziem oju akmentiņiem
Tā tevim pilis uzcēla.

Tad vieglā papīrīšu kuģī
Tu okeānu izbrauci

Un, sēzdams koka kumeliņā,
Ap visu zemi apjāji.

Ar milzeņiem uz karu gāji,
Pie sāniem skalu zobentiņš,
Un augsti gaisos lidinājies
Kā pelēks lauka vanadziņš.

Plāns svārciņš bija tava rota,
Ciets bada kumoss tev bij salds,
Un kaktā neglīts koka soliņš
Tev bija greznis dzīru galds.

Tu bagāts biji nabadzībā

Un pilnīgs juties trūkumā,
Tev maldi dzīves plaismu sedza, —

Un tā bij laime vienīgā!»

Laime

«Šīs puķītes, cik tālu redzēt vari,
Dzied visas vienu meldiju,
Tās dzied par laimi un par bērnību.

Jo katris bauda dzīves pavasari,
Kas vienreiz mūžā viņam dots,
Kaut arī vēlāk spiež to dzīves sods.
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Ikkatris ziediņš, balts kā sniegs,
Ir dzīves pabērnīšu prieks,
Un katra sīkā astere

Ir viņu laimes zvaigznīte.»

Jauneklis

«Tu zini to, tu visu zini

Un tomēr puķīti zem kājām mini?

Lūk, zaļais tītenīts stiepj lūdzot rokas,
Un smalkas smildziņas līdz zemei lokās,
Ik ziediņš sāpēs saraujas,
Mīts zemē zirga pakavās,
Kas it kā bulta pļavas krūtīs šķeļas.
Ne asniņš, lūk, vairs nepaceļas,
Kur pāri gājām nebēdīgā gaitā.
Un tu vēl noliecies, tu šķin un šķin,
Ar saknēm visu izrauj, posti, maitā?

Ne lapiņas vairs pāri nepaliek!»

Laime

«Man jālūko, ka tevim diezgan tiek.

Tev pilniem klēpjiem visu vajag ņemt,
Priekš citiem nav nenieka jāaiztaupa,
Ko vienam pašam laime grib tev lemt.»

Jauneklis

«Kā reibons samaņu man laupa,
Vairs apjaust nespēju, kas turpmāk nāks.»

Laime

«No daudziem izvēlēts kā vienīgais,

Starp laimīgajiem būsi laimīgais.»

* * *

Es atkal zirgā uzsēžos,
let projām virpu virpuļos!

Man sarkans zirgs — ir dzīves prieks,
Es esmu laimes bruņinieks.

Skrien garām ieleja un kalns,

Mūs nevar traucēt žogs, ne valns.
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Mans sarkans zirgs kā liesma kūp,
Zem viņa kājām klintis drūp,

Dun dobji smagie pakavi,
Un šaudās palsi zibeņi.

Kļūst visas malas sarkanas,
Kūp meži, kalni, ielejas.

Mums priekšā blāzma sveļaina
Kā pūķis spārnus plevina.

Mēs jājam — divi dēmoni,

Vispāri asnīm aplieti.

Bet laime, laime mani skauj,
Tā mani velk un līdzi rauj.

Kā odze tā man aptinas,
Kā lēle sirdī iezīžas.

Sūc domas, jutas, asinis,

Es viņai piederu jau viss. —

Lai citu vaidi ausīs skan,
Kas man par to! — Kas man! Kas man!

Tur Laimes pils
Mirdz it kā sapņu garu rokām celta

Iz saules staru sasalušā zelta!

Visapkārt vara valnis asiem robiem

To apsarga kā pūķis ņirgtiem zobiem.

Tek ūdens vijolīšu zils

Un marmorbaltos stabus skalo.

Bet augšā kupols zalkšu zaļš,
Kā debess velve ieapaļš,
To rotā it kā brūtes kronis.

Tur saule zemes virsū iet

Un mēness aust un mēness riet,
Tās bālais, skumjais pavadonis.
Ap smailiem torņiem pērkons rūc,
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Bet apakš jumtiem dūjas dūc

Un zelta bezdelīgas čalo.

Bet viņas mūža pamatus,
Par akmens plieniem cietākus,
Ir uzcēluši ļaužu lāsti;
Un neiekustināmie milzu balsti,
Kas tur virs bezdibeņa Laimes valsti,
Ir dzimumi un atkal dzimumi,
Kas visi dzelmē iekšā gāzti;
Pa līķiem ved uz augšu kāpieni..,

Laime

«Nu, kāp uz augšu, ko vēl kavējies!
Ko acis tev tik plati atvērtas?

Kam raugies apkārt nobālušu seju?
Tu redzi, citas nav tev ieejas.»

Jauneklis

«Un lai pār visiem tiem es pāri eju?
Un dzīvu miesu man būs zemē mīt?»

Laime

«Gan skats nav patīkams — to aizmirst spēsi,
Jo laimes pilī ietiksi tūlīt;
Tad līdz ar citiem līksmā gavilēsi.
Klau! Pretim skan jau nāru meldijas.»

Jauneklis

«Tie kāpj iz dzelmes — aug — un pace|as:
Es redzu tēvu, māti, brāli,

Tie, dūres pacēluši, manim draud,
Un vēl aiz viņiem tūkstoš tūkstoši,
Šie bēdu tēli, izvārguši bāli,
Tie mani lūdz un izmisuši gaud.»

Laime

«Tik nekautrējies — pāri visiem, pāri!»

Jauneklis

«Kā acis spīguļo tev asinskāri!

Ha! Tagad tikai attapos,

Nost! Nost no manis, neģēlīgā Frina,



Tu asiņainām lūpām Mesalina,
Iz taviem apskāvieniem izraujos
Un pārvarēju tavu burvību,
Ņem savas balvas, es tās negribu,
Ja, citus visus izpostot,
Tu spēji viņas tikai vienam doti

Lai labāk līdz ar citiem samīts tieku,
Ne vienu malku baudu tavu prieku.
Es sveicinu šo lepno gaismas staru,
Kas vēl priekš nāves tumsības

Man gaiši prātā iedegas:
Es redzu visu postu, kailumu,

Kas, gaidot upuru, man pretim ņirdz,

Ap auksto istabiņu vētra kauc,
Drīz pukstēt rims šī izvārguši sirds,
Jo nāve lēni jau pie durvīm klaudz,
Bet pārvarēts es tomēr uzvaru,

Kad, pirms kā acis cieti daru,
Es tevi, nežēlīgā, lādēt varu.»
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I

LATVIEŠU LIRIKA DAŽĀDOS LAIKMETOS

Uz kurieni kādas tautas kustība dažādos pārejas laikmetos virzās,

uz turieni viņai it kā austrumu spīdeklis, pestīšanas ceļu rādīdama,
iet pa priekšu viņas dzeja. Visiem lieliem darbiem un cēliem uzņē-
mumiem dod pirmo virzienu sajūsminājums, un sajūsminājuma valoda

ir dzeja. Aizgrābtības acumirkļos mēle kļūst svabada, valoda plūst kā

straume, cilvēks iznāk iz ikdienības šauruma it kā gadiem ilgi ieslo-

dzījies eremīts iz savas alas, un tam ir dūša sacīt: homo sutnl Es

esmu cilvēks, es prasu cilvēka tiesības, lai gan tas vēlāk pats par
to varbūt nobīstas, kad apstākļi un parastā konvenience viņu sagrābj
atkal savos nagos un iekustinātos jūtu viļņus pārklāj atkal ar stin-

guma garozu. Visspilgtāk parādās cilvēka iekšējais «es», viskarstāk

nomanāmi tautas sirds pukstiem* subjektīvā dzejā, un vissubjektīvākā

dzeja ir — lirika. Tādēļ arī viskarstākajos cīņas, uztraukuma un pār-

maiņu laikos lirikai piekrituse vislielākā loma. Senlaiku dzejnieks

Tirtejs ar savām odām grieķus sajūsminājis doties kaujā un iegūt

uzvaru. Vācu brīvības karos vislielāko iekustinājumu deva dzejnieki

Hervēgs, Freiligrāts, Gotfrīds Kellers, Morics Arnts un citi ar saviem

ugunīgajiem kara saucieniem:

Reisst die Kreuze aus der Erden,

Aile sollen Schvvcrten werden!

Ar tādu pašu sparu attēlo arī tagadējo laiku sabiedriskās kustības

savās dziesmās jaunlaiku dzejnieki Leopolds Jakobijs [Jakobi], Ada

Negri, Henkers, Zeidels v. c.

Šādu laiku lirikai ir vienāds vispārējs raksturs, tā grupējas ap

vienu centru un apzīmē veselu tautas virzienu. Šāds virziens arī pie

latviešiem bija pirmajā tautības nodibināšanās laikmetā, un viņu sa-

jūsminātie dzejnieki bija Auseklis, Pumpurs, Juris Alunāns, Barons,

Brīvzemnieks, Varaidošu Zanders v. c. Tautības pamošanās toreiz ne-

nozīmēja vienīgi vecu kapu un dievekļu atrakšanu, bet tā bija cilvē-

cīgas apziņas, pašlepnuma, pašdarba pamošanās. Par latvieti sauk-
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ties bija tas pats, kā iestāties par kultūras cilvēku līdzi citām tautām,

Visa ši kustība dibinājās uz demokrātiska pamata, un, ko viņas cīnī-

tāji Kronvaldu Atis, Spāģis, Valdemārs, Biezbardis, Dīriķis un vēlāk

Juris Māters aizstāvēja pret ārpusi, bija zemākas šķiras intereses, jo
latvieši tad vēl tikai pastāvēja iz šīs zemākās šķiras. Tautības inte-

reses ar reāli saimnieciskajām tad vēl gāja roku rokā; šā laikmeta

priekšstāvjiem un dzejniekiem bija kopīgi lieli ideāli, kopīga saite,

viens vienīgs lepnis karogs, ap kuru tie kā sajūsmināti kareivji visi

kopā pulcējās. No mākslas dzejas šinī laikmetā, protams, ne-

varēja runāt. Pat toreizējā lielākā dzejnieka Ausekļa Mūzas bērni

mums lūkojas pretim ar naivo tautas dziesmu seju, bet šis tautas

bērns, uzaudzis tautas sūros sviedros un gaužās asarās, uzstājās it kā

bruņotā Orleānas jaunava savas tautas priekšgalā, un ar to pietika,
jo galvenākais nebija māksla, bet vadītājs gars.

Bet kā nu izskatījās pēc šī varenā sajūsmības un darbības pilna

laikmeta? Kādu apaugļojumu tas bija atnesis dzejai? Kā rīkojās pēc-

nācēji dzejnieki tālāk uz lielo priekšgājēju iekarota pamata? i\!o vi-

ņiem taču bija jāprasa un jāsagaida daudz vairāk. Tiem bija jāiet

tālāk, jāatrod jauni ceļi, kā arī tas pats iegūtais materiāls jāšķiro,

jāizkopj un jāizdailē. Priekšdarboņi bija savākuši kopā rupjus, neap-

tēstus bluķus, pēcniekiem no tiem bija jāizstrādā mākslas darbi. Ta-

gad tikai varēja sākties latviešu mākslas dzejas nodibināša-

nās laikmets. — Es gan tiku minējuse, ka straujajās tautu cīņas

lirika spēlējuse lielāko lomu, bet ar to nebūt negribu teikt, ka viņas

spējā ir tikai elementāras saviļņotās jūtas, norautie, neaptēstie iztei-

cieni. Nebūt nē! Taisni lirika ir tā, kura var atspoguļot jūtas vissmal-

kākās mākslas nokrāsās. Kā teiksmainā Paganīnija vijole tā izdod brī-

nišķas nedzirdētas skaņas, ja tā tiek vadīta no meistera rokas. Par

paraugu atkal varēja noderēt tautas dziesmas. Tur mēs ai episka

novērotāja skatu redzam plastiskas ainas, kā zellenīte ar baltām diega

zeķītēm, sarkanām kurpītēm stāv rožu dārzā pate kā visdaiļākā roze,

jeb kā dieva dēli lūkojas uz saules meitām caur magoņu lapiņām;

tur atskan bāra bērnu raudas pēc nesasniedzamās, norietošās saules,

tur dusmas, dzirdami draudi pret • bārgiem kungiem, kuri strādina

bezsaules vakarā. Vēlākie dzejnieki no tām būtu varējuši mācīties

vizošo gleznu daiļumu, plastisko tēlošanas spēju un vienkārša valodā

izteikto jūtu dziļumu. Bet no visa tā pēctautiskajā laikmetā ne vēstsl

Tautas dzeja ir vēl neizmantots dārgums. Tā guļ kā nogn'musē

teiku pils jūras dzelmē, un tikai tam viņa atkal pacelsies, kas spēs

uzminēt īsto vārdu. Bet kas tad šai nebūšanai par cēloni? Vai pēc-

tautiskā laikmetā dzejnieku trūka? Ak dieviņi Kad tad dzejnieku

kādai tautai ir trūcis, un kad tie pasaulē pavisam trūks! Var uznākt

badi gadi un maizes un kartupeļu trūkt, bet dzejnieku nekad ne-

trūks. Krusa var laukus apsist, bet lielo peršu ražu tā nekad neapsi-
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iis. Visi lielie vēsturiskie plūdi, ir nākuši un pārgājuši, tikai tintes

plūdi ir vienīgie, kas nekad neizsīkst. Bet tikai reti šinīs plūdos pace-

ļas kāds zaļš uzkalniņš, kur nu vēl meklēt saules apspīdētās Ararata

galotnesl

Pēctautiskā laikmetā uzklīda vesela dzejnieku epidēmija it kā

Ēģiptes siseņu bars. Uznāca visādi Jodabalsi, Varabalsi, Dimdoņi un

Censoņi, un Pērkoņdēli, un Radagaisi, un diezin vēl kādi gaisi un

negaisi. Ligusoņi un tulisoņi, un varbūt arī tumsoņi, un nu tik sākās

tautas kokles tramšķināšana un skandināšana par bērīti kumeliņu,

par ozoliņu zemzarīti un caunu cepurīti. Juris Alunāns toreiz gan

nebija iedomājies, kādu postu tas izdarīja ar savu «kviešu graudu>.
Katrs nu arī gribēja tādu graudu zemē sēt un būt tautas gara

mantu krājējs, katrs vāca kopā vecas pasakas, pogas un vēla rūņu ak-

meņus, cēla pie gaismas īstus un neīstus dievus, bet, kas tas galvenā-

kais, katrs arī gribēja būt dzejnieks. Kā senāk vectēvi bija izpildījuši
vairāk amatu un reizē bijuši pūšļotāji, bārddziņi un pērminderi, iā

arī dēli, kurš tik kaut cik bija iemācījies spalvu noturēt, rakstīja

tūdaļ peršas jandāliņu taktī un tautas garā, ikkatrs savu pirmdzimto

rimju pārīti it kā Abeļa upuri nolika uz Mūzas altāra; vai Mūza

arī viņa upuri uzlūkoja žēlīgi, tā bija viņas darīšana. Un sevišķi kas

vēl apmeklēja augstskolu, tam jau nu bija jābūt visādā ziņā dzej-
niekam. Vecā Rīga, kā jau tautības centrs, dimdēt dimdēja no rīmju

kalējiem. Un šī dimdināšana un šķindināšana, šis -salkanais izplūdums
lai būtu bijuse atkal atdzīvojusēs tautas dzeja? Tā varenā dzeja, par

kuru Auseklis sapņoja:

Ar praviešu mēli tā runā,

Ar reģoņa acīm tā redz...

Senākie lielie dzejnieki — kuri no tiem vēl nebija acis aizdarījuši

uz mūža dusu un palikuši pāri —,
kā Barons, Brīvzemnieks, Varai-

došu Zanders *— bija apklusuši, viņi juta, ka visi lielie pasākumi bija

kļuvuši tik sekli, tik niecīgi, ka tie šinī šaurumā nevarēja vairs atgūt

elpu, un tādēļ tie bija novērsušies nost. Bet savā atmiņā tie varbūt

vēl uzglabā dzirksteli no senās «Zilā kalna» uguns, kvēlošu dzirksteli,

kura, vētrai pūšot, vēl spētu iedegties gaišās liesmās. Paši kokles

tramšķinātāji arī jau jutās it kā pieguruši, galu galā viņiem taču ari

bija jāsajūt, ka tas, ko viņi bija atdzīvinājuši, nebija vis tautas gars,

bet tikai kādas galvanizētas mūmijas raustīšanās. Bērīši-kumeliņi bija

no tautiskajiem dzejniekiem stīvi nojādelēti it kā čigānu zirgi un

caunu cepurītes pavisam nodilušas. Dzeja izskatījās tik tukša, tik

sēri raudulīga un garlaicīga it kā dejas zāle pulksten 7 no rīta, kur

pa grīdu mētājas izkaisītas novītušas puķes un redz slaistāmies ga-

rus, žāvas pāršķiebtus ģīmjus. Vajadzētu taču atkal ko kaut cik jaunu,
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ar ko dūšu uzprišināt, un te atkal iesākās mīlestības gaudu rīmju

dzejošana un vispārīgi literatūra tas virziens, pret kuru vēlāk kritiķis
Jansons uzstājās kā pret vienpusigu pārspīlētu «erotismu». Ka tau-

tiskā dzeja jau bija pārdzīvojusēs, varēja redzēt no tam, ka Lauten-

baha Jūsmiņa tautas eposs «Niedrīšu Videvuts» atstāja daudz mazāk

iespaida, nekā ja tas būtu iznācis kādus gadus agrāk. Visi, kam tikai

sirds pukstēja krietni un latviski, tagad mīlēja šķīsti un uzticīgi,

laimīgi un nelaimīgi, un, ja jau romānos mīlestība ņēma labu vai

nelabu galu, tad dzejoļos tai nemaz nebija gala. Sie mīlestības dzej-'

nieki stāv savā ziņā vēl zemāk nekā tautības dzejnieki; pirmējiem
taču bija viena kopīga ideja, tā bija, mazākais, latviešu dzeja un, kaut

gan neizdevies kauls, tomēr kauls no mūsu kaula un kļūda no mūsu

kļūdām, pēdējie turpretim, cik latviski un pašu austi viņi arī nedomā-

jās būt, viņu dzejoļi bija sameklēti un salasīti pakaļdarinājumi pēc

svešiem paraugiem. Cits ņēma dziedāt pakaļ Heinem, cits Lēnavam,

cits Geibelim un kādi nu tie pazīstamākie vācu rakstnieki bija. Uz vi-

ņiem brangi attiecās Šillera pants: «Errotend folg er ihren

Spuren...» — tikai ar to starpību, ka dažs labs pakaļdarinātājs ne-

maz nenosarka un it vienkārši ņēma «svēto oriģinālu» un pārcēla to

savā mīļotā latviešu valodā un izdeva to par sava paša gara bērnu.

Zvārguļu Edvarta izdotā «Dzejas pūrā» var sastapt daudz tādu tul-

kojumu, kurus dzejnieki izdevuši par saviem oriģināliem.

Sis dzejošanas laikmets izplatās mums priekš acīm it kā smiltains

klajums, kur reti sastopams kāds zāļains apurītis. Starp visiem šiem

dzejniekiem ievērojami ar noteiktāku fizionomiju Vensku Edvarts,

Esenberģis, Bērziņu Ludis un Pavasara Jānis. Pēdējā literāīisko gaitu

sabojājuse pārspīlētā reklāmas kritika, nosaukdama to par Heini bez

Heines kļūdām un padarīdama to smieklīgu. Būtu tā viņam atstājusi

viņa oriģinalitāti ar visām viņa kļūdām, tad daži labi no viņa maza-

jiem dzejolīšiem mūs atspirdzinātu kā smaržainas pavasara vijolītes,

jo tie nestāv nekādā ziņā apakšā, bet paceļas pāri par toreizējiem

mīlestības un ziedoņa dziesminiekiem. Cik tālu māksla, mākslas forma

un ritums šinī laikmetā bija attīstījusēs? — It nemaz nē. Tā bija

pavisam iesnaudusēs un kā Ērkšķu Rozīte ar ērkšķiem aizauguse.

Dzejnieki nebija mācējuši piesavināties ne tautas dziesmu viegli gia-

ciozo formu, ne viņas rituma savādības, un, mēģinādami ar visam

smagajām, neveiklajām galotnēm, «šanām» un «stibām» pieslieties

svešām formām, tie brauca it kā ar slavenajiem nekaltajiem riteņiem

pa celmiem. Arī gramatikai grūti klājās, valodas akcents ar pantmēra

akcentu atradās pastāvīgi cīņā it kā nāvīgi ienaidnieki, un nelaimīgais

akuzatīvs tika no datīva it kā bārenis atstumts pie malas, bet toties

dzeja atkal varēja slavēties ar savu lielo apostrofu daudzumu, viņa

mudžēt mudžēja no apostrofiem it kā ar zivīm bagāts ezers. — Tā-

tad mākslas ziņa nekas nebija mantots un satura un idejas ziņā ne
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tik vēl ne. Gaiss bija piebiezis un pietvanējis ar slāpekli, te vajadzēja
nākt reakcijai, un — viņa nāca arī.

Bet viņa nenāca kā ilgi gaidīts maigs lietutiņš, kurš atspirdzina
alkstošos stādus, tā nāca kā piepešs krusas un pērkoņa negaiss, kurš

postīdams un samīdams iet pār druvām un izrauj iz saknēm vecus,

nosūnojušus kokus. Kurš gan neatminēs trokšņaino jauno strāvu, kura

ar kritikas slotu no muzejas mēstin izmēza visus vecos dieviņus un

rūņu akmeņus. Tā izsita ar dūrēm aizkvēpušās logu rūtis un ielaida

svaigo Eiropas gaisu. Tas tiešām bija īsts vētras un dziņu laikmets,
kur vārdi kā spārnoti gāja no mutes uz muti, kur «jaunie», vai diena

vai nakts, ar savu grāmatiņu padusē skrēja cits pie cita, lai kopā

pārspriestu tās idejas, kas visus iejūsmināja. Neviens, kas toreiz viņā

pusē stāvējis, nevarēs tos laikus atminēties, bez kā tam sirds nesāktu

ātrāk pukstēt.

Cīņa starp abām pretējām pusēm toreiz tika tik asi izkarota, ka

nebija iespējams nākt pie lietas objektīvā pārskata, citādi tiem būtu

bijis jāatzīst, ka jaunie negribēja nemaz tādā mērā sagāzt tautības

pamatus, kā viņi bijās, bet ka tie uzstājās tikai pret smieklīgiem pār-

spīlējumiem. Ja «Dienas Lapa», piemēram, būtu gribējuse galīgi iznī-

cināt etnogrāfiju, tad jau tā pate nebūtu izdevuse etnogrāfisku pieli-
kumu. Viņa ierobežoja tikai šo jautājumu pienācīgā vietā un gribēja

sacīt, ka daudz svarīgāks uzdevums nekā vecus akmeņus vākt ir vērst

skatu uz tagadnes parādībām. Mēs atrodamies taisni visstraujākā
kultūras cīņā, notiek tirdzniecības un zemkopības krīzes, arī pie mums

notikušas pārmaiņas: labības cenas krīt, pamats grūst zem kājām, un

tur lai nu mēs tikai līgotu, krātu vecus uzvalkus un uzsauktu laimes

goda mielastos, it kā mēs būtu pilnīgi ar nazi atgriezti no lielās pa-

saules un dzīvotu savā Dievzemītē it kā utopijā. Nopieni laiki taisni

aicināt aicina visu mūsu mazo tautiņu uz biedrošanos un vienošanos.

Mans uzdevums tomēr nav aplūkot šā laikmeta cīņas virziena

principiālo pusi, man jārunā par to, kādu iespaidu šis virziens daiījis
uz dzeju, un te tiešām nav daudz vārdu, ko tērēt. Dzejnieki ar īstu

barjeras lēcienu pārlēca no pārspīlētā salkanuma prozaiskā materiā-

lismā, un, kā tie agrāk bij dziedājuši par zilpuķītēm un sārtiem vai-

dziņiem, tā tie tagad rīmēja bišu stropus uz raga lopiem un apdzie-

dāja skrandaiņus un kankaraiņus. Poēzijā bija par tehnisko terminu

ieviesies vārds — apstākļi, apstākļu vērgs utt., kas — cik liela nozīme

tam arī nebūtu priekš ikdienas valodas — poēzijā ir pilnīgi nebau-

dāms. Kā dzejnieks ar dzejas vērtību būtu šinī laikmetā minami Vei-

denbaums, kurš dziedāja Horāca [Horācija] veidā uz pesimisma pa-

mata. Drusku atsevišķi no dienas jautājumiem stāv Valdis, kurš savu

simpātisko talantu parādījis dzejoļu izdevumā «Sirds domas» un poē-

tiskajā etīdē «Staburaga bērni». Diemžēl pēdējā ar savām smalkajām

nokrāsām un idilliskajām ainām nepieslējās laikrakstu trokšņainajai
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valodai un tai bija jāiznāk sevišķā izdevumā, caur ko laba daļa publi-
kas to vēl nebūs ievērojuse. Bet varbūt turpmāk, kur mākslas gaume

noskaidrojas, uz šo dzejnieku griezīs vairāk vērības. Citādi pie šī lielā

skaita apstākļu dzejnieku no dzejas ne vēsts, un tiešam grūti sacit,

kurai būtu jāizraksta spīdošāka übadzības apliecība, vai agrākajai

«bērīšu un caunu cepurīšu» poēzijai jeb šij «bišu stropu un ragu

lopu» dzejai. Pēc pārgājušā negaisa iestājas atkal epigoņu laikmets,

bēdīgāks un klusāks nekā agrāk. Dzejā atsaucās vēl dažas atbalsis no

bijušā un iesākās parastā rīmēšana par mīlestību un dabu, par mū-

žību un kapsētu, bet ne liriskajā, ne dramatiskajā dzejā nekā liela un

satricinoša, kas būtu ieviļņojis visu dvēseles. Visur omulīgs miers un

patīkama snaušana, kuru netraucēja pat vairs ne ragaiopi. Ko ari

šinī bezdarba laikā lai iesāk? Kur atrast jaunus ceļus, jaunas izejas?

Kas lai uzmin šo sfinksas mīklu?

Kas mums, dzejniekiem, šinī tukšajā, klusajā laikā atlika ko

darīt, kā savas kokles pakārt kā Izraēļu bērniem un klusu sēdēt

pulciņā. Un, kad mēs tā sēdējām, pacēlās viens no mūsu vidus un

sacīja: «Ko jūs sērojiet! Mūžīgais progresa gars nav miris, viņš ir

augšām cēlies, bet nemeklējat to vairs senākajā kapā un vecā veidā,

bet meklējat to pa jauniem ceļiem, meklējat to tur, kur vēl nav iets,

nestāvat dīkā, mums vēl daudz neizstrādāta materiāla un tautas gara

mantas, tikai šīs mantas jāizstrādā jaunā garā.» 1897. gadā iznāk

latviešu valodā slavenais pasaules literatūras ražojums «Fausts».

Kāds pārdrošs pasākums, tas taču nekad nevar izdoties. Sirdīgie tau-

tieši, pērkoņdēli, taču bija arvien apgalvojuši, ka latviešu valodā tādas

lietas neiespējamas, aizmirsdami, ka tie caur to liekuļotās mīlestības

vietā izrāda pret latviešu dārgāko mantu — viņas valodu — dziļu

nicināšanu. Tautas mīlestība neparādās skaņos vārdos, bet darbos.

Protams, ka tādi skanīgie pērkoņdēli ar joni ņēmās uzbrukt šā darba

uzņēmējam, redzēdami tikai viņu, bez tam vēl savu personīgo ienaid-

nieku, un ne pašu darbu. Bet lieta šoreiz negāja tik vienkārši. Citi

kritiķi brīnījās: «Kas tas? Kas jauns? Kas neparasts?» Nezin vēl kas.

bet kam tomēr vēl var būt liela izredze uz nākotni, citi atkal sprieda,

ka viss tik saprotams, tik pazīstams ...

Un tiešām tik pazīstama, ka.

tuvāk ieskatoties, mēs atkal pazīstam savu seno valodu, mīļo, mazo

meitiņu ar zilajām actiņām iz jaukām bērnu dienām. Un atkalredzē-

šanās priekos viņa gavilēdama un raudādama mums skauj ap kaklu

savas baltās rociņas. Bet mēs redzam, ka tā ir attīstījusēs par zie-

došu jaunavu, viņa ir gājuse Eiropas skolā un attīstījuse un pierādi-

juse savas bagātās dāvanas. Ar lepni paceltu galvu tā var nostāties

starp pirmajām un sacīt: es tām nepalieku ne par matu pakaļ. — Ja

kritiķi negribēja gluži acis aizdarīt, tad šim darbam atzīšanai bija

jānāk. Atzinīgie spriedumi tad arī nāca no ārpuses preses, un pašiem

tulkotāja ienaidniekiem — un viņam laikam tikai ir tādi — bija jā-
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liecina, ka te ir parādījies ne tikvien liels valodas pratējs, bet ari īsls

dzejnieks. Vislielāko brēku gan sacēla kāds aiz «nepazīstamā» maskas

paslēpies valodnieks, nolamādams to, kas «Faustu» tulkojis, rupjā
veidā par ākstu, «stumpfer Tolpel», ābecnieku, nemāklu un diezin kā,

bet tomēr tam pašam, kad viņam masku drusku pacēla, bija jāatzīstas,
«ka spriedums par kādu duci vārdu vēl neesot

spriedums par visu darbu, ka, ja viņš par to

spriestu, tad iznāktu pavisam citādi, varbūt ne-

maz pajojoši, bet pavisam otrādi». Bet kad cien. valod-

nieka kungs savu «pavisam otrādo» sacīs? Vai varbūt tad, kad darbi-

nieks par to vairs nejutīs ne prieka, ne sāpes un, kā jau daždien mēdz

būt, visu rūgtumu izbaudījis, dusēs zem zaļām velēnām? Bet, kur

darba atzinēji nenovīdīgi klusēja, tur darbs rādīja pats, ka tas ir dzīvs,

nemirstīgs un iet pāri par visiem valodniekiem. Pēdējie varēja diezin

cik bailīgi sargāt etnogrāfiskā nodaļā ieslēgtus vecus valodas kaulus,

šie kauli vilkās kopā un apsedzās ar ziedošu miesu it kā pravieša Heze-

kiēla parādībā kaulu ielejā. Ka šī valoda uzvarējuse, to jau pierāda
tas, ka tā pārvalda visu mūsu tagadējo dzeju un ir iespiedusēs pat

prozā, priekš kuras viņa nebija nodomāta. Reti kur sastaps dzejnieku,
kurš nedzejotu šinī garā un valodā, un, kurus sauca par jaundarinā-
tiem vārdiem, tie tagad izliekas tik pazīstami, it kā viņi jau būtu

dzīvojuši ilgus gadus.

Bez «Fausta» Rainis pārtulkojis vēl dažus, gan klasiskus, gan

modernus cittautu ievērojamus ražojumus. Viņa pirmais nolūks bija,
kā tas izsakās «Fausta» izdevuma priekšvārdā, iz maza sastrēguša

ezeriņa izvadīt lielajā, plašajā Eiropas jūrā, lai arī mēs ņemtu dalību

pie svaigās vispārējās Eiropas dzīves. Ja mēs tagad par mūsu rakst-

nieku darbiem gribam spriest, tad mums jāiedomājas, ciktā] šie darbi

varētu izturēt konkurenci, pārtulkoti citās valodās. Mēs, dzejnieki,
vairs nevaram tik vientiesīgi dzejot kā senāk. Mums tagad jāraugās

uz divām pusēm: jātur acis vaļā priekš ārpuses dzīves un jālūkojas

dziļāk pašu dzīvē iekšā. Nekad dzeja nav tik individuēla, teiksim, tik

personīga kļuvuse kā taisni šinīs laikos, kur dvēsele — kā Meterlinks

saka — izpeldējusi uz cilvēces ārpusi. Un kādēļ tā? Vai tas neizklau-

sās kā paradoksons, ka mēs gribam dalību ņemt pie lielo ārpuses jau-

tājumu izšķiršanas, iegriezdamies paši sevī? No pirmā acu uzmetiena

gan. Bet mums jāzin, ka mēs neviens vairs nedzīvojam paši savu

dzīvi, bet sabiedrisko. Senākajā mākslā cilvēks tika uzskatīts kā pil-

nīga būtne, kur nebija neko taujāt un pētīt; tam bija brīva griba, un

tas uzņēmās pats par sevi atbildību. Tas bija lielo notikumu, varonī-

bas un gigantisko kaislību laikmets, bet piedzīvojumi mūs ir mācī-

juši, ka viena cilvēka domās, jūtās un darbos parādās tikai maza

daļiņa no lielās absolūtās apziņas. Tādēļ tagadējā cilvēce pret senā-

kajiem dūres un zobeņa varoņiem ir tik vāja, tik slima un pickususe.
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Jā, slimi un piekusuši mēs esam tapuši tādēļ, ka redzējām, ka lielie

ideāli nav sasniedzami. Tie parādījās kā zemes gars Taustam, un mēs

jutāmies tik niecīgi. Pasaule nevar panest, kas liels un cēls, tādēļ šis

bezdibens starp ideālu pasauli un ikdienību. Tādēļ pat naids. Lielākie

gari noslēdzas sevī un skatās uz lielo pūli ar nicināšanu. Bet jaunajiem
ideāliem jānāk pie mums cilvēcīgā veidā, it kā eņģeļi cilvēku tēlos

iegriezās pie Ābrama vakara dzestrumā. Kad mēs paši savu dzīves

facitu esam slēguši, tur jāsākas lielajai mīlestībai ar citiem.

Sādā garā virzās uz priekšu ideālā nākotnes poēzija. Viņa ir no-

kāpuse pie cietējiem, ar maigu roku tā aptausta brūces un, ausi pie-

likuse, ar smalkāko dzirdi klausās, kur lēni pukst vārgās cilvēces

sirds. Dzejas saites ar cilvēci, kā redzam, kļuvušas ciešākas, un, ja arī

pēdējā vēl pēc īstā izteikšanas veida tikai meklē un runā dažreiz

nesaprotamās, norautās skaņās, pusmīklās un paša priekšmeta vietā

mums dod viņa simbolu, tad jāieskata, ka simbolisms, kurš pats par

sevi nav nekas pastāvošs, ir tomēr nepieciešama caurejas stadija,

līdzeklis priekš mērķa. Galu galā cenšanās iziet pēc dziļākas iešķī-
bas un lielākas patiesības, lai ideja savienotos ar mākslu tāpat kā

daiļums ar patiesību, jo, viena no otras šķirtas, tās ir kā miesa bez

dvēseles un dvēsele ārpus miesas.

So ceļu arī pirmais pie mums uzņēmis Rainis. Pēc tam, kad tas

bija atbrivinājis valodu, atradis jaunu formu, tas rādīja, ka šinī

formā jāielej arī jauns saturs, un pēc tulkojumiem parādījās ar saviem

oriģināldzejoļiem. Atkal kas jauns un neparasts. Sī krēslainā grūt-

sirdība, šī pilnasiņu valoda dvesa pretim it kā ar karstu dvašu. Virs

Raiņa dzejoļiem varētu par moto likt viņa paša vārdus:

«Ko esat pantiņi tik īsas elpas
Kā pušu plēstas baiļu nopūtas?»

«Ak, jāsteidz izteikt! — Gaust nav laiks, nav telpas,

Drīz sarkanšvītras pantos iegriežas.»

Tikai šis pesimisms izšķiras no agrākā Bairona, Satobriāna un

Lēnava pesimisma caur to, ka tas nav personīgas, bet sociālas dabas.

Raiņa intensīvais subjektīvais «es» stāv ciešā sakarā ar sadzīves

jautājumiem, un viņa dzejas sapņi šūpojas it kā baltas ūdensrozes

virs tumšiem bezdibeņiem.

Ar dvēseli, pilnu dailes gleznām, un lielu patiesības mīlestību —

kaut gan Sokrāts pie Platona visus dzejniekus vienkārši nosauc par

švindleriem — viņš nevar viegli tikt pāri par dzīves dziļiem kon-

fliktiem, kā cilvēks viņš par tiem cieš, un kā mākslinieks viņš tos

tēlo, un, ko viņš mums pasniedz smalki slīpētos kristāla traukos, ir

viņa paša sirds asinis.

Bez lieka patosa un tendenciozas uzbāšanās viņš mums ar taus-

tāmu plastiku pasniedz ainu pašu, un šīs ainas drīz mums parādās
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tēli, un drīz mūs apņem brīnišķi maigi it kā ziedu puteklīšu poēzija

un vijas ap mums it kā kūpošs zelta tvaiks. Viņa krāsas ir vai nu

dziji melnas, vai mirdzoši baltas un tēlo mums tikko austošas pus-

domas, vissmalkāki sadalītas jūtas. Bet aiz vismazākā dzejolīša slēp-

jas kaut kas dzijāks, un, kur mēs domājam aplūkot tikai skaistas pu-

ķes, iz viņām piepeši izšaujas it kā čūska ar zaļi mirdzošām acīm —

kāds grūts dzīves jautājums. Bez tam katram dzejolim ir sava forma,

jo katru dzejoli nevar vis iespraugot jeb izstaipīt katra formā it kā

Prokrusta gultā. Rainis arī atradis gluži jaunu panta veidu, sastāvošu

iz četrām, trim un divām rindiņām. Pirmās episkā kārtā apraksta pašu

gleznu, otras rāda dramatisku darbību un divas pēdējās darbības se-

kas, kuras izlec it kā elektriska dzirkstele.

Es še nevaru tuvāk aprādīt dzejnieka savādības un ģeniālo ori-

ģinalitāti. Cik dziļu iespaidu viņa dzeja darījuse uz citiem, pierada

jau tas, ka tagad gandrīz visi dzejnieki dzejo ne tikvien viņa veidā un

valodā, bet ari viņa garā. Tagadējā modernā strāva latviešu lirikā

rāda, ka mums ir atkal kas kopīgs, ka mēs, latviešu dzejnieki, jūta-

mies tuvāk viens otram it kā brāļi un māsas. Mūsu laikmetu gan

dēvē par pesimisma laikmetu, bet mūsu pesimisms nav vairs salkans,

raudulīgs un neizskan vairs elēģiskās sērās par pagātni. Mūsu pesi-

misms ir drīzāk aizdambēts, sastrēdzies spēks, kurš laužas uz āru un

meklē darbību. Melnie, draudošie mākoņi ir pilni ar elektricitāti. Mēs

jūtam un neskaidri nojaušam, ka jānāk kaut kam jaunam. Tas ma-

temātiski nav pierādāms, ne ģeometriski ar cirķeli aprēķināms, bet tā

miglainais veids mīt mūsu sirdī. Tikai pa acumirkļiem zibens izšau-

jas iz šiem tumšajiem pesimisma padebešiem, un mēs ieraugām brī-

nišķā spožumā burvīgu nākotnes ainu. Cerēsim, ka acumirklīgie zibeņi

pārvērtīsies mierīgi noskaidrotā baltliesmu gaismā un ka latviešu

tauta dzīvē un mākslā iet pretim savam jaunklasiskajam — zelta

laikmetam.
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II

CIEN. LASĪTĀJIEM

turu par vajadzīgu iepriekš aizrādīt, ka manu kopoto rakstu otrais

izdevums še parādīsies nogludināts uh pārlabots, kaut arī ne tik

lielā mērā, kā tas būtu pilnīgi saskaņā ar mūsu tagadējiem, uz

priekšu gājušiem mākslas prasījumiem. Dažus valodas garumus un

smagumus es būtu varējusi saņemt īsāk kopā un izsacīt spilgtāk, bet,

to darot, es viņiem būtu atņēmusi viņu vēsturisko nokrāsu, uz kuru

katra rakstnieka darbam ir savas sevišķas tiesības. Cien. lasītājiem

jāievēro, ka gandrīz visi še sakopotie darbi sarakstīti, kad mums vēl

nebija «Fausta» tulkojuma, kurš priekš latviešu dzejas nozīmēja veselu

revolūciju un uz kura pamatojas visa tagadējā, modernā dzejas va-

loda. Mūsu senākai dzejas izteiksmei nebij vēl tās grācijas un loka-

nības, ka to būtu bijis iespējams piesliet dzejnieka individuālam sti-

lam it kā piekļāvīgu tunikas krokojumu antīkam tēlam. Nebij ne

gleznojošo adjektīvu, ne no laika vārdiem atvasināto, dramatisko

substantīvu utt., kuri dzejas ražošanai deva pavisam jaunas perspek-
tīves. Trūka pat visnepieciešamāko vārdu pašu, kā, piemēram, ilgas,

gaidas, steiga, mīla utt., par kuriem tagad nemaz nevar iedomāties,

ka tie senāk nebūtu bijuši, šos trūkumus kā pretstats atsvēra vēl

kaut cik meklēšana pēc satura, un tā toreizējās literatūras tradicionāli

tautiskajā vispārības līmenī arī bij jauns, spēcīgs saviļņojums. Es še

uzsveru vārdu «meklēšana», kura vēl nebija saturs pats. šī meklē-

šana raksturo visu deviņdesmito gadu laikmetu kā «vētras un dziņu»

posmu. Jaunas idejas kā ziedoņa negaisi sāka uzkāpt pie sabiedriskā

apvāršņa, lai raisītu ziemas stingumu. Tās atnesa tik daudz jauna,

ka bij jāsteidz tikai uzņemt, jo vairāk uzņemt; kas gan būtu spējīgs

bijis te šķirot, vētīt un pētīt, un izšķiroto iemiesot tam īpatnējā
veidā.

No šī stāvokļa tad arī vērtējami še sakopotie darbi, kuri apņem

laiku no 1891.—1905. gadam, t. i., kādus 14 gadus. Dodot īsu hrono-

loģisku pārskatu par manu literārisko darbību, man kā viņas ieskaņa

jāmin vispirms luga «Atriebēja», lai gan tā sarakstīta 4 gadus agrāk

par minēto laika posmu. Savā primitīvā ietērpumā viņa satur tomēr

visus tos pavedienus, kuri vēlāk tikuši atsevišķi atšķetināti. Priekš
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labākas iepazīšanās minētā luga šinī rakstu kopojumā būtu visa pa-

sniedzama, bet apgrūtinošu apstākļu dēļ man nav iespējams dabūt

viņas manuskriptu. Šai lugai es savā hronoloģiskā sarakstā ierādu

atsevišķu vietu, tādēļ ka viņa toreiz apzīmēja manas literāriskās dar-

bības sākumu un reizē arī beigumu, jo mans nodoms tad nebūt nebija
rakstniecību izvēlēties par savas dzīves mērķi. Vajadzēja paiet vese-

liem 4 gadiem, kamēr es atkal pie pirmā pasākuma atgriezos atpakaļ
un tikai 1891. gadā sarakstīju «Saules meitu» un «Zaudētās tiesības».

Panākumi no šiem darbiem arī nebij tādi, ka tie mani būtu varējuši
uzmudināt iesākto gaitu turpināt: «Saules meita», kā jau citā vietā

minēts, man no «Austruma» redaktora tika atsūtīta atpakaļ. Tāpat

arī «Zaudētās tiesības» līdz ar vēlāk iesūtīto «Vaideloti» sagulēja kā-

dus gadus teātra arhīvā. Caur to arī vēl cēlušies daži pārpratumi,
it kā ierosinājumu priekš «Zaud. tiesībām» man būtu devis Zūder-

maņa «Gods», kurš tad vēl nemaz nebij pazīstams. Neraugoties uz

šiem šķēršļiem, man tomēr pie sāktā darba bij jāpaliek ar cerību uz

labāku nākotni. Un citas izvēles man arī nebij, jo mana nelielā sko-

lotājas alga nepietika priekš manām vajadzībām un pienākumiem.
Pēc «Zaud. tiesībām» es sekošā — 1892. gadā sarakstīju pa vaļas brī-

žiem «Vaideloti». Šādi vaļas brīži man, blakām minot, atlika tikai pēc

pulkst. 10 vakarā, kad mani skolojamie un uzraugāmie bērni bija no-

likušies uz dusu, kā jau vispār visa mana literāriskā darbība bijuse

atkarīga no šādiem vaļas brīžiem un no virsdarba pēc maizes darba.

Mani apstākļi labojās ar manu pārnākšanu uz Rīgu, kur es 1893. gada

beigās sarakstīju prologu priekš R. Latv. Biedr. jubilejas un 1894. g.

lugu «Ragana» un daļu no «Sarkanajām puķēm», kuras tad pabeidzu
1895. gadā, tanī pašā gadā sarakstot arī lugu «Neaizsniegts mērķis»

un noveli «Saulgriezīte». Tagad, «Sarkanajām puķēm» iznākot trešajā

izdevumā, man jāpiezīmē, ka tās papildinātas ar dažiem dzejoļiem,
kuri tanī pašā laikā dzejoti, bet līdz šim palikuši izkaisīti. «Ragana»

turpretim man arī tagad jāatstāj kā fragments, tādēļ ka es šo lugu

gribu vēl atsevišķi izstrādāt. Pēc šiem darbiem caur apstākļu sarežģī-

jumiem manā darbībā iestājās atkal garāks pārtraukums, kurš ilga

no 1895.—1904. gadam. Pa šo garo laika sprīdi man bija lespējams
ražot tikai īsākus gabaliņus un atsevišķus dzejoļus, kuri sakopoti

krājumā «Dvēseles krēsla»; spēka priekš minētā virsdarba man tagad

vairs nepietika. Lielāko daļu no mana laika atņēma žurnālistika, kuru

es nekādā ziņā nevaru ieskaitīt par literāriski produktīvu darbu. Tā-

pat arī es sev par nopelnu nepierēķinu dažus prozas tulkojumus. Tika?

ar 1904. gadu man tika rokas svabadas priekš «Sidraba šķidrauta»

darināšanas, kurā vēlreiz kā degpunktā savienojas visi tā laika

iespaidi, kas bij vadījuši manu spalvu. Kā šī virziena noslēgums vēl

jāpiemin nesen iznākušais krājums «Spoži sapņi», kurš aiz tehniskiem

iemesliem diemžēl še nevar tikt klātu pieslēgts.



Visas jūtas un jausmas, sapņi un centieni, kas atbalsojas šinī ko-

poto rakstu krājumā, ir tātad arī visa tā laika emociju kopsumma, sa-

vienota tikai vienas personas dzejiski skatāmā prizmā. Tikai tā ir

saprotama publikas dzīvā interese, kura dara iespējamu, ka šis rakstu

kopojums pēc 5 gadiem (1905. —1910. drukāts 2000 eksemplāros) var

parādīties otrā izdevumā un atsevišķi gabali pat trešā. Reizē es to

arī uzņemu ar sirsnīgu pateicību kā gandarījumu par pārdzīvotām

grūtībām.

Beidzot man atliek tikai vēl vēlēšanās, ka es nebūtu rakstījuse
tikai priekš saviem laika biedriem vien, bet arī priekš mūsu jaunās

paaudzes. Šī laimīgā paaudze, kura atrod priekšā ceļus izlauztus un

tekas nogludinātas, gan vairs nevarēs lāgā saprast, kā mēs, kopējie

morituri, tikām centušies un cietuši, tomēr šis gabals iz pagātnes

viņai varētu noderēt par pamatu un ierosinājumu uz nākošiem cēliem

sabiedriskiem centieniem un diženiem mākslas darbiem. Nododu to

tādēļ viņai rokā ar sveicienu iz pagātnes:

«Savas rudens sāpes es atnesu,

Un vēl aiz sevis cietēju
Es vedu lielu pulku —

Bet, neprotot ziedoņa valodu,

Šo novītušo zariņu

Es nesu rokā kā tulku.»

Sacerētāja

10. augustā 1910. g.

Dienvidos.
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III

NO VĒSTULĒM RAINIM

1894. gada 8. maijā

Augsti cienījamais kungs!

Lūdzu, neļaunojaties, ka Jums esmu uzlikuse tik daudz pūliņu ar

fotogrāfiju apgādāšanu. Būšu Jums, mazākais, tanī ziņā pateicīga,

ka neizrādīšu Jums nekad savus untumus, kā tas notika pēdējā reizē,

un nedošu Jums arī nekad iemeslu sūdzēties par manu pārplūstošo
individuālismu. levērojat tikai to, ka Jūs gan varat mani atturēt

sniegties pēc laimes un baudījumiem, bst priekš mana «es» ciest un

bojā iet — to man neviens nevar aizliegt, — un ar to lai šis temats

mūsu starpā ir nobeigts uz visiem laikiem, jo ko tas arī līdzētu;

«brīnums», kurš mums reiz tik tuvu gāja garām, kā tas mūs ar

saviem spārniem apēnoja un ar savu karsto elpu aizskāra, kā tas, ro-

kas izstiepis, sauca: rau, še es esmu, sen gaidītais, cerētais, sailgotais

brīnums! es turu savā rokā visu paradīzes laimību un viņu neizsme-

ļamo līksmību, kas pārņem visu cilvēcīgo būti un katrai viņas cīpsli-

ņai liek kaist un drebēt, kust un ugunīs viļņot, — šis brīnums nenāk

nekad vairs atpakaļ, tas neļaujas vairs otrreiz saukties. Bet es beigšu

savus jūtelīgos izteicienus, citādi varētu man tas pats atgadiiies, par

ko Heine sūdzējies:

Diese Welt glaubt nicht an Flammen

Und sie nimmt's fūr Poesie.

Varbūt Jums vairāk patiks dzirdēt, ka es tagad sāku atkal kaut

cik strādāt. Es pārstrādāju un saīsinu «Saules meitu» priekš Jūsu ka-

lendāra, nākamu sestdien tai jābūt gatavai, tad to Jums uz Rīgu no-

vedīšu un tā pēc 5-ciem pēc pusdienas vai nu pati aiznesīšu, jeb

nosūtīšu.

Visā cienībā

Jūsu kalendera korespondente

Aspazija.
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1894. gada 20. maijā

Ak, mīļākais, mīļākais!
Divas vēstules jau saplosīju, kuras Tev gribēju rakstīt un arī

trešā nemaz neiznāk, kādu īsti gribētu rakstīt. Es nevaru un nevaru

šodien atsvabināties no sentimentālisma, kurš man gan nāk retāk

virsū, bet totiesu jo briesmīgāki. Es nevaru vairs bez Tevis dzīvot,

glāb mani, aiznes mani prom no visas šās pasaules un šiem ļaudīm,
kādēļ mums jādzīvo šķirtiem, kādēļ es nevaru būt pie Tevim, tikai

pie Tevim! (Te jau es atkal gribu plēst kopā trešo vēstuli, bet lai

paliek, citādi neiznāks nekāda.) Visas šās nelaimīgās reakcijas cēlonis

ir šaubas. Vai ir patiesi mīlestība, vai nav tikai fiziska kaislība?

Kamdēļ Tu mani mīli un ne citu? Varbūt Tu biji tādā jūtu stāvoklī,

kur Tu būtu mīlējis kaut kuru, kas tikai sieviete? Varbūt Tu aiz pār-

maiņas gribi iesākt kādu mazu romānīti, tad labi, es esmu mierā,
mēs to spēlēsim kādu laiku, kamēr abi atkal apniksim. Apdomā visu

labi, pārbaudi sevi un tad saki man to tikpat atklāti, kā es ar Tevi

runāju. Neņem man ļaunā šīs šaubas, man jātiek par visu skaidrībā.

Tu prasi manu dvēseli, — vai Tev nepietiks ar manu miesu? Apžē-

lojies, atbildi, atbildi man uz šo jautājumu, neapmelo sevi un mani.

Manu dvēseli — vai Tu arī zini, ko Tu ar to prasi? Man nemaz līdz

šim viņas nav bijis, jutekļi, fiziska kaislība, koķetērija, dzenulis pēc
romantikas ir manas būtnes sastāvs, mīlestību, pēc kuras līdz šim

ilgojos, par kuru rakstu, — to es pate līdz šim vēl neesmu sajutuse.

Dvēsele? Es domāju un domāju un nespēju viņu saprast. Kas gan

ir dvēsele? Varbūt tikai īstai mīlestībai iespējams viņu modināt it kā

pie Undīnes. Vai Tu arī zini, ko Tu no manis prasi? Tad arī Tev

man viss jādod, visa Tava dzīvība, visa nākamība, katra jūta, katra

doma, katrs upuris, ko vien tikai prasu, kā Tev nav tiesības uz savu

paša dzīvi, kā Tu mani nedrīksti nekad atstāt, jo citādi — — —

Bet vai tā ir dvēsele, kad es tā runāju? Nē, nē! Kāds tumšs, nai-

dīgs daimons vēl iekš manis karo ar šo uzaustošo dvēseli — tas ir

egoisms. Nē, mīļākais, nē. Es no Tevis nekā neprasu, bet Tev at-

dodos sevi visu. Es Tevi mīlēšu, kamēr Tu mani mīlēsi, es Tevi mī-

lēšu arī tad, kad Tu mani vairs nemīlēsi, tad es gan tālāk vairs

nespēšu dzīvot, bet es Tev nedusmošu, mana dzīvība lūzīs, bet es Tevi

mīlēšu...

Vai tā ir dvēsele?

Es redzēju melnu mākoni uzkāpjam: liesmas, zibenis, zemes trīce,

bet Jehova nebij viņā. Tad es sadzirdēju vieglu žūžošanu, un tur —

bij Jehova

Ak, apmierini mani, atrodi Tu to īsto vārdu priekš manis, es

gribu patiesību. Manā galvā vesels haoss, es nespēju strādāt

nekā, un man taču ir jāraksta novele un diezin kas vēl. Es tagad
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apņemos trīs nedēļas ar Tevim nemaz netikties, citādi nekas neiznāk

no strādāšanas. Labāki būtu, ka Tu tikai tad ietu uz Dubultiem, tad

es arī ietu ar Zēfeld jaunkundzēm turpu, un mēs kādas pari ne-

dēļas varētu ik dienas tikties, ko tas līdz, kad es tagad uz kādu

dienu aizbraucu, grūti vien atkal šķirties. Ja vari, tad ierīko tā. [..]

Dvēsele

1894. gada 22. jūlijā

[..] Se, Nītaurē, visjaukajā dabas apkārtnē, man ir, it kā kad

man būtu jāiet pie Tevis, ka Tu nemaz tik tāiu nebūtu, es jau redzu

no tālienes Tavu verandu ar raibo gardīni, patlaban jau esmu pie
vārtiņiem, Tu nāc man pretī ar starojošu laimibas smaidu, Tavas mī-

jās acis lūkojas tik neizsakāmā sirsnībā, un mēs sēžam kopā, mēs

esam tik laimīgi, tik laimīgi. Tējmašīna kūp uz galda, melnais kaķis
arī jau atnācis, mūs' kaimiņš sauc: «Eide und Leo — kommt —

lernen!» Un es Tevi tā mīlu, tā mīlu. Man ir, it kā es pa bezgalīgām

trepēm arvien kāptu uz augšu, taptu arvien pilnīgāka, lielāka, laimī-

gāka. [..] Es Tev varu teikt, ka tiešām esmu pārsteigta. Arvienu,

kad man iepriekš saka, ka kas jauks, es ik reizes esmu maldījusēs,

tādēj ka mana fantāzija ar savu iztēlojumu bij priekšā aizsteigusēs,

bet šoreiz iznāk pavisam otrādi. Negribu Tev nekādu dabas aprakstu

sūtīt, to var uztaupīt priekš kādas noveles, varu Tev tikai to piezīmēt,

ka tas man dara sevišķi jauku Nītauri, ka še pūš visur brīvības

vēsma. Es domāju še atrast cilvēkus ar šauriem aizspriedumiem, bet

cik jauki, ka esmu maldījusēs. Tev vajadzētu pazīt doktoru Zoltu! Tev

gan nav neviena karstāka piekritēja kā viņš. Viņš abonē «Dienas

Lapu», liek to iesiet un sūta apkārt pa pagastu, jo ļaudis te vēl

tumši, ka daži nelasa nekādu laikrakstu. Ikkatru pacientu, kas pie

viņa nāk, tas iespiež kādā kaktā un griež pie jaunajiem centieniem,

arī aptieķī tas noliek «Dienas Lapu» uz galda, ka katris to var lasīt.

Jansonam viņš tas lielākais piekritējs un saka, ka taisni tādā garā

vajag rakstīt, ka tikai ar tādu entuziasmu var tautu iekustināt, ka

pašam vajag just, lai citur modinātu jūtas. Ar lielāko dedzību viņš

lasa ārzemes politiku un interesējas priekš sociālajiem apstākļiem.

Viņš ņemas arī mani ar visu spēku pierunāt, lai neļaujoties sevi

levilkt vecajā partijā, jo viņam zināms, ka tie atkal gribot mani

iegūt. Viņš ir studējis Tērbatā un ir letonis, bet jau kā students viņš

mēģinājis «Dienas Lapu» izplatīt, bet tad nācis kāds stāsts «Med-

nieki», kurš esot bijis ļoti nejēdzīgs, tā ka viņš to atkal atmetis un

abonējis «Vēstnesi», bet pēdējais esot tik sūkalains, tik konservatīvs
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kā mūmija un it īpaši no šiem 25 gadu jubilejas svētkiem, ka tas

viņu ar lielu sparu atmetis un tagad turas pie «Dienas Lapas». Viņi

pats saka, ka vecie Rīgas pīlāri viņam draugi, bet tur neko nevar

darīt, pēdējoreiz, kad bijis Rīgā, viņš ņēmis Kārkluvalku un citus tā

lamāt, ka tie nezinājuši, kur sprukt. Bet vienu padomu viņš liek dot

un man piekodināja, lai sakot, kad ar «Dienas Lapas» presi satie-

koties, — lai neaiztiekot Letoņus kā korporāciju, tas sarūgtinot un

atturot dažu labu, kas gribētu pāriet uz Jūsu pusi, lai mēģinot labāk

visus jaunos iegūt, puse no tiem, īpaši medicīnieši, visi Jums pie-

krītot, tikai nevarot to rādīt tādēļ, ka korporācija aizskarta, un viņi

esot tiešām piespiesti turēties pie korporācijas. Lai karojot tur tikai

pret sevišķu partiju, pret teologiem, kuri neesot piegriežami, un pret

vecajiem aristokrātiem. Arī mākslinieku partija Pēterburgā esot at-

teikušās no «Vēstneša» pēdējā laikā un negribot vairs piedalīties pie

etnogrāfiskiem pētījumiem. Starp tiem arī viņa kuzēns Alksnis esot

liels Tavs piekritējs. Personīgi Tev izstāstīšu visu sīkāki. Arī doktora

kundze ir dāma ar plašiem "uzskatiem un diezgan brīva. Bez tam vēl

iepazinos ar skolotāju Gūtmani iz Pskovas un citiem. Cik laimīga es

esmu, ka atrodu, ka mūsu centieniem ir piekritēji, kāds plašs darba

lauks mums atveras nākotnei, ak, mīļais, dārgais, kā mēs kopā pūlē-

simies, kā mēs strādāsim! Kad Tu zinātu, cik daudz uz Tevi gaida!

Cik labi man te ari patīk, tomēr ilgāki še nepalikšu kā kādu ne-

dēļu, varbūt vēl ātrāki jau būšu projām, es nespēju bez Tevis dzīvot,

man nav nekas jauks, ko nevaru kopā ar Tevi baudīt. [..]

[1897. gada jūnija sakumā]

Mīļzeltaino saules putniņ! [. .]

Tagad es savas vēstules rakstīšu dienasgrāmatas formā, un ar

izmeklēšanu nav nemaz tik ļauni; man ir lahas attiecības, un es ticu,

ka groziņu tūliņ uznes augšā, pie vārtiem tur tikai mazliet paskatās.

Tev nemaz nevajag uzreiz tik daudz mantiņu sūtīt. Vari jau ielikt

kādā zeķē vai ietīt kaut kur citur. Kad nesu Tev ēdienu, apsēžos uz

soliņa un lūkojos pēc Tevis, taču atkal jāatgriežas mājās neredzēju-

šai savu rožkukainīti. Gribētu Tev gan nosūtīt kādu rudzupuķu saiš-

ķīti, bet nespēju staigāt tur, kur abi mīlulīši kopā bijuši.

Līdz šim vēl nespēju strādāt. Esmu tikai tā pastaigājusies no

vienas istabas otrā, kaut ko lasījusi, Dostojevski — «06w>Keniibie h

ocKop6;ienHbie». Mans spriedums par to nāks vēlāk: nezinu, vai Tu to

pazīsti. «Pēru Gintu» neesmu lasījusi, tāpēc nevaru nekā teikt.

Gribēju vēl piemetināt, ka, tā staigājot pa istabām, vienmēr kaut

ko nolieku un tad atkal, kā mamma, stundām ilgi to meklēju. Ak,
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kaut es varētu ēst, bet es nekā nespēju norīt. Gaidu, kamēr atnāks

mans putniņš un mani padarīs veselu. Bet, ja tas nenotiks, nu, tad

es kjūšu stipra. Tu redzēsi, kads manī ir spēks!

Es jau tagad esmu pret visu tik jūtīga. Šorīt es kādu strādnieku,

kurš mums labo balkonu, pacienāju ar glāzīti konjaka un tēju. Ja Tu

būtu redzējis, cik saulaina kļuva viņa seja. Esmu reti redzējusi tik

laimīgu seju, un kā viņš man pateicās, divas reizes noskūpstīja roku

un mammai ari.

Ir vēl arī daudz humora, mamma klusi novāc galdu, lai kalponei
nebūtu jādod ēst, bet es atkal visu uzlieku atpakaļ. Redzi, mīļo. mazo

kukainīt, ir ari par ko smieties, un cik grūti mums iet ar krāsu sa-

vākšanu! Nupat pienāca «Dienas Lapa» ar Tava klienta vēstuli, kurn

šeit pielieku klāt. «Dienas Lapā» nav nekas. Es sakārtoju visus numu-

rus mapītē, lai būtu kārtībā, kad atkal mīlulītis atgriezīsies.

Domāju līdz ar Tevi, dzīvoju' Tevī ik mirkli, taču, kad man jānes

Tev pusdienas un es gatavojos uz to, sirds sāk tik stipri dauzīties,

it kā gribētu izlēkt pa muti ārā, un ir tik grūti elpot. Vai tas ir

prieks? Vai tās ir bailes? Vienmēr jautāju sev: ko šodiena nesis?

Milulīt, ko tas nozīmē? Pirmajā vēstulītē Tu raksti, ka gribētu
man vēl kaut ko teikt, bet esot sevi jāpārvar. Saki man to, putniņ,
nemoci mani, pasaki —

vai tas ir tas, ko Tu ar mani pārrunā, jeb
vai tas tik nav kaut kas cits, kas ļauns, un Tu man to tikai negribi

teikt? Cik es esmu tagad priecīga (nezinu nekāda cita vārda), ka Tu

tagad vari strādāt! Tu taču esi kļuvis jauns cilvēks, manas dvēseles

plūsma pārgājusi Tevī, un tagad, kad esam šķirti, mēs jūtam, ko

viens otram esam snieguši. Ak dievs, cik tas būtu jauki, ka mēs atkal

varētu dzīvot kopā! Laime būtu par lielu; mana sirds par vāju, lai

tai ticētu. Tu rakstīji, ka tevi traucējot. Kas Tevi traucē?

Atkal un atkal pārlasu mīļputniņa' vēstules un raudu, un skūpstu

katru vārdiņu.

«Faustu» sāku tikai šodien norakstīt, ja būs kādi labojumi, tad

Tev nosūtīšu, ticu, ka tiksim galā. Mans zelikukainītis ir tagad tik

čakls, un viss. ko Tu raksti, ir tik dzīvi izjusts, to es īpaši uztveru.

Mammas rakstura tēlojumu es turpināšu. Nu es beidzu, manu zeltzel-

taino mazkukainīti, un gaidu ar pukstošu sirdi Tavu vēstulīti...

Esi sveicināts līdz rītam!

1897. gada 30. jūnijā

Mans visumīļaisl Kaut gan man grūti izteikties krieviski, es to-

mēr rakstu, baidos, ka, rakstot vāciski, mana vēstule Tevi tik drīz

nesasniegtu. Esmu tagad šeit jau trešo dienu, bet velti pūlos dabūt
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redzēšanos, galveno priekšnieku neesmu satikusi, ar viņu runāšu tikai

šovakar. Bet man jau sacīja, ka būšot veltīgi, neļauj iesūtīt pat
ēdienu. Vienīgais, ko es varu darit, ir — atstāt pie cietuma priekš-

nieka Tev 15 rubļus, ja Tev vajadzētu vēl, paziņo man. Runā, ka

rakstīt atļaujot, tikai vēstules tik drīz nesaņemot, kamēr izlasot. Cita

neko man nav iespējams darīt, un, viena šeit viesnīcā sēdēdama,

domāju labāk braukt pie mammas, arī tad mēs varam sarakstīties,

«Nationalgemāldegalerie» grāmatiņas es iedošu, lai Tev nodod. Ko

mēs iesāksim ar «Fausta» tulkojumu? Vai Tev būtu iespēja piesūtīt

man tulkojumu pa pastu? Atraksti. To, cik tagad ir, es izkoriģēšu un

aizsūtišu redakcijai. Poņevežas pristavs gribēja Tev atsūtīt parakstī-
šanai [Prālaļ prāvas papīrus, vai esi tos saņēmis? Nenovēlol

Ko es Tev vēl teikšu, mīļais. Es dzīvoju tikai Tev, ikkatrs vārds

šeit ir asins lāsīte no manas sirds. Tu pats mani pacēli šajā aug-

stumā. Tu devi man šo jūtu dzīles, es Tev tikai atdodu Tavu

bagātību.

Gribu rakstīt Tev vienaldzīgi, neizklāstīt svešiem ļaudīm mūsu

svēto mīlu, bet sirds aizraujas. Manu nabaga bālo mīlulīt, manu

sirdsasinsputniņ, es skūpstu Tevi, Tavas dziļās acis, Tavu sirdi, Tavu

mīļo galvu un katru matiņu, mana dvēsele un manas asaras izlīst

pār tevi kā karsta straume. Tev, labākajam no visiem Jaudim, jācieš,
tā ir rūgta ironija. Visi šie svešie, vienaldzīgie cilvēki, ja viņi sa-

prastu, viņi raudātu mums līdz. Man ir Tava pārliecība, ka visi cil-

vēki ir labi, es redzēju, kā Poņevežā visi ierēdņi juta mums līdz, tas

mani dziļi aizkustināja. Bet paturi atmiņā vienu, kas mums abiem

lai dod spēku, — ka es visa esmu Tava, ka visā dalīšos ar Tevi un

ka mēs tiksimies.

Uzraksti, par ko Tevi apvaino un kāds sods draud, jo citādi es

nekā nezinu un iztēlojos sev visu daudz briesmīgāk. Raksti visu,

man pietiks spēka visam.

Tagad es braukšu uz cietumu nodot naudu un šo vēstuli kopā ar

grāmatiņu, vēl vakarā aiziešu pie žandarmērijas] priekšnieka un

12os aizbraukšu, ja neradīsies iespēja satikties; piedāvāšu arī drošī-

bas naudu, bet nezinu, vai to pieņems. Esmu vēl «Hamburgas» vies-

nīcā, ja neaizbraukšu, palikšu turpat. Ja aizbraucu, tad raksti mam-

mai, bet raksti tūlīt, arī tā vēstule tik drīz nepienāks.

Sirdsmīlulīt, es apskauju Tevi, un mēs abi kopā raudam, esmu

pie Tevis, Tev mani jāsajūt. Es nespēju maigi runāt, man nav spēka,

bet spēks man jāpatur priekš Tevis. Mani uztur ši doma. ka esmu

Tev nepieciešama — sirdsmīlulīt, mana dvēsele, mana cerība — —
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1897. gada 17. jūlijā

Mans mīļais, dārgais! lekams pati atkal atbraucu, gribu Tev kaut

vārdiņu pasacīt, Tevi mierināt, mēs taču esam divi ceļa biedri, ejam

pa skumjo ce]u mūžīgā tumsā, tikai iztālēm sadzirdēdami viens otra

asaras un nopūtas. Varbūt Tu tiešām ari dzirdi visus tos mīļos vār-

dus, kurus es Tev saucu, sajūti, kā es Tev stāstu; es dzīvoju haluci-

nācijās, tā kā viss man liekas iespējams. Ko tas man dod, ka esmu

brīvībā, es negribu ieelpot gaisu un negribu pastaigāties, tādēļ ka Tev

tā trūkst. Arī ēst es negribu, ir dienas, kad es apēdu tikai vienu olu

un izdzeru glāzi tēļas, tas viss. Tūkstoškārt es atdotu brīvību un

vēlētos, lai mani ieslēdz Tev blakus; gabaliņu sausas maizes un

ūdeni, vairāk es negribētu. Pārāk ātri aizsteidzās šis satikšanās mir-

klis, es atguvos tikai tad, kad atkal sēdēju viesnīcā. Bet vienmēr es

redzu, cik Tu esi bāls, nervozs un slims, un, ja laipnais apakšpulk-
veža kungs Tevi arī izlaistu brīvībā pēc 3 nedēļām vai mēneša, Tu

tomēr pat līdz tam laikam neizturēsi. Lūdz, lai Tevi vismaz izlaiž

pagalmā pusstundu pastaigāties un dod aukstu ūdeni ķermeņa norī-

vēšanai. Ak, cik grūti, cik grūti ir apzināties to, ka Tu aizej bojā un

ka es nevaru Tev palīdzēt, man ir rokas, bet es nevaru. Tu pazīsti

manu karsto temperamentu: es uztraucos, raudu un dievs zin ko

daru, līdz mani apņem auksta apātija, bet ne uz ilgu laiku, un visas

dzīvības dzirkstis no jauna sakoncentrējas šajā vienā, nepanesamajā

izjūtā. Naktī, kad es pārguruši beidzot iemiegu, es pēkšņi satrūkstos

un man atkal no jauna viss jāiztēlojas, un sāpes uzgulstas ar jaunu

spēku. Nelīdz nekāds saprāts, nekāda filozofija, es lūdzu veco dievu,

viņš taču ir varens un visspēcīgs, viņš — mūžīgā mīlestība, viņš

neļaus aiziet bojā saviem nabaga nelaimīgajiem bērniem. Tikai Šādos

brīžos notiek lielie dzīves apvērsumi, un tagad es iepazīstu patiesību.
Lūdz arī Tu kopā ar mani, lūdz manis dēļ, mums taču kopīgi jāattīs-
tās. Atbildi man uz to.

Esmu Tev teikusi visu, neesmu neko slēpusi. Mums pastāvīgi jā-

saka patiesība, tikai tas var mums palīdzēt, neko neiedomāties vien-

kāršāku, tā kā arī Tu man visu uzraksti. Nākošo ceturtdien vai piekt-
dien es atkal atbraukšu. Ja apakšpulkveža kungs aizbrauc, tad palūdz

cietumā, lai man telegrafē. Daugavpils bankas zīmi es atradu. Šo-

dien es braukšu pie Zālītes kundzes, lai tu pabūtu divas dienas, bet

pēc tam pie Olgas. Gribu kaut drusciņ atspirgt, lai būtu spēks at-

braukt pie Tevis. Visas manas domas un sapņi koncentrējas tikai

ap to, ka es Tevi ieraudzīšu, mans mīļais, dārgais, mana dzīvība,

mana cerība. Arvien vēl jūtu Tavas asaras un skūpstus. Turies ma-

nis dēļ, es mīlu Tevi ar to svēto, lielo mīlu, kura ir izaugusi no tik

daudzām ciešanām. Skūpstu Tevi, mana dzīvība.

Vēstules raksti uz Jelgavu.
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1897. gada 27. jūlijā

[. .] Mūsu vēstules es dabūju atpakaļ un pārvedu mājās. TagBd

es noņēmos, lai tās sakārtotu, bet tas ir liels darbs. Daudzas no

tām es gribu sadedzināt, atstāšu tikai tās, kurās ir kaut kas rakstu-

rīgs. Mīļais dārgumiņ, tur ir arī vēstules, kuras Tu esi rakstījis

mātei un māsām, kad biji vēl jauniņš un tāds mīļš, labs puisēns
kāds esi uz īotogrāfijas. Neesmu vēl paspējusi tās izlasīt, bet man

ir tāda savāda sajūta — atklāt Tavas dzīves iesākumu. Man liekas,

ka, jo vairāk es Tevi iepazīstu, jo vairāk Tu man piederi. Šķiet, k»

es būtu kļuvusi Tava māte, būtu Tevi paņēmusi klēpī un bez gals

mīļotu, ar savu lielo mīlu izkliedēdama visus negaisus un vētras, kas

Tev draud. Kādēļ gan es nevarētu būt Tava māte? Mūsu nelaime ū

tā, ka mums nebija vecāku, kas mūs audzinātu. Mums pašiem bija

jāatrod ceļš dzivē, garš, ērkšķains, tumšs ceļš! Un, kad bijām dzivi

iepazinuši un būtu varējuši sākt dzīvot, tad pēkšņi nav vairs apstākļu

šai dzīvei, nav arī spēka. Vai tiešām mums vairāk nedzīvot? Mēs

esam vēl tik jauni! Ar visiem spēkiem es cīnos pret šīm tumšajām,
vārdos neizteicamajām jūtām, kuras mani apklāj meiniem, milzīgiem

spārniem. Nē, es ceru, ka drīz būšu pie Tevis, ceturtdien, un saulīte

atkal atspīdēs. Es Tev atvedīšu arī grāmatas un apmīļošu Tevi bez

gala, mans dārgais mīļzeltiņ. Tikai nestrādā tik daudz, ka nepazaudē

spēkus.
Sirdsmīlulīte

1897. gada 30. augustā

Sirdsmīlulīt! Šodien ir Tava dzimšanas diena, un neko citu es ne-

varu Tev novēlēt kā vien mūsu laimi, tas ir — mūs pašus. Un, ja arī

šai laimei nebūtu vairs turpinājuma, tad lai mūs mierina tas, ka tā

bija. Lai gan mūsu pazīšanās un pakāpeniskās attīstības laiks pagāja

smagā cīņā pašiem ar sevi un asarās, šīs asaras tomēr nomazgāja

visu pagājušo, zemisko, bijušo, un dzīve kļuva jauna, plaša un bez-

galīga. Mēs pacēlāmies augstāk par citiem, mēs spējām just dziļāk

par citiem. Lai Tevi mierina apziņa, ka Tava dzīve nav bijusi velta,

ka Tu esi pacēlis vismaz vienu cilvēku un manai tukšajai dzīvei

iedevis saturu. Tu aizdedzināji manus izdzisušos spēkus un saltās

krūtis sasildīji ar mīlestību. No Tevis es mācījos valodu, kas ir daiļ-

skanīgāka par visām valodām, — patiesības valodu. Tādēļ, atrauta un

atšķirta no Tevis, es nekā nespēju iepazīties un iedzīvoties šajos ļau-
dīs. Man liekas, it kā neredzama es staigātu sniegbaltās drānās un

katrs viņu pieskāriens mani notraipi. Tu redzi, esmu Tavs veidojums
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un kopā ar Tevi sastādu ko veselu, nedalāmu. Mana dvēsele ir laidusi

dzijas saknes Tavējā, un, kurp arī mūsu dzīve neaizliektos, uz aus-

trumiem vai rietumiem, es Tev sekošu. Nedomā, ka es baidos no nāves

tā kā agrāk, nē! Šinī grūtajā laikā, šais trijos mēnešos, kopš' dienas,

kad Tevi atrāva no manis, kad esmu izbaudījusi un izdzērusi rūg-
tumu līdz dibenam, es no tās vairs nebaidos. Rītos un vakaros tā ir

sēdējusi uz manas gultas malas, tā ir noliekusies pār manu degošām
asarām nolieto spilvenu, tuvu, tuvu esmu ieskatījusies tās noslēpu-

mainajos vaibstos, un viņa ir man kļuvusi mīļa, mīļa draudzene. Nav

taisnība, ja runā un domā, ka pēdējais cēliens norisinās tad, kad

cilvēks nav vairs pie pilna saprāta, — muļķi! Tas ir tieši visizsmal-

cinātākās prātošanas rezultāts un vislepnākais cilvēciskās apziņas

solis. Lai arī cik es esmu izmocīta un nogurusi šais trijos mēnešos,

bet, kad par to padomāju, mani spēki uzliesmo un deg, katrā laikā

es varētu to izdarīt, būdama pie vispilnīgākā saprāta un pašapziņas.
Pie tam dzīve man it nemaz nav apnikusi, man kaismīgi gribētos

dzīvot un cīnīties, mūsu pavasaris bija tikko iesācies. Mums par to

bija vienīgi saldas priekšnojautas. Vai tiešām visam jau būtu beigas?

Zini, mīļais, man nāk prātā kāda glezna, kuru mēs skatījām Berlī-

nes gleznu galerijā. Tā saucās — «Pavasara priekšnojautas», un tur

nebija vairāk nekā kā vien jauns bērziņš. Bet likās, it kā katrs zariņš

kā dzīvs organisms stieptos rīta gaisā, katra lapiņa drebētu, kāri

sevī uzsūkdama siltās saulesstaru straumes. Man ir daudz līdzības

ar šo bērziņu.

Olga un Marija sūta Tev ziedus un 1 mārciņu vīnogu, labie bērni,

viņas grib Tev sagādāt mazu prieku. Bet es — es esmu pie Tevis,

glāstu Tevi bez gala un skūpstu Tavas izdilušās rokas, Tavu bālo.

izmocīto seju; mana mīlestība lejas pār Tevi kā zelta jūra, mirdzoša

un silta, un izpleš Tavu mazo istabiņu līdz bezgalībai. Ja nespēj pa-

spert soli, tad lido spārniem, mans mīļais.

Visa Tava

Pievienoju arī grāmatas.

1897 gada 30 septembri

Katru dienu taisos braukt uz Jelgavu, bet nekad neiznāk. Pirm-

dien nokavēju vilcienu. Šodien arī nevaru. Vienā dienā nepagūšu tur

veikt savas darīšanas, un rīt ir mūsu satikšanās. Ak, zelta mīlulīt,

kā es gaidu satikšanos! Nakti priekš tam es nevaru gulēt, galva man
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deg. Šodien es nodevu Tev vēstuli un saņēmu Tavu vēstuli no 25. sep-

tembra. Nav iespējams aprakstīt visas jūtas, kas mani saviļņo, to

lasot: prieks un skumjas jaucas viens ar otru. Man tik sāpīgi, ka

Tavas mīļās acis bojājas tumšā istabā un vakaros Tev pat neļauj

iedegt uguni. Tev tad nu ir izvēle: vai nu acis galīgi samaitāt, vai

ari pavisam atmest darbu un grāmatas. Lūdz taču vēlreiz cietuma

priekšnieku. Ja jau viņš visu citu Tev noliedzis, lai, mazākais, dod

Tev apgaismojamu istabiņu, kas vēl nav aizsista ar dēļiem logu

priekšā. Vienīgais, kas Tevi vēl var turēt pie dzīvības, ir taču Tavs

darbiņš; ja to vairs neļauj, ko tad?

Esmu ļoti mierā, ka Tev patīk manas literāriskās atzīmes pie Ta-

viem darbiem un Tu atrod tās pareizas. Es šimbrīžam izlasīju Marijas
Baškircevas biogrāfijas 1. daļu. No sākuma viņa man patīk labāk.

Viņa saka, ka ārišķībās un blakus lietās viņa bieži mainoties, bet

lielās linijās paliekot vienmēr tā pati. Man turpretim liekas, ka šīs

sīkās un ikdienišķās lietas pamazām ņem pārsvaru pār lielajām un

pat tur, kur viņa iemīlas, viņa parādās kā pati visikdienišķākā sie-

viete. Si mīla viņas dzīvē neienes nekā jauna, nepārvērš viņu, nedod

viņai to, kas viņai vajadzīgs. Tādēļ viņa ari pamazām sadrūp, viss

viņai zūd kā pēdas tuksneša smiltīs. Viņas raksturs ir veselas pret-

runu virknes maisījums kā raiba mozaīka, un tur tad arī katrs, kas

viņu lasa, var atrast kādu līdzību ar sevi. Kas man vēl patīk, ir viņas

dzīvais spēks, drudžainā tieksme dzīvot un lepnais egoisms. Bet viņai

trūkst dziļuma un tās bāzes, uz kuras cilvēks vienīgi var pārveido-

ties. Viņa meklē aizsardzību slavā, spožumā, mīlā, bet tas viņu nespēj

glābt, ja viņai pašai nav dzīvā kapitāla. Es izlasīju tikai pirmo daļu,
otro vēl nezinu, tādēļ arī nevaru galīgi spriest. Man tīk, ka Tu lasot

daudz pasvītro. Kad es to pārlasu, man liekas, ka Tu man stāvētu

blakus un es sekotu visām Tavām dvēseles kustībām un Tavām do-

mām. [..]

[1897. gada novembra beigās]

[..] Un nu nākšu ar savu atzīšanos, un es tā baidos, ka nenodaru

sāpes savam zīdainajam mīlulītim..
.

Atzīšanās ir tāda: vai mūsu

apprecēšanās neizliekas kā sakāve? Nē, esmu ļoti laimīga un tagad

dzīvoju kā jauna, apgarota meitene, man tiešām ir meitenes jūtas:
bailes, kautrība, pieķeršanās, viss jaukts ar neizteicamu svētlaimību,

ka es Tev pilnīgi piederu. Tu nedrīksti domāt, ka tas ir pasaules

dēļ, kuras priekšā tagad esmu reabilitēta, tas ir tā — un tas arī nav

tā, mana sirds pukst pārāk vētraini, kā mēdz pukstēt septiņpadsmit-
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gadīgam. Patiesībā es pēc tā vienmēr ilgojos, bieži Tev to teicu un

arī neteicu, daudzreiz rūgti dusmojos uz Tevi, ka Tu negribēji sa-

prast. Jo, vai nu šo lielu nostādītu šādā vai tādā gaismā, tomēr

cietēja puse vienmēr biju es, jo vīrietis vienmēr paliek godavīrs, kad

viņam ir mīļākā, un likuma priekšā mani labākajā gadījumā varētu

uzskatīt tikai par Tavu saimnieci. Tava māte arī tagad mani sauc

par «madāmiņu». Bija grūti to norīt, bet pretējā gadījumā tas nozī-

mētu gadiem ilgu šķiršanos, un tas ir vēl grūtāk. Un tomēr, tomēr

galu galā es kautrējos, vilcinājos un klusēju. Domāju par to, cik

daudz Tev nozīmē no visa atsacīties. Manu dvēselit, es taču Tevi

mīlu tik neizteicami, tik neprātīgi, ka manas domas un jūtas ir pil-

nīgi Tevis pārņemtas un izgaro Tevī kā lielā, lielā saulē lietus pilie-

niņš. Laulība man ir kā gaviļu sauciens, es nevaru citādi. Un siltās,

gaišās asariņas ir svētlaimes asaras. Es nesajūtu spaidus, man ir pa

prātam viss, kas ciešāk un ciešāk saista pie Tevis. Es lepošos, ka va-

rēšu nest Tavu vārdu, — ne aiz verga padevības, bet tādēļ, ka man

viss Tavējais ir tik neizteicami mīļš. Vai tad Tu, dvēselīt, manu

samtiniņ, neredzi, ka esmu visas grāmatiņas aprakstījusi ar Tavu

vārdu, katrs ir rakstīts ar mīlestību. Tev taču to vajadzēja manīt!

Tagad esmu grēkus izsūdzējusi. Nācu pie Tevis, kā lielkukainītis pats
teica, «pie Tevis raudāju un gavilēju», un turklāt vienmēr ieskāju

galviņu. Nu, mīļdvēselīt, Tu taču rakstīji, ka pats esot audzis un

kļuvis labestīgāks, un to es izmantošu, gribu kļūt Tev vienmēr tu-

vāka un tuvāka, un, kaut arī vienā vai otrā ziņā esmu atturīga, tad

tās vairs nav bailes par mani pašu, bet bailes Tevi sāpināt. Jau bez

tā Tev ir tik daudz, ko ciest. [..]

Tava saldā līgaviņa

{1899. gada 17. februāri]

Dvēseles Iniņ!

Ļ.] Šodien rakstu redakcijā un no šejienes arī aiznesīšu. Vakar

es nevarēju pārvarēt gurdenumu un skumjas, piedevām savā nogu-

rumā nebiju aprēķinājusi, ka, rakstot pirmdien (vēlu vakarā), dvēse-

līte otrdien nesaņems vēstulīti un pūkpuisītis atkal Joti, ļoti brēks.

Es jau redzu, kā viņš tipina apkārt, un asariņas tā vien birst. Manu

mīļo zeltdvēselīt, arī es esmu godīgi panesusi Tavu slikto omu un arī

lējusi asariņas. Viss Jaunais vēl sanāca kopā, jo uz telegrammu lai-

kam taču pienākusi noraidoša atbilde vai ari nekāda. — Tu laikam
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biji gluži pagalam, un lielākā vaina meklējama pie manis, ka nerak-

stīju. Es neesmu nemaz cienīga mazputniņa vārda, esmu liels, slikts

kukainis. Gribēju jau telegrafēt, bet to nevar tik īsi izteikt, un es

Tevi varbūt būtu tikai sabaidījusi, tā tas palika, bet tādēļ es smagi

cietu, un, ja man par vakardienu Tev būtu jāraksta dienasgrāmatā,
tad pastāvīgi man būtu smacīgā, nospiedošā sajūta: puisītim slikta

oma, puisītis ir bēdīgs, to vien es neatlaidīgi dzirdēju, jutu un re-

dzēju. Bez tam Tu man ari nemaz nerakstīji, ka slimo un varbūt vēl

vairāk nekā es! Vai tad tā labi kukainīši dara? Es tūliņ visu uzrak-

stu un Tu tik vēlāk un tikai tā, starp citu. Un tā dara lielputniņš, kas

sevi nosauc par mīļputniņu? Tagad ļoti baiļošos, jo ari šeit daudzi

slimo ar kaklu un pie tam bīstami. Es nemaz nevaru sagaidīt piekt-
dienas vakaru, jo tad es katrā ziņā braukšu. Seit domā, ka esot

izokšķerējuši, ka es jau eju darbā, un tāpēc Tevi nelaiž.

1. «Ifigēnija» un «Debora» saņemtas, no «Ifigēnijas» Tev vakar

aizsūtīja korektūru. «Deboras» korektūru vakar izlasīju pati, tā lie-

kas ļoti jauka. Zālītes kundze saka, ka Tevis rakstītais tūliņ izceļo-

ties, tur esot tik daudz dzīvības un uguns. Tas tiešām tā ir, un nu

Tu parakstīji ar manu vārdu! Gribēju to svītrot, bet Zālīte nepieļāva,

par dzejniecēm vajagot būt no manis.

2. Sestdienas feļetonā Zeroms izbeigsies, ari tas svītrots, un stāsti

iz cietuma dzīves «Pēc grāmatas» Tev arī patiks, man patika, tie ir

no Marijas Koņepnickajas. Tad vēl «Iz literārās pasaules» «Dzeja un

atbildes». «Iz literārās pasaules» visu nelikšu, jo vēl no pagājušās
reizes kaut kas palicis. Nezinu, vai lai ar «Diloni» šonedēļ eju, viņš

tieši tagad ir saskaities un visu pamatīgi sasvītro, vēl jāapskatās. Man

ir kāds cietuma dzejolis no Katijas Klenstromas «Gulēt iet», ko esmu

derīgi pārstrādājusi. Atkal saņēmu «Līt. Echo» 2 burtnīcas, tās aizve-

dīšu, tāpat arī tieslietu jautājumus. To ir daudz; vienu pielieku šeit klāt,

Tev jāraksta katram numuram, lai mums kaut kas ir. Grāmatas no

Jelgavas atvedu, nu man jānopērk, ko Tu liki, no Ores, bet man fr

maz naudas, varbūt to dabūšu «Dienas Lapā».

3. «Lilijas laukā» man gandrīz labāk patīk atskaņās, doma nemaz

necieš, un nāk klāt vēl muzikālais, bet es vēl tagad neiedrošinājos to

dot, jo runa iet par «Karaļmeitu», ienaidnieki grib tur ko uziet un

laikam viņam ir kaut ko teikuši un pārmetuši.

Manu mīļo, svētlaimīgo Iniņ, Tavas vēstulītes nāca pār mani kā

straume un dejo kā zeltainas liesmiņas, man ir tik labi un dvēselīgi —

un tuvās tikšanās priekšnojautas. Bet vispirms gribu turēt pūkpuisīti

rociņās un tad atmaksāt viņam.

Par romļanu] Tu gan varētu rakstīt visu, kas Tev tieši lenāk

prātā, vēlāk sastāvdaļas var salikt kopā, esmu par daudz iedzīvoju-

sies tajā, nevaru nemaz iedomāties, ka Tu rakstītu ko citu. [..]
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1899. gada 31. martā

31. martā dvēselītei.

[..] Es savam mīļajam sirdspūkiņam izdarīju Jaunumu ar dzejolī-
šiem. Nezinu, kāpēc Tu domā, ka tie smieklīgi salikti kopā? Esmu

gluži apmulsusi, jo es tā priecājos, ka biju tos dabūjusi cauri, un

vienmēr tos lasīju — nu priekam ir beigas, es taču esmu savam mī-

lulīšatn, maigpūkiņam sagādājusi skumjas, un tas uz mani gulstas
tik smagi, it kā manī no vakardienas visa dzīvība būtu apstājusies.
Kauli tik smagi, ka es tos tikko velku, un tikai riju asariņas.
«Kazaku» es jau arī tikai tādēļ ievietoju, ka piepeši pietrūka 50

vai 100 rindu, un es nezināju, kā vienā stundā varētu tās aizpildīt, un

«Kazaku» kāds nejauši bija iesūtījis. Burtliči nav vainīgi, pie visa

vainīga es esmu.

Bez tam visā vēstulītē manāma pieaugoša nervozitāte. Manu

mīļo, mīļo zīdaino putniņ, manu nabaga puisīt, citādi jau laikam nav,

ka Tu sevi pārpūlē; tu taču vairākkārt rakstīji, ka Tev esot daudz

darba un ka tas ir grūti. Tu laikam nekā neēd un neguli un strādā

uz savu postu; esmu izmisumā, kas no tā iznāks. Tu man ieteici

saudzēt sevi, un es klausu savam puisītim, bet puisītis savai māmiņai

nemaz neklausa. Atbildi man pavisam noteikti: 1. Cik stundu Tu guli?
2. Cik darbam un atpūtai? 3. Vai esi bez tam ko nopircis ēšanai

un ko?

Es sev šausmīgi pārmetu, ka uzkrāvu Tev «Ķeizera ceļojumu»; to

es pati varēju veikt. Atsūti man vismaz dažas lapas «Nātana»; es

taču varu Tev palīdzēt; vakari man ir brīvi. Visa mana dvēsele sa-

plosīta, un līst asariņas, ka mans visdārgākais, vissvētākais puisītis,

mīļā, maigā, gludā galviņa saslimst aiz pārpūlēšanās.

[. .] Ar mammu esot bēdīgi, viena puse viņai pilnīgi paralizēta.

Viņa guļot gultā, nemaz nevarot pakustēties; citādi sāpju neesot, un

apetīte esot vēl pieņēmusies. Rudenī, kad māsa brauks uz Franciju,

gribot viņu ievietot klīnikā. Tad, zināms, mums par viņu būs jāgādā.

Viņa domājot, ka šis stāvoklis vēl varot gadiem turpināties, tāpēc ka

viņai esot tāda apetīte. Šodien vai rīt es nopirkšu visas grāmatiņas,

tiklīdz es dabūšu naudu. Bet kā saka krieviski rokas grāmata rūpnie-

cībai, un no kā tā ir? Norādījumu par «Cuba insurecta» es uzrakstīju

pati, kā vien varēju.

Nupat saņēmu vēstulīti un kļuvu mīļa un laba. Citādi arī nebiju

slikta, tikai drusku skumja, ka es lielpūkiņam neesmu izdarījusi pa

prātam, bet nu ļoti labi. Bet viena lieta gan — Tu strādā jau līdz

pat naktij; tā ir ista slepkavība; ja Tu tā dari, tad ari es sevi nesau-

dzēšu. Mīļo, mīļo sirdspuisīt, manu gluži īsto pūkiņ, esi labiņš, kop

sevi, citādi es Tevi katrreiz sastopu vairāk un vienmēr vairāk
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nospiestu, un tas man lauž sirdi. Sūtījumus šodien saņēmu. «7? literā-

rās pasaules» man ir 2 nr. uz priekšu «— miļi, mīļi, mīļi, māmiņa.

Jociņš: Zēn! no «Duna Zeittmg» v. «Rundschau» un mūsējie ir

izdauzījuši cenzoram logus un ir visi aizvesti uz VuacroK. Avīze tā-

pēc aizkavējusies.

1890. gada 22. aprīli

Ceturtdiena, 22. aprīlī.

[. .] Miļo, vienīgo, zeltaino puisīti lebraucot mans pirmais gājiens

bija pie Prozorovska. Tur uzzināju visu iespējamo. Pleskavas laiks

netiek atskaitīts, un cietuma laiks vēl par sodu pieskaitīts klāt Pieci

gadi tiek rēķināti tikai no brīža, kad lerodas tur. Ja gadās kaut kas

labs, var cerēt uz soda mīkstinājumu, ja ne, tad ne. Ar ceļa izdevu-

miem Ir tā: ja negrib, lai suta pa etapu, tad jābrauc pašiem. Prozo-

rovskis domā, ka mēs taču nevarot braukt pa etapu. Ja brauc paSi,

jādabū braukšanas apliecība (uztraukumā aizmirsu, no kā, laikam no

gubernatora), jo tamlīdzīgi papīri tiek aizturēti. Kad jāizbrauc, viņš

arī nezina, jo visu taču nosaka policija. Ari Stučkām tas pats. Vai-

rums brauks uz Vjatku, tā teica Prozorovskis. Par citiem es nejau-

tāju, jo kas man būtu jāizprašņā. Bet Beķers esot uzzinājis, ka daži

sodīti vēl stingrāk. Dažiem viens gads cietuma un trīs gadi trimda,

bet citiem daži mēneši. Advokātam Valteram tikai viens gads zem

uzraudzības, Hertelim trīs gadi. Vai viņi paliek šeit vai citur, es ne-

zinu. Nezinu jau, kas no visa tā ir patiess.

Tad vēl pie Jaunuma klāt vēl viens ļaunums. Mēs nezinām, vai

Viatkā varēs palikt pilsētā, vispirms nonāksim tur, un tad gubernators

noteiks, vai jāpaliek Vjatkā vai sadalīs pa mazākām pilsētām, jo katrs

nāks savā nozīmētajā pilsētā. Pati Vjatka esot skaista pilsēta ar

daudz skolām, 30—40000 iedzīvotājiem. Būtu labi, ja viņi atstātu

turpat, jāpalūdz. Dzelzceļš turp neiet, jābrauc daudz pa lauku ce-

ļiem. Kā gan būs ar pastu? Kā lai nosūta avīzes? Es biju tik izmisusi,

ka taisījos visu pamest un tūliņ braukt projām, bet gribu vēl nogai-
dīt, ko Tu atbildēsi uz šo vēstuli. Vai lai braucam tūliņ, vai lai

braucu mazliet vēlāk? Drošības naudu ātrāk neatdod, līdz Tu esi galā

uz vietas. Tātad, ja es tūliņ braucu līdz, tad to piesūta turienes poli-

cija, jeb man būtu jāatstāj kādai personai pilnvara, kas izņemtu

priekš manis. Bet ko lai dara ar citām lietām? Par abām naudas

lietām vēl nezin nekā. Esmu tik apjukusi un uztraukta, ka nevaru

viens izšķirties, ko darīt. Varbūt Tu vēl, mīļzelliņ, sirdspuisīt, esi tur.

Ja man vēl būtu jāpaliek šeit un jābrauc vienai, būtu ļoti apgrūtinoši.
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Sevišķi jau pa etapu uz kādu tālu, mazu pilsētu nemaz nebūs -lespē-

jams. Tad vēl būtu jāiet lieli attālumi kājām kopā ar noziedzniekiem.

Ak dievs, kaut Tevi šī vēstule vēl sastaptu tur, ka mūs piepeši neat-

rautu vienu no otra, tā ka nezinām viens par otru nekā.

Izlemts, ka mēs paliekam kopā. Zālītiene gan saka, lai es 2—3 va-

saras mēnešus padzīvojot tur, jo vasaras brīvlaikā varētu dabūt kādu

atvietotāju studentu, bet uz to mēs nevaram ielaisties. Vai Tev dos

termiņu, par to Prozorovskis šaubās, jo nosauktās pilsētas neatrodas

pa ceļam. Ak, ja mēs taču tūliņ brauktu kopā, bet. kā lai nokārtoju

lietas? lesaiņo tūlīt mantas un ņem tikai visvajadzīgāko. Mums

daudz jāatstāj, tad varbūt vēlāk varēs nosūtīt pakaļ. Citas sūti

taisni uz Jelgavu. Pasteidzies ar visu, jo var jau viss notikt tūliņ.

Pagādā braukšanas apliecību. Visi nobijušies, jo bija jau uzzinājuši,

nezināja tikai vārdus. Zālīte uzelpo, jo bija sadomājies ko jaunāku,
redzot mani nāves bālumā ienākam pa durvīm. Olga un Marija

raudāja, viņas jau visvairāk jūt līdzi. Vaiņagu nopirku par 6 rub-

ļiem, izskatās krāšņi. [..]

1899. gada 9. jūnijā

[..] Puisīt, manu sirdspuisit, ko lai Tev visu māmiņa saka? Sirds ir

tik pilna, pilna, bet Tava dvēselīte turas drosmīgi. Ja paliek pārak

smagi, es skaļi saku: miļo, svēto pūkpuisīt, palīdzi, palīdzi man, un

Tu tiešām palīdzi. Rēta vēl par svaigu, lai nejustu sāpju spēku. Ne-

varu vēl atbrīvoties no fiziskās kopbūtnes burvības, atkal un atkal

dzirdu Tavu balsi tik skaidri skanam ausīs, un tas ir tik grūti.

Istabiņa, gultiņa, visas mantiņas ir tik mēmas, tik drausmīgi baigi

mēmas, it kā ar Tevi būtu aizgājusi arī dzīvā dvēsele.

Ja eju pa ielu, ir tikpat ļauni, viss atgādina, kur divi putniņi kopā

gājuši, visi vārdiņi nāk atmiņā. Tas tiešām ir līdz nesamaņai smfigi,

jo beidzamajā laikā mēs bijām kļuvuši vēl tuvāki un tik daudz veido-

jušies — māmiņa un puisītis. Man pat liekas, it kā tagad šķiršanās
būtu smagāka nekā citreiz, taču manī ir arī lielāks pretestības spēks,

man tiešām ir vairāk spēka, un mani uztur tas, ko esam pārrunājuši.

Bet nu māmiņa puisītim pastāstīs, kāpēc vēl esmu šeit. Ar otro

zvanu es gāju projām un redzēju vēl vilcienu aizejam, kad pagriezos

ap stūri. Svilpiens mani nejauki ietekmēja, likās, it kā tīri fiziski caur-

durtu. Gāju lēnām uz mājām, neraudāju, atsēdos tūlīt pie patvāra,
labi izmērcēju krējumā maizīti. Vispār mazputniņš tiek ļoti, ļoti sar-

gāts, logs tiek aizvērts, tiklīdz sasvīst, vienmēr silti tiek apsegts un

saģērbts. Pabrokastojusi un mazliet atpūtusies, es gāju uz policiju,
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uzstājos tīri braši un gribēju jau sekretāru pavisam ignorēt, tūliņ iet

garārr pie policijas priekšnieka, bet tas mani apturēja un vēl iedeva

pasi. Tā jau bija gatava. Tad gāju mainit naudu un pirkt auklas,

salmu pinumus, lielo adatu un diegu. Briesmīgi kaulējos, kopā iznāca

1 rb], un 15.

Kamēr visu sadabūju kopā un atnācu mājas, ļoti noguru un Izliju.

Bija ari vels — 1 vai 2, biju pārāk nogurusi, lai saiņotos, un tā no-

lēmu palikt vienu dienu ilgāk. Tāpēc ari negāju pie Kacnelsona, do-

mādama, ka rit būšu spirgtāka. Pēcpusdienā atlikos un tā nogulēju
līdz septiņiem. Tad atkal izgāju, nopirku tēju, tinti, markas, ziepes,

tad apjukusi ilgi, ilgi sēdēju uz gultiņas, skatījos uz groziem un

vakarā biju pavisam pie putniņa. Kad krēslo, ir visgrūtāk, ar visu

spēku uzmācas sajūta, ka putniņš nav šeit. Vakarā nevarēju iemigt un

ieņēmu puspulvera, tas lidzēja, nogulēju šorīt līdz astoņiem,

Ari šodien pastnieks neatnesa naudas pavēsti, gāju uz pastu ap-

vaicāties, bet nekas nav piesūtīts. Tad biju pie advokāta, bet, kā par

nelaimi, viņš šorīt aizbraucis uz Peēoriem un atgriezīšoties tikai

rit Ko darīt, jāpaliek tātad vēl viena diena.

Līdz trijiem laiks pagāja saiņojoties, Tavu paku stipri aizšuvu un

aizsēju, bet beigās ieraudzīju, ka kastītes vāks palicis ārpusē. Put-

niņš aizmirsis arī galošas, blociņu un sāli. Kā gan tagad mans mīļais
iztiks bez nazīša un sāls?

Pēcpusdienā atnāca vecais Ērglis, jo es vakar teicu, lai viņš

pienāk. Viņš ļoti, ļoti nožēlo, ka Tevi vairs nav saticis, liekas, ka ar

Teikmani viņš vairs lāgā nesatiek, tā viņš izmeta pāris vārdus.

Naudu neparko neņēma, es manīju, ka viņam ķērās pie sirds, ka ar

viņu apietas kā ar svešinieku, un likos mierā. Arī šeit der putniņa

teiciens — taupīt, kur tik iespējams, kaut arī būtu divi rubļi. Viņš

lika sirsnīgi sveicināt, lai Tu viņu neaizmirstot un tomēr kādu vārdu

atrakstot. Gribēju pati bagāžu aizvest, bet tik stipri lija, ka baidījos
Tavu māmiņu apsaldēt, un aizsūtīju sētnieku. Tava paka maksā

5 rbj. 79 un nepienāks Vjatkā sgrāk par septembri. Ērglis teica, ka

būtu labāk sūtīt ar transporta biedrībām «sKopi>», «Hazie>Kaa». Tādu

ir daudz, bet nu es jau nosūtīju. Aizrakstīju Zālītēm, ka sēžu šeit

tāpēc, ka viņš nesūta naudu un ik diena dārgi maksā.

Nu es noslēdzu savu vēstuli, mīļo, mīļo.. . Bieži pārtraucu rak-

stīšanu un riju asaras, bet esmu stipra. Nerūpējies par mani... Viss

paliek tāpat, kā putniņi norunājuši. Mūsu svētajai, stiprajai mīlai

jāiztur, manu puisīt, manu dvēselīti

Māmiņa
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1899. gada 25. jūnijā

Nr. 2, 25. VI 1899/1740.

Sī ir jau trešā vēstule, kuru rakstu tieši uz Slobodsku, kopš man

uzdevi pilsētas adresi. Nevienu no sešām vēstulēm, kas adresētas uz

Vjatku, laikam neesi saņēmis. Es Tev aizsūtīju 2 telegrammas uz

Slobodsku, bet nezinu, vai Mījiniņa kādu no tām saņēmusi. Loti

sāpinos, ka Tu nedabūn ne vārdiņa no savas māmiņas, ar šādu

iespēju mēs nebijām rēķinājušies. Tā ir neiedomājama cietsirdība, ka

no Tevis tās slēpj, jo es jau varu iedomāties, kur tās paliek. Tad jau
cietumā Tev bija labāk, tur Tu taču vienmēr saņēmi manas vēstules,

un pat Dreifusam Velna salā ir labāk, viņš saņem sievas vēstules, kaut

arī caur trešo roku. Kad saņem karti, tūlīt telegrafē, jo es no tā

briesmīgi ciešu. Jāņos es rakstīju garāk, tagad pavisam īsi, jo nav

taču zināms, vai nerakstu velti.

Tagad dažas dienas uzturos Jelgavā, lai paņemtu savu bagāžu.
Strādāju pie Zālītes vietā, un ir labi. Šonedēļ daudz darba, jo uzņēmos

Zinību komisijas referātu apskatu. Tu esi spīdoši uzvarējis, Mīļiniņ,
un nosaukts par pirmo dzejnieku. Rīt atkal rakstīšu, manu vēs-

miņ. [..]
Māmiņa

1899. gada 4. Jūlijā

Nr. 4. Svētdien, 4. VII 1731

[..] Vai Tu tagad saņem manas vēstulttes regulāri? No 1. jūlija

es tās numurēju, lai mēneša datums sakrīt ar vēstules numuru, bet

var gadīties, ka es katru dienu nerakstu, bet numuri seko pēc kārtas.

Pēc tiem Tu varēsi spriest, vai pienāk visas vēstulītes. Tavas vēstu-

lītes vakar nebija, un šodien Zālītes ir jūrmalā, tā kā es pastu neda-

būšu un nezināšu, vai kāda vēstule ir vai nav. Mēģināšu vēl vakarā

aiziet pie viņiem, varbūt būs jau mājās, bet es esmu saprātīga, stipra

un neko neiztēlojos, var būt, ka pasts ir vainīgs vai mīlulītis ticis

kaut kā aizkavēts vai aizkavējies. Tev vajadzētu dzirdēt, kā māmiņa

ar sevi sarunājas un mierinās. Kad būšu tiktāl, ka spēšu rakstīt die-

nasgrāmatu, uzrakstīšu arī šīs saprātīgās sarunas. Tikai šajā ziņā

man ir grūtāk kā Mīļiniņam, jo Tu pazīsti visus apstākjus un ap-

kārtni, kur es dzīvoju. Tava apkārtne un cilvēki man ir pilnīgi sveši.

Mans puisītis ir taču tik maziņš, tik maziņš, un māmiņa nevar izse-

kot katram viņa solitim, sargāt un glabāt.

Es jau iztēlojos istabiņu, kur mīlulītis dzīvo, vienīgi gultiņa ir

par īsu un kājiņas nokarājas pār malu un odiņi nikni kož, gribētu
tos ar mikstu rociņu visus aizgaiņāt. Tad puisītis strādā dārzā bez
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svārciņa vtenS krekliņā un tulko «Nātanu», kamēr es laboju kādu

garlaicīgu romānu. Tad puisītis pastaigājas bērzu alejā vai sēž upes

ktastā. Man tikai bailes, ka puisītis neiet peldēties «svešā vietā un ne-

nonāk briesmās vai arī pa to laiku nenozog drēbītes, ir taču tik

daudz sikumu, ka visus nevaru ne uzskaitīt. [. .1
Bet nu turpināšu dienasgrāmatiņu. Tagad ir kārta Zinību komisi-

jai. Pirmā diena pagāja gluži mierīgi. Krodzinieks lasīja kaut ko vēs-

turisku, Vebers par senču kapiem, Bruņinieks par ētisku kultu utt.,

tikai beigās runāja Niedra: par dramatiku 1898. Bija vienīgi Alunāna

«Labie cilvēki», kurus viņš ļoti nopēla, beidzot pat teica, ka vispār
neesot neviena dramatiķa un ka vēl tikai nākotnes ģēnijs nākšot,

kurš izaugšot no tautas dzejas un tautas vides.

Otrā dienā Bērziņu Ludis referēja par nedējas un mēnešiākstiem.

Pat «Mājas Viesis» un Deglava «Jaunā pasaule» esot slikti, raibi

stāsti bez idejām Marlitas garā. «Mēnešraksts» vispār labs, Poruks

slimīgs. «Dēmona», «Borisa Godunova», «Nogrimušā zvana» «attēlo-

jumi ir isti meistara darbi, īsts dzejnieks ir izjutis seno dzeju un to

atdzejojis». Tas bija labākais no visa, ko viņš sacījal «Mājas Viesi»

viņš par labāko atzina «Hanneli», nolasīja priekšā arī brīnumskais-

tās svētlalmības pilsētas aprakstu, tomēr piezīmēja, ka esot traucē-

juši daži nepazīstami vārdi.

Es iedomājos ar veiklu tvērienu izlietot situāciju mūsu labā un

vispār novērst sarunu uz svešiem vārdiem. Kamēr viņš vēl runāja,
aši pārdomāju sakāmo. Kāpu katedrā un vispirms norādīju uz inkon-

sekvenci: vakar un šodien mēs katrā trešā vardē dzirdējām «tautību»,

nupat tika teikts, ka valoda esot dārgākais tēvu mantojums. Kā t/?s

nākas, ka viņi šo dārgo mantojumu nemaz nepazīst? Stendera ģī-

metne karājas pie sienas, bet jauki gan viņu godina, nekā nezinādami

par viņa darbieml Vai viņiem vispār tiesības saukties par tautībnie-

kiem? Kas ir vairāk izpelnījies tautību, vai viņi, vienreiz gadā izpuri-

not vecas mūmijas, vai tas, kurš vienīgo īsto mantojumu — valodu —

pārvērš dzīvā kapitālā? Tad es runāju par valodu vispār un nonācu

pie «Fausta»: dzejniekam atļauts brīvi komponēt, viņš var aizgūt no

pagātnes un tagadnes un veidot jaunu nākotni, ar smalkiem jūtu

pavedieniem atrast pareizo. Latviešu valoda ir negatava, jārada vien-

kopus forma un saturs, kā Rainis «Faustā». Kad beidzu, bija liela

piekrišana. Vecais Vēbers bija gluži piesarcis, kāpa katedrā un teica,

ka viņš man pilnīgi piekrītot. Nu bija «Fausts» dienaskārtībā, runāja

daudzi: Mednis, Endzeliņš [Endzelīnsļ, Dannenbergs, bet visi man

piekrita. Pat teica, ka «Fausts» esot izlauzis jau sev ceļu, visur jau
rakstot visus svešos vārdus, tie sastopami gandrīz visās dzejās! Ko

Tu vēl gribi, Zeltiniņ?

Oponenti biia: vecais Kaudzītes Reinis, viņš runāja no savas vie-

tas un tik vārgi un slikti, ka nemaz nesaprata, ko viņš domā, neviens



495

pat roku nepakustināja; un Niedra, kurš sacīja, ka nevarot sadrau-

dzēties ar tautas dziesmu un vecu vārdu krāmiem. Tad es k|uvu nikna

un runāju atkal, norādīju uz to, ko viņš jau agrāk teicis, paskaidroju

par abstraktiem [lietvārdiem]. Ja latvietis spēj abstrakti domāt, tad

tam jārada arī jauninājumi. Paskaidroju, ka garās galotnes nevar

lietot, pateicu, kas viņš pats ir par vīru, ja liek Sardu par priekšzīmi.,
un jautāju, no kurienes nāks viņa nākotnes ģēnijs. Vakar viņš teica,

ka tam jāizaugot no tautas dzejas, šodien viņš saka. ka ar tautas

dziesmām nevarot sadraudzēties. Tātad pret tautas dziesmām un

tautiskumu viņš nupat izteicās, un zinātņu un progresa ienaidnieks

viņš arī esot, pie kādas kategorijas tad viņš īsti pieskaitāms? Lai viņš

nāk šurp un pasaka. Visapkārt liela piekrišana —- un Niedra klusēja

un pēc britiņa izmanījās laukā.

Tad vēl runāja Zālīte par to, ko viņš bija sapratis no sarunām ar

mani; ka valodu pētnieks šķiro tikai dotos materiālus, bet dzejnieks
iet jaunus cejus. Ja Rainis nebūtu apdvests no dzejas dzīvā gara, ja

viņš nebūtu savu smalko jūtu vadīts, būtu ar pūlēm meklējis vārdus

kopā, tad viņš nebūtu to sasniedzis vienā, bet desmit gados. Viņš
tiešām runāja labi un ne visai gari un iemantoja dzīvu piekrišanu.

Bet visam vaiņagojums bija, kad nāca Teodors un runāja par

1898. gada dzeju. No visas mazās lirikas viņš atzina par labākām

divas dzejas: vienu «Austrumā» — Bangaiša «Uz jūras» (nepazīs-

tams) un Tavu «Bez augļu», abas viņš nolasīja kā paraugus. Tad

viņš nonāca līdz «Faustam» un teica, ka tas esot augstākais dzeja,
kas latviski vispār panākts. Grietiņas dziesmas, prologs, Fausta mono-

logi un daudz kas cits esot īstas dzejas pērles. Nemaz nevarot at-

rauties no dažām vietām, tās lasot. Kaut ko tādu latviešu valodā mēs

lasām pirmo reizi, šeit citiem dzejniekiem būtu paraugs sevis veido-

šanai. Līdz ar to sapulce beidzās, mani apstāja no visām pusēm. Trei-

lands ar savu sievu, Barona sieva, Bērziņu Ludis (jā, Bērziņu Ludis

uzkāpa vēl katedrā un teica, ka viņš pilnīgi man piekrītot), mācītājs

Kellers v. c. Visi jautajā par Tevi un liek Tevi sveicināt. Tā ir, mīļ-

zeltiņ, mūsu šīreizējā uzvara, nu Tev jāraksta romāns, ceļš ir spīdoši

izlauzts, Tu esi visu mutē. Tālāk vairs nespēju rakstīt, esmu ļoti no-

gurusi. [. .] Rit es braucu uz jūrmalu, vēl ir darbs feļetonam, var-

būt nevarēšu rīt rakstīt, Mīļiniņ.

1890. gada 25. jūlijā

Nr. 22. 25. VII 1711.

Brīnummīļo puisīt! f. .] Šodien, svētdienā, beidzot varu pilnībā

nodoties savam milulīšam. Izņemu visas vēstules un pārlasu, tāpat
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maigos, ziedbaltos dzejolīšus. Mēs abi, māmiņa un puisītis, sēžam

dārza vai ejam pastaigāties mežā, jeb upes krastā vērojam sauli.

Esmu jau tā iedzīvojušās, ka Tava tagadējā dzimtene vairs neliekas

nemaz tik sveša, man tikai vēl jāredz istabiņa ar galdu un gultiņu.
Vispār nezinu, kā puisītis guj un ēd, vai viņu nekopj slikti kā su-

nīti, Man noteikti jāzina, ko Tu ēd, cik reizes dienā un arī Tavs die-

nas iedalījums un programma. Baidos, ka Tu, Iniņ, nepārstrādājtes.

Vai Tu raksti, kā es Tev ieteicu, svētdienas zirnīti? Vai atbrīvoji
svētdienas revīzijai, lai būtu mījš? Es Tev katrreiz nosūtīšu svētdie-

nas zīmīti, ari tagad. Šodien es nekā nedaru, priekšpusdienā rakstu

Tev vēstuli, pēcpusdienā iešu apjautāties, vai vēstulītes nav pienāku-

šas, nodošu pūkvēstulīti, mazliet pastaigāšos, palasīšu dzejolišus, lai

varētu driz Tev nosūtīt, tie radīs lielāku noskaņu nekā viens dzejolis,
kaut gan sākums man diezin kā nav izdevies.

Uzraksti visas grāmatas uz atsevišķas zīmītes 8r aptuvenām ce-

nām, tad es zinātu, cik drīkstu izdot. Vispār es vēl gribu nogaidft
līdz pirmajam augustam, varbūt tas nesīs ko jaunu, tad es varētu

uzreiz nopirkt visas grāmatiņas. Man ir lieli sirdsapziņas pārmetumi,

ka nopirku Harta dzejoļus, jo tos varēja dabūt tikai iesietus, ar vi-

sām simbolistiskām ilustrācijām, bet mums taču jāzina jaunākā lirika.

Bet, cik lasīju, tad Taviem dzejolīšiem tā nevar tikt līdzi jaunumā

un dziļumā, palasīšu vēl, tad spriedīšu. Tu jau ari pats lasīsi. [. ,J
Var jau būt, ka mani dzejoļi ir skanīgāki, bet Tev ir tāds īpatnējs

tonis, jauns un dziļš, kas mani neizskaidrojami apbur. Bet Tavās

vēstulēs izpaužas tik liels uzbudinājums, ka baidos, vai tikai atkal

neesi slims, manu mīļo, vienīgo dvēseles puisīt, no tik daudz darba

un projektiem, ka nemaz nav iespējams visu veikt. Tāpēc es Tev gri-

bētu labprāt palīdzēt, tā palīdzēt, ka mēs viens no otra iegūtu spēku.

Par visām lietām jābūt sistēmai, kārtībai, tas dod enerģiju un būs

atspaids drūmajās dienās, kad izpaliek vēstulītes. Tev jāuzraksta visi

darbu projekti, arī pārējie, un tad no tiem jāizvēlas visvajadzīgākie

un jāvēro, kā tie saskan ar ikdienas darbu programmu, atzīmējot tos

tad nedējas zīmītē. Pēc tam paseko, kādu no tiem Tu varētu veikt.

Bet Tev man katrā ziņā jāraksta, kā Tu ik dienas iedali laiku.

Zālīte tagad jau dažas reizes jautājis par «Svētkiem Solhaugā».

Viņš jau visu nokārtošot, bet kad gan lai visu izdara? Viņš arī grib,

lai Tu katrā ziņā kaut ko dodot «Zelteņu kalendāram», Tu jau pals

zināšot, kad tik kaut ko.

Tu jau man raksti, ka es Tev palīdzot ar vēstulitēm, tas mani tā

aizkustina, ka varu tikai raudāt. Es nemaz nezinu, nemāku pateikt
tik daudz zeltainu, pūkīgu vārdiņu, ar kādiem Tu mani applūdini kā

ar zeltainu, siltu straumi. Tu taču man ik dienas palīdzi, gribētu
arī Tev tāpat palīdzēt, patiešām palīdzēt. Par visu vairāk gribu dot

Tev stingru balstu tālajā svešumā, lai pati varētu ar Tavu palīdzību
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pacelties. Vispirms sevis paša un darba koncentrācija. Gribētu Tevi

vēl sirsnīgāk vilkt sev klāt, manu puisīt, spiest Tevi cieši jo cieši pie

sevis, lai mēs to Dašu jūlam, darām, strādājam, domājam.

Kāpēc Tu vienmēr saki, ka esi bijis slikts un darījis man sāpes,

patiešām sāpes? Kur Tu ņem tādus svešādus, muļķīgus vārdus? Un

kas tas par vārdu: puika! Vai tā runā mazie putniņi?
Man ļoti patīk, ka puisītis priecājās par manu joku Zinību komi-

sijā, arī man bija liels prieks, actiņas tā vien mirdzēja. Tu jau zini,

ka man patīk vadīt mazkukainīšus turp, kur gribas, bez ganun garo

puišu ziņas. Mācītājs Kellers to vēl vienmēr nevar aizmirst un atkal

licis mani sveicināt. Bet cilvēki jau nemaz nejūt, ka es devu impulsus
viņu garajām un plašām runām, un Zālīte domā, ka viņš vispirms
esot tas varonis. Bet klusībā es tomēr smejos, es viņus valdīju un

stūmu kā marionetes. Tu varbūt varētu viņam par to uzrakstīt, bet

viņš nesapratīs, viņš teiks, ka «Faustu» uzslavējis pats. Tas jau ir

pareizi, vienīgi es vīnu uz to piespiedu, bet tāpēc jau mani nevajag

uzslavēt. Raksti, ko gribi, bet vispirms viņš pats grib būt uzteikts,

saki viņam, ka viņš ir varonis. Tādiem cilvēkiem jāglaimo rupjā veidā,

viņi to iomēr nemanis.

Tomēr «Faustu» maz pērk, dārgi, cilvēkiem nav naudas, laukos

stāvoklis slikts sausuma dēļ, varbūt vēl šai gadā mums būs bads.

Teodoram es iedāvāju vienu eksemplāru «tulkotāja vārdā». Viņš pa-

teicās un lūdza kaut ko «Ražai». Laiks tikai līdz 10. augustam.

ledod vienīgi pāris dzejoļu, es arī dažus pielikšu. Vai lai dodu «Di-

loni»} Nevar jau teikt, ka Teodors būtu atzinis Tevi vai Bangaiti
labāku par mani Viņš nupat kā runāja par dažādiem laikiem un pie-

veda kā labāko no manis «Tu mani Ildzi velc ar stipru roku», nola-

sījis viņš to netika, bet gan divus — Barigaiša un Tavu. Tiklīdz

braukšu uz Jelgavu, nosūtīšu Tev visus kritikas materiālus. [..]

1899. gada 17 augustā

12 VIII 1693

Ļ.] Šodien man bija smaga diena, un es lūdzos: manu mījo pui-

sīti, palīdzi! palīdzi! Sī vēstule arī rakstīta ar māmiņas asarām. Tas

bija tā. Slikti gulēju un atmodos sešos, varbūt arī tāpēc nesavaldība

un piktums. No rīta jau lasīju ārzemju laikrakstos, ka Dreifusu no-

tiesās, un tas modināja dziļu līdzjūtību pret nabaga nelaimīgo. Es

Tev nepastāstīju, ka pirms dažām dienām biju veikala lietās pie Pro-

zorovska, redzēju tur jaunu, bālu cilvēku, kas pēc sejas līdzinājās

Tev un ari atradās lidzīgā stāvoklī, arī tas izsauca dziļu līdzjūtību.

Kad domāju par bijušām ciešanām, vienmēr briesmīgi satraucos.
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Pusdienlaikā iznāca runa par bezmiegu. To es neierosināju, jo ne«

mēdzu žēloties, «dzīves biedre» netic, ka kāds cilvēks nevarot gulēt,
tātad ir viss veltīgi, kas viņiem rakstīts. Viņi nekam netic, ari tam

tie, ka mums vecie jāuztur. Kādreiz viņš man tieši pasacīja acis. ka

viņš neticot. Viņi domā, ja divas naktis neguļot, tad tiešajā noteikti

gulēšot, un, ja tad arī ne, tad varot ieņemt kādu pulveriti. Protams,

kādu laiku nedrīkst strādāt. Bet no ka iai dzīvo? [..] Es aizrāvos un

pastāstīju Balodim par Tavas slimības izcelšanos un par briesmīga-

jam dienām politiskajā cietumā. Viņi tikai zina vienmēr teikt, ka

daudziem iet vēl sliktāk un ka no manas puses esot gļēvums un ne-

savaldība nodoties sāpēm un labprātīgi sevi pazudināt. Neesot nemaz

tik briesmīgi kādu laiku dzīvot šķirtiem, mēs taču katru dienu sarak-

stoties. Nezinu, kā tas nāca, es turējos, cik varēju, bet man tomēr

uznāca briesmīgas raudas. Jutos tik nomocīta un nogurusi, ka pēc

pusdienām negāju vairs darbā, bet uz mājām, lai tikai paskatītos, vai

tur nav kads mīļš mierinājuma vārdiņš. Bet grūtākais vēl bija

priekša. Bija kartiņa, manas sliktās vēstules rezultāts. Es sapratu,

cik daudz, briesmīgi daudz esmu nodarījusi pāri savam nabaga puisi-

šam, samaitājusi svētdienu un revīzijas dieniņu, ka viņš mierinājuma

dēļ atkal sācis nogurdinošo darbu un tagad ir tik slims, ka nākoša

diena māmiņai nemaz nerakstīs. Tā taču Tu nedarīji pat visļaunā-

kajās dienas un atrakstīji man vēstuliti. Ko es biju izdarījusi! Tu jau

dažas dienas saki atdzīvoties, un nu Tava māmiņa, vienīga, kas Tev

ir pasaulē, atnāk un norauj Tevi atkal zemē un Tev nav neviena,

kam pieķerties. Jutu tikai dedzinošu, žņaudzošu sāpju sitienus deni-

ņos. Ko es esmu izdarījusi, Tu manu mīļo, kas man esi vairāk nekā

dzīvība, ko lai es daru, lai atkal .Tevi sasparotu? Es taču mīlu Tevi

vairāk nekā sevi pašu, es Tev pat nezinu pasacīt, cik joti mīlu. Tu

taču to redzēji tajā smagajā laikā, izciesto sāpju dēļ es domāju, ka

drīkstu sevi saukt par māmiņu, un nu esmu Tev sagādājusi ciešanas.

Man jāsaņem visi prāti kopa, lai tūliņ nebrauktu projām pie puisiša,

lai ņemtu viņu rokās un spiestu pie sirds, un glāstītu, glāstītu, līdz

kamēr viņš atlabst un acis smejas. Esmu tādā domu jūkli, ka nezinu,

ka rīkoties pareizi. Bet, ja es aizbrauktu, tad nezinu, no kā mēs dzī-

votu. Ir taisuiba, ka 30 rubļi nepavisam nav droši. Viņš tos maksāja
tikai toreiz, kad bija «Fausts» un nebija neviena cita, kas to varētu

izdarīt pie tam viņš cerēja, ka Tu brauksi uz Rīgu un strādāsi pie

avīzes. Tagad Tu un es viņam esam tādi paši kā visi citi, ar mani

viņš jau sen netaisa nekādus izņēmumus, 60 rubļu mēnesī jau sen

saņem ari visi pārējie. «Oņeginu» arī Adamovičs var iztulkot, tāpat

būs reklāma, iznāk lētāk, un toreiz viņš pavisam kautrīgi piezīmēja,
ka skolotāji pat ļoti gribot, iai viņš kaut ko pārtulkojot Tikai tad,

kad es viņam toreiz uzkliedzu, viņš teica, ka turot Tevi par ģēniju,

bet Adamoviču par talantu un labāk gribētu ņemt no Tevis. Tieslietām
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tūliņ būtu noderīgs Ansbergs, kas atkal labinājās klāt. Zināms, viņš

prospektā izklaigātos un ari kaut ko nodrukātu, lai būtu visi vārdi

(reklāmai] kopā, bet ar 20 rubļiem būtu švakl. Vienīgi tagad, kur es

izmantoju savu personisko ietekmi un vienmēr uzstājos, viņš vēl ne-

uzdrošinās, bet no tālienes mēs neko nespētu darīt. [. .]

Māmiņa

1899 gada 14. augustā

14. VIII 1691.

[. .] Nezinu, kā Tev Ir ar melni pasvītrotajām dienām, vai Tu

vēstules saņem vēlāk, jeb tās pazūd pavisam? Tāpēc es brīnos, ka Tu

bieži jautā, ko es jau esmu dažas reizes atbildējusi, arī par dzejolī-
šiem, es taču tos saņēmu. «Ziedu sapņus» atdevu Zālītēm, to cenzors

izsvītroja. Es atkal došu kopā ar «Diloni» un ar citu virsrakstu, kā

Tu teici, ari «Balto laimi» un «Alkano zemi». Šoreiz pati iešu pie
viņa, un, ja kas neies cauri, došu Teodoram. «Ziedu sapņu*» Zīlīte

nolasīja skaļi, un tas ļoti patika. To gribēja dabūt arī Blaumanis.

Man īpaši patīk teiciens «apkārt tev noslēpums, briesmas un nakts».

Tā jau no paša sākuma īpatnēja, saistoša aina. «Baltā laime» ir ļoti

jauka, es paturu attiecīgo motīvu vācu valodā «Ein Flufi. ein blauur

Streifen Wald». Tas man ir tuvāks, jo ļoti līdzīgs zīmējumam, kur

puisītis uzzīmējis mežu un upi.
Zinu arī, ka Tev sāp acis. Tas mani ļoti satrauc, tāpat dzejolis par

pasaku namiņu, dzirdu pat jūras šalkas, un viss pagājušais tik dzī<?

nostājas acu priekšā, ka vienmēr jāraud, kad lasu dzejolīšus. «Unter

Deckcben von Seidc» arī ļoti mīļš, paliek pavisam silti un jāsapņo

par bridi, kad salidosim atkal kopā. No pārējiem ļoti jauks «Werden

und Gāhren» un tas. kur mazputniņu nosauc par lūpu sārtumu.

«Die VVangen hohl» mani ļoti apbēdina, tāpat arī «tief einsam, tief

einsam sitzt an weiter See» un «kā karstas bailes mani grābj». Visi

ir ļoti jauki, tieši Taviem dzejolīšiem ir daudz noskaņu, arī vismazā-

kās, kaut kas neizteicams, neizskaidrojams, kas pilnīgi pārņem savā

varā. Man ir tā, it kā es pilnīgi būtu ietīta mitrā, zilganā migtā un

jūra šalktu, pie tam tas viss liekas tik reāls, un viss pārējais tikai

skaista mākslīga dzeja, vienīgi šī — īstenība. Uzrakstīju to kartiņa,

bet nezinu, vai saņēmi. [..]

šodien Zālīte bija ļoti labvēlīgi noskaņots, daudz jautāja par tevi

un lūdza, lai Tu kaut ko dodot «Zelteņu kalendāram», kādu skici,

dzejoļus vai varbūt par sieviešu juridiskajām tiesībām vai par sievie-

tēm no jurista viedokļa. Tu taču pats zināsi, kas dodams, varbūt vari
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no kaut kā atteikties un tomēr dot. Es jau nezinu. Tikai viens gan;

Tu nedrīksti pārpūlēties, un jāiekārtojas tā, ka Tu no kaut kā at-

sakies.

[..] Tavu vēstuli Āronam šonedēļ nosūtīju un Ņinai atdevu jau

pagājušo nedēļu. Pastāstīšu Tev par Ņinas jauno rakstura ipašību.

Vienu vakaru biju Ēdenes teātri, tur kopumā esmu bijusi divas rei-

zes, par ko Tev arī rakstīju. Man bija mugurā sarkana biūze, ko Tw

man uzdāvināji, un melnā cepurīte, ko es izrotāju no jauna ar zilām

vijām, es tā izskatos ļoti jauki. Ņina mani satika tieši uz ielas un

kjuva sarkana, kaut ko nomurmināja, ka smuki, un kopš ta laika ir

skaudīga. Biju pie viņas, bet viņa pie manis — ne.

Uzzināju Brežģes lietu. Viņš studējis teoloģiju, bijis arī teologs
ar visu sirdi un dvēseli, kolēģi stāsta par viņa dvēseles cīņām. Viņš

lijis ticīgais, tomēr viens no pirmajiem pievienojies studentu kustībai

un tāpēc izslēgts no universitātes. Viņa vecāki bijuši nabaga salmn

pinēji, kas krājuši kapeiku pie kapeikas savam dēlam, paši badoda-

mies. Māte, vēl gulēdama uz nāves gultas, pinusi salmus. Tāpat an

dēls mīlējis savus vecākus, viņš vispār bijis dziļš sirdscilvēks. Mātes

nāvi ļoti pārdzīvojis. īsi pirms katastrofas viņš teicis kādā citā vieta,

ka būtu sagādājis tēvam galu, lai viņu pasargātu no bēdām, un drīz

pēc tam to arī izdarījis. Tas ir viss stāsts, kas vēl pašiem jāpapildina,

domāju, ka tas der romānam. Par Berga skandalozo stāstu es uzzi-

nāšu tikai tad, ja Zālītes ietu pie Martinsona. Tas visu zinot uz

ef-ef un turklāt patiesi. Tas visnotaļ jāievieto romānā, tāpat Sneidera

stāsts, kas ir ļoti efektīgs, jo kriminālais vienmēr velk. Tu tāpat redzi,

ka pat Ņina var būt sīkumaina, mums nepieder neviena vienīga dvē-

sele, tad, kad mēs būtu padoti pilnīgam badam, tad mūs vairāk vai

mazāk mierinātu ar labiem vārdiem. Arī viņi dzīvo labi, Brencis jau
visu vasaru pelna 75 rubļi mēnesī, — ja mums tā būtu!

Savas sīkās mantiņas es ļoti glabāju un taupu, arī cepurīti sau-

dzu, tikai divas reizes bija galvā. Sarkanā blūzīte arī maz valkāta,

kad abas pūkiņas būs kopā, tad mazputniņš sevi vienmēr uzposis

Lieliniņa dēļ, līdz šim viņš bija slikts un neposās, viss būs pavisam,

pavisam citādi, es jau iztēlojos, ka katru svētdienu izrotāšos kā

lelle. [. .]
Jā, vēl kas. Rīgas Latviešu biedrībā skandalozs notikums. Birz-

manis bankrotējis un kļuvis vājprātīgs. Rudzrogs un Irbe uz viņa

vārda viltojuši vekseļus. Banka piedzen. Birzmanis gribējis visus

apšaut, tas viss noticis pēdējās divās dienās, un vēl nav zināms, kā

lieta atrisināsies. Olga iet pie māsas, tā esot galīgā izmisumā, bet

viņš gluži apmierināts sakot, ka viņš tagad esot vesels, bagāts un

pasaules lielākais dzejnieks. Par to vēl rakstīšu. Tagad esmu pavisam

nogurusi. Rakstīju trīs stundas. Mīļi, mīļi.

Māmiņa
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1899. gada 14. septembri

14. IX 1660

Zeltmirdzošo Iniņ! f..] Staigāju apkārt smejošām, zibošām acti-

ņām, visa ietīta zeltputekļu mākonītī. «Gara gaita» ir tik skaists un

krāšņs, ka tiešām actiņas tīri fiziski mirdz no tā, tas ir kā liels,

sniegbalts, bezgalīgs audums ar dimanta pavedieniem. Manas dau-

dzās krāsas pilnīgi nobāl šīs vienīgās, žilbinošas gaismas priekšā.
Es vienmēr salīdzinu: es esmu aizejošā gadsimta vakara blāzma,

Tu —- gaišā, austošā diena, tāpēc mēs nekādā ziņā neesam konku-

renti, kā Iniņš domā, — kāpēc man nekas tāds nenāk prātā? T» ne-

domā ari cilvēki, es taču Tev rakstīju par dažiem privātuzskatiem,
Tevi katrā ziņā uzskata par uzlecošu zvaigzni, un «Austrums», pie-

mēram, būtu ļoti lepns, ja no Tevis ko saņemtu. Bet Tu vērp un vērp

kādu slimīgu iedomu, nomoki pats sevi un apbēdini māmiņu.

Bet romāns patiešām jāuzraksta, nobeidz pienākuma darbus, labi

atpūties un tad sāc. Paralēli varēsi taisīt tieslietas un patulkot kaut

!<o vieglāku «Dienas Lapai». Bet par saviem problemātiskajiem rēķi-

niem rakstīšu vēl vairāk. Tagad gribu vēl ko teikt par dzejoļiem, ari

«Silts dvašas vilnis» ir ļoti jauks, tiešām kā saules sasildits mazs,

silts vilnis. Trešo mazo pantiņu es uzreiz nedošu cenzoram, beigās
viņš visu nosvītros. Zālīte jau pagājušo reizi paturēja pie sevis vienu

dzejoli, viņš domā, ka mēs jau katrreiz kaut ko nedošot, un tā viņš

patur krājumā. [..]

1899. gada 29. okiobri

[..] šodien saņēmu Tavu mīļo 26. 18 pūkkartiņu un neko vairāk

nedomāju, nedarīju un neiztēlojos kā tikai to, ka puisītim ir drusku

labāk, tas skan kā klusi dvēseles zvaniņi. Bet nu jāliek visi līdzek|i

lietā, lai puisītis pilnīgi nostātos uz kājām. Vispirms atpūla, pilnīga

atpūta un tad tikai gluži 'ēnām atsākt darbu, tikai tā šī lieta ies, un

reiz tā ir jāizdara. Tāpēc es ari neko neatbildēju uz taviem jautāju-

miem par nākošā gada darbiem. Ja viņš vēl neprasa, ko tad mēs

piedāvāsimies! Es domāju tā: par tieslietām, kuras Tu gatavosi, Tu

taču dabūsi 10 rubļus mēnesī. lepriekšējā mēnesī, septembri, bija
18 rubļu un 40 kap., tagad, oktobrī, — 11,85 (šomēnes es vēl ties-

lietas neesmu saņēmusi). Tad būs «Svētki Solliaugā», droši vien

3. burtnīcā, kopā ar «Ķeizera ceļojumu» mēnesī taču sanāks 30 rubļu,

un vairāk nekas netiks sākts. Martā un aprīlī Tu tulkosi kādu ro-

mānu. Nupat iznācis Korelli jaunais romāns «Barahass», to es Tev

vēlāk nosūtīšu, arī daudzas mazas skices, kuras Tev sameklēju, vai ari
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levadu. Katrā ziņā tas būs viegls darbs, kas dienā aizņems kādu

stundu. Tad Tu varētu sākt I—2 stundas domāt par savu romānu,

bet sākumā ari ne tik daudz. Vispirms pilnīga atpūta, jo ii«.slietas jau

sastrādātas kādām trīs nedēļām uz priekšu. Tev — viena stunda

darba, tad divas un vēlāk četras, un tā ieturēt visu gadu. Tagad ta

kā tā paliek pārpalikums.
Šomēnes es kopā ar Jelgavu izdevu 41 rubli, vēlāk nebūs tik

daudz. Rakstu tagad redakcijā un tāpēc nevaru pievienot rēķinu,

lešu Zālītim uz krāgas, lai palielina manu algu uz 70 rubļiem, jo,

kopš Deglavs ir projām, Blaumanim ir «Vietējās Ziņas» un man

Blaumaņa «Sīkumi», kas aizņem ik dienas IV2 stundas vairāk laika.

Tad es domājusi līdz jūnijam katrā ziņā uzrakstīt drāmu un nedošu

to Zālītēm bez 50 rbļ. par loksni. Es viņu turēšu pie vārda, jo viņš

tik daudz solījis Blaumanim, kad tas gribēja iet projām. Kas man

par to, ka viņš tikai solīja. Domāju šogad uzrakstīt arī otru — fan-

tāziju dzejā, līdzīgu «Saules meitai». Kā ierosmes avots man noder

Kostāna «ripHHueca — rpe3a» (tāds ir krievu nosaukums, nezinu ori-

ģinālā), Novaļa «Heinrihs fon Oftendingens» (Reklāma izd.), nu ta&,

kurš izgāja meklēt zilo puķi Heines «Bimini». Tā mēs šogad būsim

bagāti apgādāti ar darbu, un mīļputniņš mierīgi atkopsies un strādās.

Bez tam nāks klāt katru mēnesi 30 rubļu stipendijas. Ja Deglavs

saņem, man ir tādas pašas tiesības. Un aiznākošā gadā būs tavs ro-

māniņš.

Tu mani vienmēr pārproti, mīļdvēselīt, ja domā, ka man vajadzīgs,
lai Tu būtu slavens. Man tas nav vajadzīgs, bet es zinu, kāda ba-

gāta, bezgalīga pilnība guļ Tevī, kas ilgus gadus nav izmantota

kautrības ūn pašapziņas trūkuma dēļ, un arī ārējais spēks ir slimību

nomākts. Mans lepnums un prieks ir pakāpeniski Tevi atdot dzīvei,

vispirms izārstēt un tad iesaistīt darbībā. Ko Tu runā par reklāmu,

ir muļķības. Katrs tagad tic, ka Tu esi tulkojis «Faustu», es taču

esmu šeit un zinu to labāk, par Tevi interesējas, un katrs gaida no

Tevis tālākos darbus. Citi piedēvē «Faustam» pavisam citu nozīmi

nekā mēs, tas ir kā svētums. Bija jau slikti, ka sākumā [parakstījām]
ar abiem vārdiem, tas mums pašiem sagādāja rūgtas stundas. Tu

bieži domāji, ka es tā gribēju, bet es Tev allaž esmu teikusi, ka manī

nebija ne mazākās vēlēšanās šajā ziņā. Man vajadzēja pašai sevi

pārvarēt, jo es gribēju tikai to, ko Tu. Atmetīsim uz visiem laikiem

šo jautājumu, katrs tagad zina, ka Tu esi to izdarījis. [..]

Tā ir mazputniņa istabiņa, bet ļoti neizdevusies, jo nemaz ne-

māku zīmēt.

Lielputniņš ļoti mani izsmies, bet laba tomēr!

Pie rakstāmgalda es sēžu dienā. Tev ir krēsliņš pa labi no loga,

bet, kopš Olga vienmēr ienāk un apsēžas uz Tava krēsla, abi nu sež

uz viena. Uz dīvāna viņi no paša sākuma bijuši kopā, arī gultiņā, ļoti
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platā, tikko derīgā abiem mīlulīšiem. Uz kumodes spogulītis, pie
sienas saulespuķīte, vienmēr uzvilkta, bet vispirms mīlulītis noskūp-

stīts, arī gulētejot. Uz rakstāmgalda rakstāmpiederumi, kas piesieti ar

zaļu diegu, un Tava bildīte. Beidzamās vēstulites tiek nēsātas ka-

batā, vecākās glabātas saulespuķītē. Ja iā ir pavisam pilna, tad visu

aizved uz Jelgavu un ieslēdz pie citām vēstulītēm kopā ar sarkano

šallīti. [..ļ
Divas pūkiņas kopā — un mīļi un labi.

1899. gada 22. decembri

22. XII 1861

[~] Manu puisīt, es tāpat turu Tevi rokās kā «Sabirzušo ziediņu».

Tas ir gan visskaistākais no visiem trim dzejolīšiem, jo ir tik neiztei-
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cami vienkāršs un muzikāls. Lasot nemaz nevar nedzirdēt mūziku, tik

skaistu, aizgrābjošu mūziku, kas aizkustina ne tikai manas subjektī-

vās jūtas, bet arī citu jūtas. «Vārdi» ari ir jauki, jauka forma, bet tik

labi kā «Ziediņš» tie nav. «Vajaga» ari savā veidā ir ļoti labs un aiz-

kustinošs, forma ir jauka, un beigas ļoti efektīgas. Tieši tā vienmēr

ir jānobeidz. Tu vari mācīties no saviem dzejoļiem, kā jānobeidz. Tev

ir daudz lielisku dzejoļu no agrākajiem laikiem, kuros tomēr beigas

neizdodas, arī starp cietuma dzejoļiem ir līdzīgi, citādi ļoti skaisti,

bet ar vājām beigām, kā jau es, piemēram, Tev teicu, kad tu nebeidzi

ar «vajadzēja» (gemusst). Pēdējie dzejoļi (es domāju — šiui rudeni

rakstītie.) ir liels solis uz priekšu, salīdzinot ar agrākajiem, to ari

cilvēki sajūt.

Es jau rakstīju, ka pirms dažām dienām bija pienākusi Birznieku

Latiņa un stāstīja, ka laukos cilvēki ļoti ieņemti no Taviem dzejoļiem.
Arī Poruks parasti tā neslavē un negodā kā Blaumanis, taču kādu-

dien viņš atnāca un teica, ka viņš tos uzskatot par skaistiem. Mā-

miņa ļoti priecājas, ka puisītim būs panākumi ar dzejolīšiem.

Par dzejoli «Ar pātagām Šaust» es jau atbildēju kādā kartiņā, vai

tad Tu nesaņēmi? Tas ir jauks un savdabīgs un tūlīt atgādināja

Dubultus, tur toreiz spīdēja saule un lija lietus, un tad Tu salīdzināji
lietusstarus ar auklām un to arī uzrakstīji. Bet vai tas būs cilvēkiem

saprotami? Vajadzētu ievīt kādu rindiņu, kur tieši pasaka, ka stari ir

pātagas. Es gribēju tā izdarīt, bet labāk cenzoram nemaz nerādit.

No beidzamajiem trijiem devu «Taurētāju», bet pēc garām pār-

domām atkal paņēmu atpakaļ, jo tas varētu radīt ļoti daudz nepa-

tikšanu, Tu jau zini, ar ko Tev ir darīšanas. Pagaidām taču pietiek

ar to, kas tur ir. Ir arī vēl «Zilganās dzirksteles». Kas attiecas uz

panākumiem, tad Tev, mīļais, nav jābēdājas. Ir droši, ka «Fausts» un

valodas reforma izlauzuši ceļu. Beidzamo sankciju šogad devusi

Draugu biedrība, to Tu būsi lasījis «Dienas Lapā». Tas ir tieši norak-

stīts no Hilnera manuskripta. Visi kļuvuši uzmanīgi pret Tavu liriku,

un, tiklīdz Tu dosi kādu oriģinālskici vai noveli, katrs to ķers un

lasīs, tas nav kā ar citiem, kuri var rakstīt un rakstīt un cilvēki

nemaz nelasa.

Ļoti priecājos, ka Tu sāc domāt par oriģināliem, kā rakstīts šo-

dienas. 13. XII 1570, mīļajā kartiņā. Bet nedrīkst nomocīties, tikai

pa drusciņai. Jānāk romānam un līdzās vai pa vidu kaut kam isā-

kam. Ļaudis nedrīkst tik ilgi gaidīt, citādi interese atdziest.

Tavs panākums ir jo lielāks tāpēc, ka visapkārt ir dažādu sugu

lenaidnieki. Pat cilvēki, kas Tevi atzinuši, ne mazums plucināti no

agrākās «Dienas Lapas». Tāds notikums ir tiešām notikumsl Blau-

manis visur grozās un bučojas ar visiem kritiķiem. Mīlulītis devis

feļetoniskus pliķus, bet viņi tomēr slavē.
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«Nākotnes cilvēks» ir atrasts. To rakstīju vakarējā vēstulē, un no

tā puisītis gribēja atveseļoties un augt. Es tā priecājos par biezo

aploksni un spiedu pie lūpiņām. [..]

1900. gada 6, janvāri

[..] Tu tik augsti vērtē manu neapzinīgo labsirdību un periodisko

domāšanas veidu, un man liekas visaugstākais un tieksmēs vērtīgā-
kais Tavs smalkais, loģiskais domāšanas veids, tas atgādina zibeņu

pavedienu audumu. Ko man tas līdz, ja acumirklī mani pārņem

domu straume. Es ātrumā nespēju saņemt kopā to, kas man vaja-

dzīgs, un, iekams es attopos, tā ir atkal prom. Un, ja es gribu, gribu
ar sāpēm tik bieži, tā nenāk, es nespēju izaust pat vismuļķīgāko

domu, man ir vienīgi sapņi un sejas. Tā ir dāvana, un man nav nekā

pašas sasniegtā, tas mani padara īgnu un mani pazemo. Tātad mēs

abi esam laikam daļas un tikai kopā sastādām vienu veselu. Tādēļ,
ka nevaru domāt, man vajaga pastāvīga darba un apzinīga mērķa,

pat pastaigājoties. Bet es tagad vismazāk domāju par lieliem mērķiem,

kuriem jābūt derīgiem. Taču es nevaru to skaidri Izteikt, jo man šī

doma ir jaurļa. Cilvēks pats ir viss, visi nolūki un mērķi viņam pa-

doti, jautājums tikai, vai tie cilvēkam der, es domāju, ka tas ir vie-

nīgais pareizais. Tāpēc vispirms veselību un Iniņu, viss cits ir bla-

kuslieta. Ja Tev ir pietiekoši asiņu un fosfora, vajadzīga attiecīga

darbība, kuru var nosaukt par mērķi vai nākotni, vai citādi. [..]

1900. gada 29. janvāri

[..] Arī šodien, kad ņemu spalvu rokā un gatavojos rakstīt, ka

nav vēstulītes, piepeši ielidoja niķīga, dubļaina, bet tomēr mīļa kar-

tiņa. Puisītis, kurš mēdz nest no pasta kartiņas, laikam būs pakritis.

Tas ir tāpat, kā Tu saņēmi manu bildīti ar izplēstu aci. Otra acs tā

jau ir tik šaura. Nemaz negribēju šo bildīti sūtīt, izskatos tur tik

svešāda, bet mīļpuisītis tā kliedza, un tādiem jau visu uzreiz vajaga.

Tagad es sevi vispirms kārtīgi uzbarošu ar troponu un tad iešu pie

šulca vai Hebensbergera, pēc tam nosūtīšu īstu māmiņu, kurai sekos

drīz visīstākā. Tagad Tu vari dot dažādām bildītēm dažādus vārdus.

Beidzamā laikam būs jānosauc: vabole. [..]
Rakstnieku biedrība 6. janvārī bija diezgan labi apmeklēta. Niedra

uzaicināja 70 rakstniekus un citus aizstāvēt savas Intereses un dibi-

nāt biedrību ar apslēptu nolūku — lai vervētu «Austrumam» spēkus.
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Niedra uzstājas un gribēja katrā ziņā panākt, lai pievienojas

Latv[ielu] biedr[ibas] fonda nodaļai. Tomēr tas viņam neizdevās; Kau-

dzītes, es, Zālīte, Duburs un citi protestēja. Vispār visi rakstnieki

gribēja būt patstāvīgi, neatkarīgi no izdevējiem. Niedra un Blaumanis

vēl dažas reizes protestēja, bet bez panākumiem. Viņi gribēja arī, lai

rakstnieki lasa grāmatas tikai no vietējām bibliotēkām, lai neceļo. Es

protestēju. Rakstniekam taču vispirms jāsaprot savs laiks, Izcīnāmās

cīņas. Es teicu, ka Šeit vrss ir norobežots, drusciņ varbūt aizrāvos un

gāju par tālu, bet atkal attapos. Zālītene ari bija tur un pavisam

nobijās. Kaudzītes Matīss man izteica savu cienību un norādīja, ka

nevajagot vēlēt kungus vien kā interešu pārstāvjus. Saprotams, mani

ievēlēja un klāt vēl Blaumani, Niedru, Duburu un Teodoru. Viņiem

nav nemaz pa prātam, ka lieta tā iznākusi, bet tomēr viņiem jāiz-

liekas, ka tas tā nav. Nekā nevar darīt. Mērķis ir — dabūt statūtus

un rūpēties par patstāvīgu biedrību. Kad mēs to būsim panākuši,
atkal sasauks sapulci. Viņi velk lietu garumā un grib aizkavēt, bet

es nepielaižu. Zālīte man jau atsūtījis statūtus, kurus nosūtīšu Tev,

lai Tu izstrādā. Es esot ļoti labi runājusi, lai gan negribēju runāt,

bet dusmojos un nespēju klusēt. Nākamā nedēļā mēs atkal sapulcē-
simies un es likšu statūtus priekšā. Blaumanis mani reiz teātri iepa-

zīstināja ar Niedru. Viņš nav nesimpātisks, drusku nospiests, kautrīgs,

nav runātājs un nepolemizē. [..]

1900. gada 24. martā

[..] Ar saudzēšanu nebūs nekā; kā jau Tev teicu, tā ir izbeigta

tāpat kā brīnumticība. Par to jau rakstīju 22/69 vēstulītē. Vai Tu to

saņēmi, miļdziļumiņ? Vēl drusku domāju par to un uzskatu, ka tas

atbilst sievietes raksturam (bet nē taču, sievietes ir aktīvas, radošas

un altruistiskas mīlā), tas speciāli attiecas uz manu slinkumiņu. Visu

saņemt gatavu, vai tas būtu brīnums, dievs, labsirdība, aizvērt acti-

ņas un {auties skūpstiem, tik ne strādāt un radīt, tātad pašos pa-

matos biju daudz lielāka egoiste nekā mī|putniņš. Esmu savā ziņā tāds

parazīta augs, kas izsūc koku. Vai tad tas nav taisnība, ka esmu

vienīgais interesantais priekšmets, par ko mēs abi šos gadus esam

rūpējušies? Visas krāsas, noskaņas, studijas izlietotas manis dēj. Ko

tad es īstenībā darīju Tavā labā? Tu esi saņēmis tikai netieši; mācī-

dams mani, esi pats līdzi mācījies, bet nekā tieša. Tu jautāji kādā

agrākā vēstulītē, lai es Tev kaut ko par Tevi saku, aprakstu Tavus

rakstura vilcienus. Jā, ko lai tad es saku? Es Tevi jūtu, sa-

protu Tevi, domāju Tavas domas, esmu rakstījusi pat Tavas dzejiņas,

bet matemātiski izteikties es nevaru. Vispār, kā zini, es kautrējos visu
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savilkt skaidri kopā. Esmu tagad puslīdz tik tālu tikusi, !ai sevi pa-

zītu, un kā tālāk? Visu nojaukt vēl nenozīmē prast uzcelt, es izturos

pret Tevi kā revolūcija pret evolūciju. Tu sapioti baltās gaismas
nianses, kamēr manas gleznas ir lielākoties asinssarkanas. Kur tad

piestāt? Ka palīdzēt sev un Tev? Paņemšu līdz visas vēstulītes, un,

kopā esot, mēs vērpsim tālāk iesāktos pavedienus. Mēs gribam būt

īsti pavasara putniņi un atsāksim daudz ko no jauna. Vai Tu zini,

ko man vispār saka? Es izskatoties jaunāka un arī smukāka. [, .j

1901. gada 7, martā

Šodien, mīļdvēselīt, ir trešdiena, 7. marts, un Tava dvēselīte vēl

sēd bez kartiņas vai vēstulītes no otras mīļdvēselites. Cejā es izrak-

stīju 8 kartiņas un no Jelgavas 2 un šodien 1 vēstuiīti. Cik no tām

Tu būsi saņēmis? Zamuēls gan vēstules ieliek pasta sainī, tad tās

aiziet ātrāk, bet tagad jau var būt citi kavēkļi, un es baidos, ka ļoti
daudzas pazudīs. Par papu es rakstīju, atradu viņu vēl dzivu, bet bez

cerībām.

Vispirms viņi bija atsaukuši Strautzeli, es ataicināju vēl Hakfeldu

un liku izmeklēt, viņam ir aknu vēzis, un drīz šķirsies. Ārsti nevar tik

noteikti pasacīt, varbūt vēl 2 līdz 3 nedēļas. Ir sāpīgi viņu uzskatīt:

lielais, stiprais vīrs ir sarāvies gluži mazs, mati balti, seja un ķerme-
nis tik dzeltens kā olas dzeltenums, pāri palikuši vienīgi kauli. Biju
uz to jau gatava, bet ieraugot tomēr izbijos. Līdz šim ik dienas viņš
ēda vienu olu vai pāris apelsīna šķēlītes, tagad ari to vairs nē, tikai

vēl pa gluži mazai špicglāzītei vīna. Atnesu Tbkajas vīnu, puspudeli

par rubli un 15 kapeikām, šad tad arī mazliet augļu zupu. Viņš gulta

jāpaceļ un jāapgriež kā mazs bērns, elpo smagi, aizelsdamies, sirds

lūst uzskatot un klausoties. Kaut taču mokas drīzāk beigtos, viņš

guļ tā jau kopš ziemassvētkiem. Protams, sākumā viņš bijis ma/.Kct

spēcīgāks, bet tad pamazām izdilis.

Māte viņu ir gan kopusi ar mīlestību, es to nemaz negaidīju un

biju pārsteigta. Viņa to ielaidusi savā gultā, bet pati guļ uz grīdas.
No ratu šķūņa atnests vienīgais labākais pēlis, un viņš guļ uz di-

viem pēļiem, viņa paceļ to un baro un ļoti viņa dēļ raud. Māti aiz-

kustinājis, kā vecais to kopis, kad viņa slimojusi. Ja bijušas pāris

kapeikas, viņš nepircis sev tabaku, bet gan viņai ābolus. Ta viņi atra-

duši viens otru — mūža galā. Vecais gan negrib mirt, vienmēr runā

par to, ka tikai varētu atgūt speķus. Kad bijis vesels, runājis, ka

brauktu pie mums, mēs viņu ieģērbtu lielā krievu kažokā ar krokām

(krokām katrā ziņā jābūt) un lielos zābakos. Es mātei jau teicu, lai

viņa ar Kristapu brauc līdzi, bet tas viņai laikam lāgā nepatīk. Kur
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tad tie divi paliks! Kur tie lai pieiet! Bet es jau viņu spiedīšu. Kris-

taps ari visu laiku gulējis slims, Strautzels sacījis, ka esot zarnu ka-

tars, Hakfelds saka to pašu, bet grib vēl pārliecināties, vai nav len-

tenis. Viņš ari ieteicis katrā ziņā uzturēties svaigā gaisā, bet [Kris-
taps] sūdzas, ka esot sāpes un nevarot paiet. Viņš vai nu guļ gultā,
vai ari ielien virtuvē, kur ir vistumšākais, un sēd tur stundām ilgi.
Nezinu, ko ar viņu iesākt, viņš negrib, ka ar to runā. bēg no cilvē-

kiem, viņu nogurdina jau pāris vārdu, jau ilgu laiku nav ieskatījies

grāmatās. Redzēt viņš vēl var, tikai acis bieži ir iekaisušas un tajās

jāiepilina zāles. Naktīs un vispār viņš nemaz neguļ. Katars jau ir

tikai tāda blakus vaina, galvenais ir nervozitāte, varbūt vēl augstākā
mērā nekā pie Tevis. Ko lai es tur daru? Ārsts ieteicis dzert Karls-

bades ūdeni, bet tas jau nav nekas. Tikai nedaudz atbrīvo māgu un

dārgi maksā. Es ļaušu izlietot vienu porciju un tad vairāk ne.

Mamma vēl turas un skraida apkārt pat īsti žirgta. Pa ziemas-

svētkiem viņa smagi slimojusi ar influenci, «Spuros» saaukstējusies.
B<ļt viņa dara un skrien par daudz, pat ne reizi dienā neapsēžas. No

kurienes tur rodas spēks? Es brīnos par viņas sīkstumu, viņa pieder

pie neizsīkstoša spēka cilvēkiem, kurus var saņurcīt un saberzt, bet

tfe atkal izslienas taisni. Es jau ari pati esmu no šīs sugas, bet tikai

vāja kopija.
Tu gribēji, lai es visu sīki aprakstu, bet te ir tik daudz notikumu,

ka es varu Tev dot tikai paviršu attēlojumu. Rīt arī rakstīšu vēstuli

un vispār vairāk vēstules nekā kartiņas, lai tikai varētu visu pastās-

tīt. Mīļais, mazais puisītis jau ļoti grib sēdēt klēpītī un visu uzzināt.

Es jau arī esmu tāds filtrs visās bēdās un rūpēs. [..]

Mīļi, mīļi, mīļi.

1901. gada 21. martā

21. martā.

Dvēselīti [..] Vakar es Tev telegrafēju un rakstīju, ka paps ir

miris, aizvakar norakstīju garu, apdrošinātu vēstuli par visādām darī-

šanām. Ārējie notikumi man aizslīd garām kā sapnī, tie atrodas jau

tik tālu, izliekas jau tik sen, kopš nomiris papus, es tikai brīnos, ka

sāpes ir tik svaigas. Visvairāk man sāp, ka es nespēju padarīt viņa

dzīvi vieglāku un ka nevarēju pasacīt, ka viņu mīlu. Es taču arī Tev

nespēju to atklāt, manas dziļākās un labākās jūtas guj iekapselētas un

ietītas manī. Bieži mani pārņem tik šausmīga atstātība, ka gribētu

celties un bēgt projām pie puisīša kā toreiz Cīrihē, kā šovakar, kad es

nokrēslā gulēju gultā un mans spilvens bija saraudāts gluži slapjš.

Jau divas dienas neesmu saņēmusi nevienu kartiņu, bet tad es
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saņemos un ķēros pfe darba. Man šeit jābūt galvai un atbalstam,

padomdevējam un mierinātājam, un mantzinim, bet es pati taču

esmu tikai visšikākais un vārgākais putniņš un pūkiņa, kas dreb ne

katras vēsmiņas. Mamma Joti bēdājas, ka Tu teicis — viņa rakstot

tikai man. Nav taču neviena, kas rakstītu, es jau Tev apstāstīju,

kādi tie rakstītāji, un pati viņa nevar. No visiem radiniekiem Tu viņai

esi eņģelis. Turies vesels, rūpējies par sevi. Māmiņa glāsta vaidzi-

ņus...

1901. gada 1. aprīli

Mīļpuisīt! [..] Tavas vakarējās kartiņas siltums vēl viļņojas mani.

Cik bezgala mīļš un labs Tu vari būti Tā ir labestība, par kādu es

sapņoju, bet tā atnāk tik uzvaroši kā gaismas parādība, kurai prett

es saraujos par gluži mazu, mazu kukainīti. Tā slēpjas dziļi Tevī, lai

pie izdevības izstarotu kā verdoša straume. Tā daļa, ko dodu es, ir

jau vienīgi tas, ka es palīdzu ienest aktīvā darbībā novārtā atstātos

spēkus. Tādēļ neizteicami priecājos, ka Tu tagad pozitīvi strādā, radi,

sevī veidojies un kļūsti stiprs. Tas tiešām ir lielais atkalpiedzimšanas

brīnums, kas ir tik rets un tik grūts. Tu man tagad izliecies kā četru-

padsmitgadīgs zēns ar gludu galvu un spožām actiņām, kas skrien

uz skolu un no māmiņas acīm grib nolasīt, vai viņš ir labs puisēns,
kas nopelnījis savu algu. Tagad Tu divkārt esi mans puisēns, kopš

zaudēju papu. Jo vientuļāki mēs kļūstam, jo ciešāk mums jāsaslēdzas.
Cik maz izteicošs šķiet viss, ko rakstu, arī tagad no visa pārdzī-

votā esmu kļuvusi garīgi trula. Tikai vakar, lasot Tavu vēstulīti, visi

avoti it kā atvērās un es aizrakstīju Tev vienās asarās. Arī māte bija

dziļi satriekta un salika rokas, tā stunda esot svētīta, kurā Tu pie-
dzimis. Nespēju atbrīvoties no sajūtas, ka tik dziļi izjusts svētības

novēlējums tiešām varētu būt visspēcīgs. Man arī liekas, ka tēvs

izstieptu no kapa savas izdēdējušās, dzeltenās skeleta rokas un mūs

svētītu. Visskaidrāk man palikušas atmiņā šīs šausmīgi izdēdējušās

rokas. Nespēju vairāk par to rakstīt, tas mani tomēr uztrauc, un man

vienmēr jāraud.

Šodien Līzei un papam noliku uz kapa vainadziņus. Rīt braukšu

uz redakciju. Seit vairs man nav ko darīt. Pavadīt Zamuēlu, kas

19. aprīlī brauc uz Kuldīgu, var mamma pati, tāpat pārdot savus ve-

cos krāmus. Mana klātbūtne redakcijā ir nepieciešama, ja šo pelņas

avotu mēs vispār gribam paturēt, citādi tur viss sabrūk. Tagad ir

1. aprīlis, un nu noskaidrosies, vai atkrīt daudz abonementu un vai

Platess vispār to patura. Ja krīt «Dienas Lapa», tad kritīs arī «Mājas

Viesis» un «Mēnešraksts». Tagad izšķirsies daudz, es negribu atteik-
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tiiis no līdzstrādnieces vārda, iekams visu nezinu un neesmu uzklau-

sījusi ari citus, bet tam nebija laika. Nozīmēja vai nu... vai. Kad

t;igad bušu Rīgā, izlasīšu arī «Vēstnesi» un no Olgas uzzināšu pri-
vātās domas. Bet nedomāju, ka Zālīte bfitu ļāvies piekukuļoties, lai

ari citkārt tas būtu kā būdams. [..]

190!. gada 4. aprīli

[..] Vēstulītē bija arī piezīmītes un dzejolīši. Piezīmītes ir ļoti
labas un vesela bagātība. 15. maijā es pabeigšu «Sandu» un «Kei-

zera cejojumu», tad tūlīt ņemšu priekšā kritiku, bet tad tur arī jālido

pūkiņām. Dažas piezīmītes man gan vajadzēs dot arī Dermanim, pati

jau redzēšu, tikai es īsti nezinu, ko lai viņam dodu no biogrāfiskā.
Nedomā taču tikai, sirdsasintiņ, ka es pārstrādājos, redakcijai es

strādāju 2—3 stundās ar starplaikiem, protams, tas paņem laiku, kad

nāk mani poētiskie pacienti ar saviem prozas un dzejas mēģināju-

miem, un tad vēl korektūra, bet tas nav īsts darbs. Dažas dienas man

iet gluži viegli, ja vien Asars, kas tagad strādā redakcijā, pilnībā
uzraksta «sīkumus» vai «literāro pasauli». Un ekstrādarbam mājā

pie «2. Sandas», tagad «lirikas», es ņemu 2—l-i. stundas, sadalot uz

visu dienu, tas iznāk maz un it nemaz mani nenogurdina. [..] 2ēl,

ka 1 cēlienu es esmu jau aizsūtījusi projām, ko labot tur nebija neka,

un otrajā, pēc manām domām, jālabo tikai nobeigums, kā es Tev jau

rakstīju. Nav jānobeidz kā I cēlienā, kur Andēls paliek paka| un rokas

piāta, bet varbūt tur, kur tiek atmests mantu krājējs, un pievieno ari

dažus pantus, kā muzikanti dziedādami apsveic. Bet sūti arī vēl šurp

tā, kā bija, tad es redzēšu, kurš nobeigums ir labāks. I cēlienu es Tev

aizsūtīju 25. maijā un II — 27. Tu varētu visu sūtīt šurp, viņa jau

norakstīs. lesniegt Tu vari, kā ir, un vēlāk nogludināt, kad nāk

iespiešanā.

[. .] Abi dzejoliši «Zelta tvaiks» un «Zaļā lieveni» (pārraksts loti

jauks, uzreiz ir vesela glezna) iespiesti izskatās vēl jaukāki, es tagad

vairs nezinu, kurš ir skaistāks. Pirmajā brīnišķi smalkas, skaistas

gleznas, redz tiešām zelta tvaiku un mīlulīti tur vidū, un kā dziesmi-

ņās klusu sīc kā sīkas odu balsis. Pirmajā mirklī pirmais patika la-

bāk, tas ir žilbinošs, bet, jo vairāk lasa, jo vairāk aizgrābj otrais. Arī

šeit jau ir glezna, zēniņš sēž zaļā lievenīti, baltu māmiņas roku uz

sirds. Pirmais ir acīm, otrais — sirdij, un es vēl vienmēr nezinu, kam

dot priekšroku — skaistumam vai labsirdībai. Viens ir rakstīts pūkga-

lotrūtei, otrs māmiņai, bet lieliski ir abi. Kļūst vienmēr skaistāks, ko

Tu raksti, nav nemaz pasakāms, kā Tu attīsties, kādi skaistuma un

labsirdības dzijumi guļ Tevī un kā tie iedarbojas, līdz tie ņēmuši
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vārdu. Katrs vārds tūlīt ir gluži citāds, nekā to izsaka un raksta citi,

tajā guļ tik daudz smalkuma, dziļuma un skaistuma. Ari mazais

ievads pie Miržē ir jauks, tūlīt kas cits. Pat jau Zālite sāk sacīt, ka

tas esot jauks, arī Vidiņš to saka. Vai Tu esi saņēmis Zālītes vēs-

tuli? Viņš liek jautāt. Ja esi pabeidzis ludziņu un neesi pārāk no-

guris, Tu varētu katru dienu pa drusciņai, pa — vai — lappusei,
2 4

turpināt Miržē. Jaunākais patriotiskais dzejolītis ir arī ļoti jauks,
atkal citādā veidā, tikai nobeigumā man nepatīk «tumsa žņaudz».
«Tumsu» iedomāju vairāk abstrakti, kā kaut ko miglainu, fantastisku,

bet «žņaudz» ir spēcīgs, konkrēts vārds, tas man traucē izjūtas har-

moniju. «Zelta tvaika» pārveidojums pienāca par veļu, bet es nebiju

to-likusi, man patīk labāk tā, kā bija sakumā. [, .J

-1901. gada 28. aprīli

[~] Mana bezgalībiņ, mana smaržiņa, kā gan lai es Tev pasaku,
kā es Tevi mīlu? Savām dziļākajām jūtām man nav vārdu. Ari mir-

stošajam tēvam es nevarēju parādīt savas jūtas, es to nespēju. Vēs-

tule, ko es viņam rakstīju, bija pret manu dabu, bija piespiesta ar

manu enerģiju, un pēc tam es kaunējos. Ko lai es Tev vēl saku kā

pierādījumu? Tavs pārmetums mani skāra tik dziļi, ka tūlīt sabojājās

mādziņa, pāris dienas, lai atpūstos, netiku strādājusi, un es pasūtīju

Skujes zāles. Man, protams, ir nepieciešama garīgā daļa un tāpat ga-

rigā barība. To jau Tu redzi, ka tajā nedēļā, kad es no Tevis nesa-

ņēmu nevienas vēstulītes, es neizturēju un Tev telegrafēju. Tu ari

būtu varējis darīt tāpat, mīļsmaržiņ. Bet viena lieta man toreiz, kad

es braucu uz Rīgu, bija vairāk svarīga — mūsu nākotne. Es sacfju,

ka mums jādara viss, kas vien iespējams. Ja arī es būtu aizgājusi
no «Dienas Lapas», tad par tās pastāvēšanu būtu liels jautājums, vis-

maz tā būtu ļoti apšaubāma, tāpat «Mājas Viesa». Tas nozīmētu

nogriezt mūsu [ienākumu] avotu. Citādi es būtu varējusi braukt atpa-

kaļ tūlīt. Tagad jau ir svarīgi, ka ļaudis, kas nāk redakcijā, mani

redz, darbs nav svarīgs, es tagad strādāju daudz mazāk nekā agrāk.

Vai tad es gribu palikti Sirdsiniņ, vai tad Tu to nesaproti? Vai tad

es neilgojos, tāpat kā Tu, pēc tikšanās? Bet man vēl pagaidām jāpa-

liek. Es taču no mums esmu tā darbīgākā uz ārieni. Man jātura

augstu mūsu kukainīšu karogs, mums jāuzvar. Pirmkārt, mums jā-

notura «Dienas Lapa», un, otrkārt, šeit es varu vairāk darīt Tavā

labā. Ar Zālīti nav iesākams absolūti nekas, viņš ir par dumju un

par vāju, un tagad jau gluži sakauts. Drīz nākšot vēl viens liels



512

lūzums, un tad Platess Jaušot laikrakstiem izputēt. Bet, kas tas ir, to

es vēl nevaru zināt, tomēr es neticu, ka nonāks tik tālu. Tas man

katrā ziņā jānegaida šeit, un domāju, ka savu vietu es nevaru drīzāk

pamest kā varbūt augusta vidū, lidz atgriezīsies Balodis. Bet saki

un izšķir Tu, Zeltiniņ. Ja Tu domā citādi, es braukšu jūlija sākumā.

Nogaidīšu tad vēl vismaz Vasaras sapulci, lai darītu, kas iespējams.
Tā es arī tagad nejauši uzzinu ļaužu domas par Tavām spējām un

varu arī šad un tad iekustināt tālāk. Man nejauši nāca rokās kāda

tagadējā vēstule, ko Viktors Eglīts rakstījis Zālitem. (Eglīts ir vēl

Blaumaņa draugs.) Viņš raksta: «Par tiem, kas no «Dienas Lapas»

atteikušies, nav liels zaudējums, es no tiem nākotnē nekā nesagaidu

vienīgais starp tiem ir Niedra. Bet Jums jau paliek Rainis, latviešu

Zaratustra, tas gan prot mazāk mūsu apstākļiem piemēroties nekā

Niedra, bet toties par pēdējo daudz dziļāks un daudzpusīgāks.» —

Varbūt Zālīte dzird no Jaudīm vairāk šādu spriedumu, bet no viņa

jau nedabūn zināt neko. Tad: es biju pie Gruziša. kopa ar kādu

jaunkundzi (viņu sauc Ripa), tā ir tāda pati trakgalve kā Ņina un

brauc studēt. Viņa man sacīja: «Jūsu dzejas veids gan tagad pilnīgi

pārgrozījies, var būt, ka tas ir mākslas ziņā labāks, bet man gan

patika, ko Jūs toreiz rakstījāt, labāk, tas bija pavisam kas cits. Ta-

gad nu gan tas ciņu laiks pāri, tagad citādi... Bet redzat — Rainis,

tas ir atkal kas jauns, viņam katrs vārds ir tāds dziļš. Tā jau ar ir,

ka saka, ka viņš esot tas latviešu Niče.» — Redzi, tā ļaudis spriež

par manu sirdssmaržiņu, kas viens otru nemaz nepazīst. Tad arī Der-

manis bija atnācis man lūgt, lai es iedodot biogrāfiskās ziņas un kā-

dus materiālus no Tevis, viņš Zinību komisijā gribot lasīt par liriku

(par Tevi, mani. Veidenbauinu un Zvārguli). Protams, es viņam šo

to iedošu no ta, ko gribu sacīt un pati arī vēl rakstīt, gribu tikai ta-

gad pabeigt «Z. Sandu», tad tūlīt ņemšu priekšā. Es arī noklausījos,

kā Dermanis Jēkobsonu Kārlim norādīja uz Tevi (abi vienudīen bija

nejauši satikušies). Jēkobsonu Kārlis bija apgalvojis: «Kad tik

poēzija, ideju nevajag.» — «Ņemiet sev par paraugu Raini, tur it viss,

idejas un poēzija, piemēram, «Diloni», es varu lidz asajam sajūsmi-

nāties no tā.» Bet nu, mīļa sirdssrnaržiņ, neaizmirsti atsūtīt dzejolī-

šus, kurus Tev norādīšu, sūti tūlīt un uzraksti pats piezimes.

[..] Par «Ausekli» es Tev jau rakstīju, par to. kādas tur partijas.

Godalgu tiesneši ir jau ievēlēti, tikai ar pašu godalgu sastāv slikti.

Viņiem neesot naudas, un nedošot vispār nevienu godalgu. Tādēļ nu

meklē dažādus ieganstus, darbos vajagot būt sātības idejai. Līdz šim

viņi vispār esot saņēmuši tikai vienu lugu, un tā pati nederot. Dari

tātad šādi, mīļsmaržiņ: saved ludziņu kārtībā un atsūti man līdz

pirmajam jūnijam, cik Tev ir, pārējo vari sūtīt vēlāk. Varbūt tomēr

kaut kas sanāk, varbūt beigās viņi sadabūn naudu, un, ja sātības

lugas nederēs, labākajai taču [godalga] būs jāpiešķir. Kad Tu rak-
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stiji, lai ii [cēlienuj pārrakstu, es biju [to] jau aizsūtījusi. Milda

gan laikam nevarēs norakstīt, gatavo eksāmenu, bet māsa. II nebija
nekā, ko labot. Viss ļoti labi. Vienīgi nobeigt nedrīkst tāpat kā I.

kur Andēls paliek, rokas plātīdams, bet ar to, kur Grieta tikko met.
Un tad Tev vēl vajadzīgs teksts, pāris pantu vai vairāk, ko dziedā-

tāji dzied apmēram tā: «Esi sveicināts, senču varoni/» (Grieta: «Arā

tu, plukata!» — un šajā vietā pat vēl 2—3 reizes. Sis skats kļfist maz-

liet garāks, tāpēc ka muzikanti, durvis sasprūdušies, dzied pilnā kaklā

un Šis nezin, kur bēgt, grib pat pa logu, un Grieta baras arvien ne-

gantāk un sit ar tiem pašiem svārkiem.) Kad Tu pabeidz, Tev pāris
nedēļas jāatpūšas, un tikai tad sāc mazliet «Tellu». Tas varēs nākt

tikai oktobrī. Būtu gan labi, ja Tu aizbrauktu uz Vjatku un pēc tam

uz mežu. Tev jālasa skaistas grāmatiņas un jāsavāc idejas. Man

*ķiet, Tu taču rakstīsi ko īsāku par romānu, līdz kļūsti slavens, uz

romānu būtu pārāk ilgi jāgaida, bet publika patlaban ir leintere-

sēta. [..]

1001 gada 11 maija

Mīļais baltziediņ! ļ. .] Saņemu šodien abas kartiņas — 1064,

63 — un lasu, ka puisītis pabeidzis ludziņu, un saskrien acis spožas

prieka asaras. Redzu, Tu flugas] nozīmi saproti tāpat ka es; galve-
nais ir uzticēšanās sev, ticība sev pašam, tā darba cilvēkam ir ta

varena dzīves pārvērtība. Tagad ir zudis drūmuma cēlonis, šaubas,

protams, tās jau uznirs šad un tad, ar tām jāsastopas pat vispilnasinī-

gakaja darba procesā, bet tagad Tu spēsi prasīt no nākotnes, jo at-

bildība guļ Tevī pašā. Un vienu zini, tagad ies uz augšu, no šī hrtfa

Tu piederi pie uzvarētajiem. Es gaidu |oti daudz, jo ticu, ka tagad

Tu arī fiziski kļūsi vesels, tik vesels kā varbūt jaunekļa gados, kad

domāji par savu pirmo ludziņu, bet to neuzrakstīji. Toreiz sakas Jau-

nums, kas Tevi saindēja, tas bija aizturēts spēks, kā pūstošs veldrējs.

Un zini vēl, zellpuisīt, jau tad es Tev pateicu pareizo, kad Tu

tik ļoti baiļojies, ka ludziņa iznākšot slikta. Toreiz mēs sēdējam uz

divāna, galvu pie galviņas, un vidū vēl bija dzeltenais runcis. Es

sacīju, ka svarīgākais nav, vai izdodas vai neizdodas, bet gan, ka Tu

vispār raksti. Kopš šī laika Tev tas ir kļuvis skaidrs. Ārējie panā-

kumi nostājas otrā vietā, un, ja Tev pietika drosmes pirmajam, Tev

pietiks drosmes arī pārspēt grūtības. Ja panākumu nebūs tūlīt, tad

zini, ka Tev ir tik daudz ienaidnieku kā nevienam. Nav nekādu šaubu,

ka ludziņa būs laba. Ja 3. cēliens būs tikpat dramatisks un domu ba-

gāts kā abi pirmie, kaut kas vēl nebijis. Tas būs kas jauns, salīdzinot
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ai viņu veco, nodrāzto humoru. Ja es to salīdzinu ar Blaumaņa jau-
nāko gabalu, kur darbība ir tik nabadzīga un nodeldēta un viss tfk

šausmīgi vecs, tad tajā [Tavā ludziņā] ir cīņa, ideja, dzīvība, asi,

dramatiski kontrasti. Bet tagad jātiek galā ar to, ka, pirmkārt, vispār
nav naudas godalgošanai, tad [otrkārt] — Tavi personīgie ienaidnieki.

Valdis izmanto izdevību, lai atriebtos par «Staburaga bērniem», un.

ka tas ir Tavs gabals, to jau katrs sapratīs, kaut viņš ar to vēl no-

zinātu. Dulpits un Kempels stāv veco pusē, Liepiņš kā karjerists stāv

tur, kur vairākums un kur labākajās famīlijās viņam ar to netiek

aizskarts gods. Skujenieci, protams, es pievārētu, mes nesen satikā-

mies, un viņa mani ļoti laipni ielūdza pie sevis, bet viņa ir atkāpu-

sies no tiesneša pienākumiem. Paliek tikai Mierkalns un Asars.

Runā, ka lidz šim esot iesūtīti 2 gabali, ļoti vāji. Asars sacīja, ka

sastāvot vienīgi no monologiem. Tūlīt pašā sākumā garš monologs

par to, kā mēdz būt, kad mīl. Ja būs kāds kaut cik ciešams gabals,

viņi, protams, dos tam priekšroku, bet tāds diezin vai būs. Noteikti

jābūt gatavam laikā, es gaidīšu, līdz Tu atsūtīsi, pārrakstīt pēc tam

var ātri. Un tad es vēl noteiktāk uzzināšu, kā sastāv ar akcijām un

vai ir vērts iesniegt. Zālīte saka: «Kad negodalgos viņi, godalgosim
mēs paši,» — kā viņš to domā, es vēl nezinu.

Ar teātru komisiju man bija asa saruna. Nu jau lugas tur gulēju-
šas 3 nedēļas («Zeltite», «Nātans», «Līrs», «Svētki Solhaugā»), un es

gribēju, lai viņi man atbild. Bija pēdējā sēde, jo vasarā tie visi iz-

klīdīs. Sēdēja tur kā muļķi Bergs, Balodis, Dulpits, Pūriņu Klāvs

Ozoliņš un vēl tie malkas tirgotāji, un Valdis. Patlaban viņi nevarot

nekā pasacīt, ne šai sezonai pieņemt. Es sacīju, ka viņi varētu pasacīt

vismaz tik daudz kā savu spriedumu, es taču braucu projām, un tad

atkal viss iekritīs kā ūdenī. «Līram» un «Nātanam» neesot tēlotāju
Ibsenu tie pat neesot lasījuši, bet «Zeltīti» nemaz negribot pieņemt.
Pārējie to nebija izlasījuši, vienīgi Ozoliņš. Protams, es pievācu sa

vas mantas un gāju un pateicu īsti asus vārdus. Jā, es arī jautāju
vai arī es vēl nevarētu iesniegt vienu lugu, jo godalgas tiks sadalītas

tikai nākošajā sezonā. To viņi nevarot pieļaut. Valdis sacīja — es jau

tagad varot iesniegt «Auseklim». Atbildēju, ka tā būs mana darīšana

Tātad ar to nekas neiznāk. Pāris dienas gan biju briesmīgi sašutusi,

sevišķi «Zeltītes» dēļ, ja viņi mani kā dramatiķi grib iznīcināt, bet

tagad esmu atkal saņēmusies, galvenais taču ir varēt strādāt. Neva

jag pieļaut nevienam sevi noliegt, un māmiņa ar puisīti būs braši. Es

sapņoju, ka tu mani vedi pie rokas, es gāju pa ļoti līgojošos zemi

un taisījos iegrimt, Tu mani ātri izrāvi. Es ļoti bieži redzu sapnī savu

zeltaino Iniņu. Esmu vesela, ēdu labi un nopirku šokolādi un to

bāžu puisītim mutē. [..]

Miļmāmiņa
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1901. gada 17. jūnijā

...Tavs «Vētras dzejolis», kā redzi, ir iespiests «Mēnešrakstā»,

un {audis no publikas sacīja, ka Tavi dzejoji kjūstot arvien lieliskāki

un skaistāki, Ebeliņu Reinis bija gfuži aizgrābts un vēl citi. Kā

dzejnieks Tu tagad esi kjuvis slavens, neviens vairs nevar neko pa-

darīt. Zinību komisijā Veinbergs ļoti atzinīgi izteicās par «Liru», pēc

tam Vēbers vispār par visu, ko Tu esi uzrakstījis, un tulkojumos Tevi

pasludināja kā pirmo, pārāku par Adamoviču, un arī sacīja, ka Tu

esi vienīgais tulkotājs. Tas nāca kā rezultāts tam, ka Mīlenbahs bija

runājis par jaunajiem vārdiem un izņēmis vienu vārdu arī no

«Fausta». Nevarot sacīt «raujumā». (II daļā uz «straujumā»). f£s

biju uztraukta un viņam uzbruku varbūt mazliet par stipru, nosaucot

viņu par filoloģisko lieldūrnicku. Sacīju, ka viņa vecā mīlestība uz

garajām astēm un varbūt arī uz garajām ausīm nav sarūsējusi.

Velmē gan mani apsauca, bet es runāju tikai tālāk un teicu, ka es

izteikšos viņa valodā, v/i uzskaitīju viņa paraugvārdus: divdabis, di-

dināt, saliklens, atgriezeniski, un sacīju, ka dzejnieki veido valodu un

ka tie to nevar pēc viņa salikteņa dīdināt, un ka tā neies atgrieze-

niski, bet gan uz priekšu. Viņi abi ar puspēdiņu un vēdersāpju dzej-

nieku var palikt atpakaļ un sapņot par garajām astēm. Tam sekoja
Vēbera atziniba, un es viņam pateicos Tavā vārdā. Tad vēl uzstājās

kāds Millers un Bērziņu Ludis. Tie visi par Tevi izteicās atzinīgi un

Tevi slavēja. Bērziņš sacīja, ka atzinības jau neesot trūcis tūlīt to-

reiz, ko tur kāds muļķis esot rakstījis, tas neko nenozīmējot. Viņš

tātad izlauzās ar lielu sensāciju. Veinberga atzinība bija jau pirms

Mīlenbaha. Tavu vārdu jau pieminēja nepārtraukti, visvairāk debatēs,

tā ka pat jau runāja: «Tagad nu gan tika svinēti istie Raiņa svētki.»

Arī par mani jau izteicās ļoti atzinīgi. Dermaņa priekšlasījumu var-

būt iespiedis pie mums, tad Tu vislabāk redzēsi. Asars jau referātos

izturas naidīgi un taču tā, it kā es viņam neko nenozīmētu. Teodors

šoreiz par visu runāja ļoti īsi: «Mēnešraksta» pirmie dzejnieki ir:

Aspazija, Rainis un Poruks. Aspazija divos garākos dzejojumos «Pa-

tiesība» un «Gadu simts» parādās uz savas spējas augstuma. Rainis

(apmēram tā) — viņš attīstoties arvien skaistāk savā talantā — un

nolasīja [Tavu dzejoli] «Vēl ziema» un arī no Poruka vienu mazu

dzejolīti. Par «Austrumu» viņš sacīja, ka tur blakus pazīstamiem vēr-

šot uz sevi uzmanību arī viena otra mazāk pazīstama [dzejnieka]

dzejoļi, nolasīja kādu mazu dzejolīti, un Asars, piemēram, to uztvēra

tā, it kā viņš [Teodors] to būtu izcēlis kā dzejnieku. Nebūtu es pā-

rāk nogurusi un uztraukta, referātus es būtu uzrakstījusi pati, patie-

sībai atbilstoši, jo pilnīgi atstāja nepieminētas visas polemikas, kurās

Tu tiki slavēts, un par polemikām vispār nereferēja. Diemžēl arī es

vairs nespēju tā runāt kā agrāk, nervozitāte un viss pārdzīvotais
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mani novārdzinājis, un ari mana balss ir kļuvusi daudz, daudz vā-

jāka. Sasprindzināju visus savus spēkus, un tomēr aizmugurē mani

nesadzirdēja. Ļaudis saka, ka mana balss esot kļuvusi vājāka. Man

gribēja aplaudēt, bet tagad vispār to nedrīkst, to noliedz jau pašā

sākumā, tomēr visumā šī sapulce bija mums spīdoša uzvara. Atzinību

es dzirdēju no visām pusēm. Vakardien vēl pienāca kāds «Dienas

Lapas» abonementa pasūtījums, tādēļ ka tur būšot nodrukāts Aspa-

zijas debešķīgais priekšnesums, tas bija kāds tiesas rakstvedis Po»

rietis. [..]

1901. gada 26. septembri

Smaržaino pūkiņ, dziļdvēselītl Šodien nav ne vēstulītes, ne karti-

ņas, tu laikam vairs neraksti, un telegramma bija pēdējā. Es tātad

braukšu pirmajās oktobra dienās. Remiķis nav vēl atbildējis, vai

«Zeltīte» atļauta, tātad to negrib pat atļaut, grib man pavisam aiz-

sprostot ceļu uz teātri. Es šodien telegrāfiski apjautāšos. Braukšu

jaunnedēļ — vai nu caur Pēterburgu kopā ar Zālītēm, vai caur Mas-

kavu ar Rītiņu, kura brauc turp uz universitāti. Rītiņa arī spēlēs Zel-

tīti, viņa spēlē ļoti labi, un Asars — Hansi, bet tēvu kāds students

Vesmanis. Vakardien «Jonatānā» nolasīju Tavus dzejolīšus, tie ļoti

patika, bija arī labi apmeklēts. Teodora brošūra par Zālīti ir iznā-

kusi, nekas daudz tur nav iekšā.

Mīļi, mīļi —- māmiņa

1901. gada 2. oktobri

[. .] Saņēmu Tavu telegrammu un kļuvu mīļa un mierīga.
...Šodien braukšu pie mammas. «Jonatānā» svētdien uzveda

«Zeltīti», un tā ļoti patika. Beigās tiku izsaukta ar lielu «bravo».

Bet «Dienas Lapā» nedrīkst neko rakstīt, to uzveda bez cenzūras at-

ļaujas, bija slēgts vakars. Brīvnieks, kurš arī lugu ļoti gribēja, bija pa-

ziņojis, un nu viņiem ir policija uz kakla. Zini, dvēselīt, Duburs esot

gluži aizgrābts no «Dona Ķihota», biedrībā stāstot, ka tas esot kas

lielisks, līdz šim vēl nedzirdēts. Viņš esot tas, kurš gribējis dot god-

algu. Tas nozīmē, ka divas godalgas viņi varbūt piešķirs: vienu par

labāko literāro lugu un otru par sātību. Es izbraukšu, kā sacīts tele-

grammiņā, ceturtdien vai piektdien. Ļoti mīļi — tikšanās

māmiņa
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1902. gada 10. martā

Manu Pūkiniņ! [..] Jūtos vēl gluži kā sapni, uz manis gulstas kā

bieza migla; kad pārņem skumjas, es kaju tūliņ plānus un esmu

drosmīga. Vakar bija elles ceļš, no vienas dobes otrā, un kamanas

bieži vilkās pa zemi. No tā vēl tagad sāp dibentiņš; tādu ceļu līdz

šim nebiju braukusi. Domāju: tas tiešām skaists sākums, ja tā tur-

pināsies, tad gan jauki beigsies! Es braucu 111 klasē, vienu mirkli

gan šaubijos, kad nesējs pateica — šodien trešajā klasē braukšot ļoti

daudz visādu salašņu, tomēr drosmigi paņēmu biļeti; damu kupeja

bija pustukša un ērta, tikai uz nakti tā pienāca pilnāka nekā kungu

kupeja. Tālu tā nevar braukt. Šodien no rīta iebraucām Permā, 12os

braukšu tālāk. Paskaties, zeltainīt, vai neesmu atstājusi uz galda

«Viņpus laba un ļauna», ieliec groziņā un noslēdz; vai varbūt to aiz-

mirsu pie Pečes. No Soka paņēmu noteikti. Nedod to vairs nevie-

nam. Šodien no rīta vēdināju ar zelta matiņiem pret mīļu zeniņu, tā

ka smaržinas lidoja līdzīgi putniņiem pret mīļo, mazo, jauno pui-

siti. [..]

1902. gada 16. martā

16/737 sestdieniņa. Manu sirds puisīti. [..] Beidzot esmu pusce]ā

starp Rigu un Smoļensku un svētdien, tātad ritu, ap astoņiem no

rita būšu Rīgā, tātad braucu veselas 8 dienas! Tā jau var kļūt gluži

dumiņš! Ceļa piedzīvojumu bez jau pastāstītajiem nav, tikai redzēju
včkar Tavu zvaigznīti, Orionu, ļoti mirdzošu; ilgi sēdēju pie loga un

skatījos augšup, tas mani dziji aizkustināja, un man vajadzēja no-

slaucīt asariņas — jo arī tā ir saite starp mums abiem. Es tagad
vienmēr raudzīšos pēc Tavas zvaigznītes. Esmu diezgan sagurusi, bet

turos drosmīgi. Braucu tātad vispirms uz Jelgavu atpūsties un re-

dakcijā nonākšu tikai otrdien. Smoļenskā jau pavasaris, sniegs noku-

sis un upes izgājušas no krastiem. Permā un Vjatkā gaida lielus

plūdus, tiek celti dambji. Pasūti īstajā laikā zābaciņus, lai ar tiem

Tev neiziet tāpat kā rudenī. Ko gan Tu nēsā, manu mī|o puisīt?
Vai sēdi māmiņas krēslā? Vai guli zem zilās sedziņas? Vai tulko,

un vai runcis Tev piepalīdz? Kop labi dzelteno, lai es visu atkal

atrastu tieši tā, kā bija, jo es jau dzīvoju visā, esmu vienmēr pie te-

vis — māmiņa.
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1902. gada 24. martā

24/739

ļjj [..] Šodien jau nedēja, kopš esmu Rīgā, bet nevaru un nevaru

vēl iedzīvoties; galva kā miglas apņemta un ik brīdi jāapdomā, ko

darīt, ko nedarīt; esmu kā stādiņš, kas izrauts no dzimtās zemes ar

visām saknītēm un nespēj iesakņoties svešajā zemē. Esmu pie Tevis

piparkūku mājiņā, kur Jūs mājojat abi ar runci; es sēžu savā krēsliņā

un zinu pat visus tintes traipus uz galda, tāpat, cik olu palicis un

cepeša.

Pirmo reizi, vai zini, mīlulīt, jūtu, ka Rīga man kļuvusi sveša,

drausmīgi sveša, un tā citreiz taču man patika. Tagad es nekaru

vairs nepievēršu uzmanību, pat skatlogus un grāmatas neesmu pa-

skatījusi. Esmu pārvērtusies, kļuvusi citāda, mani pārvērtusi pēdēja

kopbūtne ar Tevi. Tu biji pret mani mīļāks nekā agrāk, un tieši tas

manī lēnām atraisīja tādu iekšēju spēku un siltumu. Ak, kaut 1u

agrāk būtu varējis tāds būt, cik gan rūgtu sāpju tas būtu mums

ietaupījis! Tomēr Tu nevarēji citādāk, mēs katrs taču spējam attīstī-

ties tikai pēc sev ■ piemītošās dabas likumiem, un es esmu citādāka

nekā Tu. Neesmu spīta gars, kas ar saprātu pārliecināms; es gan

izprotu, bet tas krīt it kā izkaltušā zemē un neuzdīgst; pie manis

vispirms jāizlauzās dziļajiem, siltajiem avotiem, tikai tad viss kļū.*>t

auglīgs.
Manās jūtās pret Tevi ir treji posmi: pirmā reize bija, knd mēs

vispār sākām pazīties, proti, tā bija mana jutekliskā, paviršā daba.

kā es Tev nācu pretim, tur bija arī vēl daudz sīkumaina, aprēķinoša,
bet tur bija arī kaut kas tāds, ko novērtējām par zemu, mēs jau par

to esam daudzreiz runājuši. Otrā reize bija Tavs cietuma laiks, tad es

mīlēju Tevi ar visu savu sāpju spēku; kā es Tevi mīlēju, to Tu toreiz

neizprati visā dziļumā. Toreiz iesākās manas esības pilnīga pārvērtība,

dziļāka un nopietnāka nekā pirmoreiz, kad es lielāko tiesu no Tevis

tikai baidījos. Kad es toreiz sadedzināju Ozoliņa vēstules, tas man

nozīmēja dzīves pagriezienu, dvēseles šķīstīšanos, bet Tu pārmeti, ka

es esot iznīcinājusi materiālus. Tagad tā trešā reize, es pasaku Tev

to pati, tā ir dziļa, brīnišķīga priekšpavasara jūtoņa, un es Tev

varēšu sniegt tagad vairāk nekā tikai līgava. Protams, vēl daudz

kas jānovāc, jāatsijā, visa dzīve pašos pamatos jāatārda kā veci, satru-

nējuši svārki, bet tam jau vēl laiks, vispirms mums jāstrādā un jā-
rada materiālā bāze savai nākotnei.

Tikai pēc tam, kad tas būs padarīts, mēs varēsim domāt paši par

sevi. Rožu mājiņā zem rozēm vai, kad Tavs Saules bērns pavērs sa-

vas saulainās acis, mēs pilnīgi piederēsim viens otram. Bet līdz tam

maigajiem dzinumiem lēnām jābriest, bet tā ir Tava saule, kurā tie

briedis. Šoreiz šķiršanās ir gan grūtāka, bet man ir lielāks nopietnas



519

enerģijas krājums, lai pārvarētu skumjas un strādātu, un arī Tev

tas ir, un tādēļ abiem jābūt stiprākiem un jāuzvar.

Redakcijā es vietu šoreiz dabūju bez grūtībām, jo tieši pirms pā-
ris dienām tika saņemts ciet Asars, citādi diez vai man to būtu

devuši. [..]

1902. gada 13. maijā

13. V 639 [..] Man trūkst Tava mījā kartiņa no 698/4. V, no 3. V

varbūt pienāks vēlāk. Vakar uzrakstīju apdrošinātu vēstuli. Beidzot

pēc tik ilga, drūma laika atkal atspid saulīte, un vēstulītē ir mīļa;
esmu tik daudz cietusi, tas ir kā krampji, kas tikai lēnītiņām atlaižas.

Tikai tagad es arī sāku nedaudz priecāties, ka vakar ar «Vaideloli»

gāja tik labi. Nekā gan nesaņemu, bet slava jau paliek, bija ļoti labi

apmeklēts. Skujeniece «Vēstnesī» bija sagatavojusi labu reklāmu, citē

jusi Andrejanovu, un, kopā ņemot, viss atstāja iespaidu. Uz beigām
es tiku bieži izsaukta. Saucēju vidū, cik zinu, bija Ansbergs, viņš arī

pienāca, apsveicinājās ar mani un vaicāja par Tevi. Bija arī Dārziņš,

jaunais komponists, dēvēts latviešu Mocarts, un Barons, vecais

dainu krājējs, vispār gluži lepna publika. Butuls un jaunākais Asars

ar saviem piekritējiem arī vareni izteica piekrišanu.
Tavu «Skroderīti» es pārrakstīšu pati, tam jau arī nav steigas,

man teica, ka tagad pavasarī neesot vēlams kaut ko iesūtīt cenzūrai,

labāk rudenī, un drošākais ce|š esot tomēr caur Latviešu biedrību, ja

jau tur netiek cauri, tad privāti jau ne tik. Taču, ja Tu domā, ka

man vajadzētu turp nobraukt maija beigās vai jūnija sākumā, kamēr

vēl ir Remiķis, tad telegrafē tūlīt pēc šīs kartiņas. Bija arī Treilanda

kundze un mīļi mani ielūdza; drīzumā turp aiziešu. Tomēr vakar biju

bēdīga, ne redzēju ko, ne dzirdēju, bet tagad jau lēnītēm atdzīvošos,

jo puisītis ir atkal mīļš.

Māmiņa

1902. gada 19. maijā

[. .] Pabeidzu «Mēnešrakstam» «Puķu duets», vijolīte un snieg-

pulkstenīte, —ko biju sākusi jau Slobodskā, tā pietiks 21/? «Mēneš-

raksta» lappusēm. Bet tādu tik dumji tukšu gabalu es vēl nekad ne-

esmu rakstījusi; es ilgojos pēc tikšanās, tur es atpūtīšos un tad

rakstīšu labus oriģināldarbus, mans gars tagad pilnīgi pamiris un

man nav nevienas jaunas domas. Tev nevajadzētu tagad piepūlēties,
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bet gan pilnīgi atpūsties. Derīgu Grāmatu Nodaļa taču vasarā neko

neiespiedīs, ne dzejoļus, ne tieslietas, tas nāks tikai rudenī, gada pē-

dējos mēnešos. Ja Tu neizmantosi vasaru pilnīgai atpūtai, Tev nebūs

spēka krājumam, klausi taču kaut kur ari māmiņai, man jāklausa
visur un Tev nemaz. Pajautā taču runcim. Vai kundziņam nebūtu

jāguļ uz zofā? Vai, ja slims, jālasa izgriezumi no vecas avīzes —

dzejolīšus jau es drīz vien izrakstīšu un izsūtīšu arī tieslietas; bet

tad man speciāli jābrauc uz Jelgavu. Naktis vēl joprojām nedaudz

sāp pleciņš; tagad pie mums dienas 3—4 kļuvis drausmīgi karsts.

Māmiņa šodien ēda zivi, salātus un desertu. —

Māmiņa

1902. gada 13. jūnijā

[..] lepriekšējo vēstuli Tu būsi jau saņēmis, tā bija apdrošināta,

un tagad ari es rakstu tikai skaidri apdrošinātas, tādēļ ka tik daudz

gājušas zudumā. lepriekšējā vēstule bija skumīga, es rakstīju par

jelgavniekiem un gribēju mūsu stāvokli tā pa īstam izskaidrot, solīju

tūlīt turpināt, bet ir tik grūti, ja nevar bārstīt pūkiņas un jāraksta
tādas skumju vēstulītes. Un es taču tik labprāt vēlētos sēdēt ar Tevi

zem baltiem ziediem, galvu Tavā klēpī, ļaut to paplucināt un nekā

nedzirdēt un neredzēt, nekā nedomāt. Es biju tā iedzīvojusies meža

šalkšanā un mūsu kopbūtnē, bet te nu es atkal esmu izbiedēta. Neap-
domība ir manas dzīves nelaime, labi, ka vismaz tagad man šis spoks

šad un tad kļūst redzams, tagad tas nozīmē
— pie katra soļa vis-

pirms pārdomāt un pamatīgi pārlikt, lai nevar vēlāk žēloties, ka ne-

esi domājis.
Esmu mēģinājusi mūsu tagadējo stāvokli iedomāties galvenajos

vilcienos. Mana aizbraukšana stāv sakarā ar to, ko mēs vēlāk darī-

sim. Ir skaidrs, ka es vietu «Dienas Lapā» zaudēju, ja tagad braucu

projām. Esmu ar Zālīti runājusi, un viņš savā netiešajā veidā sacīja,

ka redakcija nevarētu pieļaut, ka tik daudz braukā apkārt. Sā iemesla

dēļ jau pagājušo gadu esot pieņemts Asars, tādēļ ka es runājusi
rudenī braukt projām. Tātad viņš jau toreiz ir rīkojies aiz manas

muguras. Tik gudri viņi ir tagad, ka viņiem rakstnieks avīzei nemaz

neesot vajadzīgs, tātad tikai daudzrakstītājs. No skandāla, kad lietai

būtu jābeidzas ar paskaidrojumu, viņš arī sevišķi nebaidās. Lielāks

skandāls vairs nevar būt par to, kāds bija toreiz, kad viņš uzsāka

darbu, un tādam vīram kā viņš, kurš visur līdis un maisījies, izsmiekls

vairs nespēj kaitēt neko. Turklāt pārsteidz ari aizrādījums, ka Platess

gribot labāk tulkojumus nekā dārgos oriģināldarbus.
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Lietas stāvoklis tātad ir šāds; kamēr es no redakcijas nekustos

pati, tikmēr mani neizsviedīs, un vajadzīgo respektu jau es zināšu sev

iegūt, arī cena par tiem pašiem blakus darbiem netiks samazināta.

Bet kā nu būs pēc IV2 gada, kad Tu būsi brīvs? No kā lai mēs īste-

nībā dzīvojam? Kamēr es esmu vēl vietā, tikmēr tie 60 rbļ.+2o proc.

mēnesī ir droši. Vieta prasa 3—4 stundas dienā, tas nav daudz, un

mēs varētu pārmaiņus to izpildīt, pārāk netraucēti oriģināldarbos.

Bet, ja es to atstāju, tad jāuzsāk kaut kas praktiskāks, lai eksistētu

Det ko tad? Zālīte, vajadzības spiests, mums maksās vēl 30 rbļ., De-

rīgu Grāmatu Nodaja ar! tad, ja Gailīša tur nebūs, dos v3rbfit darbu

par 200 gadā, varbūt 100 rbj. ienāks arī no teātra, bet. arī tas viss

nav noteikts, un tie 20 rbļ, procentos arvien samazināsies, jo mums

taču drīz būtu jāķeras pie kapitāla..

Pirkt mājas uz laukiem neatmaksājas, pirmkārt, par daudz liela

novēršanās no garīgā, un mēs esam par daudz noguruši, ļoti par
daudz pieraduši citādāk, lai uzreiz varētu tik daudz fiziski strādāt,

un mājsaimniecība aizņem ar ziemā. Ļoti dūšīgi un saprātīgi saim-

nieki nostrādājas līdz pagurumam, un tomēr ir tikai knapa iztikšana,

ko lai darām mēs, iesācēji? Es esmu par vāju fiziskam darbam, Tu

ari nevari vairāk kā apstrādāt pats kādu dārziņu, ne ecēt un art, bet

māte pie Spura nosaimniekoja pagājušo rudeni divas nedēļas un da-

būja plaušu kataru, tātad nav neviena, kas tur ņemtos, un tā mēs

jauki iesēstos.

Pirkt namiņu pilsētā? lenesīs jau vairāk nekā procenti, bet dzī-

vot taču no tā mēs nevarēsim, un pie tam mēs būsim tad saistīti, ka-

pitāls būs ieguldīts. Nama apdare, reparatūra, arvien novecojas. Ņe-
mot visu kopā, Tev būtu jāpieņem vieta, jākļūst par notāru vai advo-

kātu. Kaut kur kādā mazā pilsētiņā varbūt Tevi pieņems. Bet Tevi

šausmina šāda nodarbošanās, un pie tam Tu nevarēsi to savienot ar

oriģināldarbu rakstīšanu. Tu saki, ka Tu būtu mums upurējis man!,

tā tas nav — bet šeit ir gluži skaidrs, ka tad tiek upurēta Tava

dzejnieka nākotne. Vai mēs to drīkstam? Es mokos, kopš esmu to

iztēlojusies tā pavisam skaidri, esmu patiesā izmisumā, domāju šurpu

un turpu, bet nevaru iedomāties citu iznākumu. Ja es nebraucu, tad

arvien mums vēl paliek briesmīgās šķiršanās sāpes, un Tu piedevām

domāsi, ka es tad upurēju sevi un netieku pie oriģināldarbiem, [bet]
visumā tā nav. Protams, būtu citādi, ja es tagad brauktu pie Tevis,

kādu laiciņu atpūstos, daudz lasītu un sevi piepildītu ar jaunu saturu,

tik daudz neierobežotas brīvības man nevar būt, ja palieku šeit. Taču

es neesmu izslēgta no oriģināldarbiem. 3—4 stundas dienā red. darbs,

ap 3es nāku mājās un no s—B varu strādāt sev. Es tad sāktu mē-

ģināt ar vācu dzejoļiem iespiesties vācu literatūrā un sarakstītu drāmu

konkursam. (Niedra jau, domājams, tomēr dabūs prēmiju, bet mēs to-

mēr rakstīsim.) Tā kā līdz šim es dzīvoju pie Zēfeldēm, tad, protams,
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nevaru neko strādāt, bet, kā es Tev rakstīju, es nevarēju ņemt

mammu, jo Ir ļoti daudz krāmu, un es taču vienmēr esmu domājusi

par drīzu braukšanu. Ja es paliktu, es ņemtu mammu šurp, un tad

man viss ir gatavs un ērti. Tagad jau ari tūlīt Ir citādāk, kopš Dora

dažas dienas ir pie manis.

Tātad vēl: īsā formulā abstrahets, lietas ?tavoklis Ir sekojošs:

Braukt.

leguvums: 1. Būt kopā, but mīļiem un pūkiņas bez gala.

2. Es varētu vairāk atpūsties un vairāk strādāt pie

oriģināldarbiem, lieliem.

Paspēle: 1. Tev būtu jākļūst par advokātu.

2. Tava nākotne kā dzejniekam aiziet pie tam pa-

zušanā (apmēram tā).

3. Drīza ķeršanās pie kapitāla.

Nebraukt.

Paspēle: 1. Lielās šķiršanās sāpes.

2. Man, kamēr vēl uzturos šeit, vairāk jādomā par

iztiku.

[leguvums:] 3. Bet Tu tagad būtu brīvs oriģināldarbiem. Varētu

tūlīt rakstīt «Iliņu», strādāt tai pašā laikā vismaz

kaut ko Derīgu Grāmatu Nodaļai, jo ar 60+20

proc. mēnesī mēs varam iztikt.

4. Ari vēlāk Tu būtu gluži brīvs oriģināldarbiem,

jo, ja Tu ari nevarētu dzīvot Rīgā, tad Tu varētu būt Jelgavā un

Dubultos un atvieglot man darbu un mēs mainītos. Tā, kā tagad ir

iekārtots, nav jau arī katru dienu tur jābūt, bet pietiek pārdienās. Jā,

vēl kas — tSkroders». Ja es neesmu Rīgā, tad ir liels jautājums, vai

un kā tSkroders» nāk uz skatuves. Ļaudis ir gausi, intrigas, ienaid-

nieki, muļķība utt. īsi sakot, ja grib izsisties, personīgi jārīkojas.
«Vaidelofe» bez manis būtu izkritusi, tā, kāda tā bija jāiestudē. Arī

arēji es nebūtu tā kāpusi uz augšu, ja Tu «Dienas Lapā» nebūtu mani

reklamējis. Ari es jau togad pa daļai ar personīgu iejaukšanos esmu

panākusi, lai par Tevi runātu. Ja šī luga izkristu, tas būtu slikti arī

priekš citām lugām, jo kā dramatiķis Tu neesi pazīstams, un pirmajai

reizei ir daudz, ko sacīt, tā dara publiku aizspriedumainu. Un tad —

ari garīgi Tu neesi tik sīksts un stiprs, lai pēc neveiksmes tā nesa-

lauzts strādātu tālāk. Un, ja Tev ari rastos spīts, tas nav tas, kas

var celt uzvaras prieku. Es pazīstu abus un varu spriest. Tātad šī

formula vēl īsāka: ja es braucu, Tu atkal tiec iežņaugts jūgā, man

taču būtu jāpalīdz ari Zālītēm strādāt, lai man tas nenozīmētu to

pašu, ko tagad, un nākotnē Tev tikai tā pa īstam būtu jānes jūgs.

Tātad vēl īsāk: tas nozīmē — vai nu Tevi, vai mani upurēt. Tevi
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nākotnē. — Vai nu tagad kopbūtne, laime vai; ciešanas un uzvara

nākotnē.

Tātad pārliec, manu sirdsasintiņ, mans vienīgais" Viss, Viss. Domi

objektīvi, neizvirzi priekšā ne sevi, ne mani. Spried par mums kā par

diviem svešiem cilvēkiem un pasaki savus secinājumus. Es neesmu

Zālītēm par braukšanu nekā vēl sacījusi. Sirdsmījoto, vienīgo! I al

visa manu eeltaino matu svētība līst pār Tevi. Seit es pielieku klāt

ari vienu naktsvijoli, kā mēs Pleskavā tās kopīgi plūcām un kā tās

nakti smaržoja uz mazā galdiņa. Pēdējā laikā esmu mocījusies, bet

miers jau nāks, kad mēs būsim izlēmuši tā vai šitā. Tātad izšķiries,

manu mazo puisīt! —

Māmiņa

Priekšlasījumu' es tomēr turēšu! Pāris dienās to uzrakstīšu, jābūt

stiprai.

Manu mīļo, vienīgo putniņ, nepārproti mani, runa ir par Tevi, tikai

Tevi. Es mokos tik ļoti, ka šonakt negulēju. Ko iai mēs darām?

1902 gada 25. jūnijā

25. VI 646. Baltziediņ! Es jau redzu, kā mazie puisīši tur stāv, pa-

visam klusu, atplestām acīm, un te uzreiz plaši atver mutiti un

iekliedzas, ka māmiņas jau vairāk nekā nedēļu neesot rakstījušas ves-

tulīti un neesot neko pastāstījušas, bet jāklausoties, ka māmiņa bi-

jusi ļoti nogurusi un aizņemta. Jau pirmdien (17. jūnijā) iesākās

skriešana pa galvu pa kaklu, tad bija [priekšlasījums] «par lata.

gramatiku» un vakarā Pumpura vakars. Pārnācu vienos mājās, un

sešos jau bija jāceļas, lai uzrakstītu referātus, jo es esmu vienīgā, kas

šogad atreferē. [..]
Šogad jau referāti bija ļoti īsi, bet tas labākais tomēr tika sacīts

par mums. No Taviem dzejoļiem tika nolasīts «Gars» un no maniem

tZārks». Uzbrukt mums neuzbruka nekur, tā man nebija pamata

runāt pretim. Tagad tas arī it nemaz nav vajadzīgs, noskaņojums

taču ir vispārējs, ka mēs esam vislabākie dzejnieki, un par mums ari

visi runā. Visi man apjautājas par Tevi, un es nemaz vairs nezinu,

kurš nelika Tevi sveicināt Teodors saka, ka pēc tam, kad viņš saņē-

mis Tavu vēstuli, esot Tev aizrakstījis garu vēstuli, kurā viņš ielicis

visu savu sirdi. Man liekas, ka Tu šo vēstuli nemaz neesi saņēmis,
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jo Tu taču būtu man par to ko rakstījis, un es jautāju, kādēļ viņš

neapdrošināja. Tas viņam sagādājot neērtības, jo viņš Olainē neva-

rot apdrošināt un tādēļ būtu jābrauc uz Rigu,

1901 gada 17. Jūlijā

{..] Iznāk tātad tā, ka mēs apmēram 10. izbrauksim. Agrāk neva-

rēs, kamēr es nokārtošu visus savus pienākumus. Tu vari ar jūlija

beigām pārtraukt kartiņu rakstīšanu jeb varbūl vēl rakstīt dažas die-

nas augustā. «Dienas Lapā» jau ir paziņots, kādas lugas «Auseklis»

atzīst par labākajām. «Donu Kibotu» kā pirmo, bet diezin ko viņi

teiks, kad dabūs zināt, ka tā tiek nodota Latviešu biedrībai. Vai viņi

tad vēl dos godalgu? Bet Tu nezaudēsi neka, naudiņa sanāks tāpat,

un galvenais jau ir, ka tā tiek labi uzvesta. Un kas gan «Auseklim»

par spēkiem! Tirais kauns! Es jau pāris reižu esmu bijusi viņu

teātri: tur Tija ir galvenā persona. Ļoti gara sieviete, kas visas ka-

dences nodzied monotoni, un vīriešu personāls nav labāks. Deglavs

viņu vienmēr izcej. Kādreiz es uzrakstīju kritiku un tūliņ dabūju pret.

rakstu, it ka būtu pieskārusies kādam skudru pūznim. Tikai žēl, ka

Tu neredzēsi «Skroderi». Tas Tev iedotu drosmi un prieku, kas Tev

tikpat vajadzīgi kā man. Bieži domāju par to. Būt ledomīgi lepnam,

gluži kā mazajam zēniņam, tas ir jaunības avots. Mums vajadzētu

iekļūt tādā sabiedrībā, kur nav pieļaujama dzeršana, ne ari disputē-

šana, tas nogurdina. Būt vienkārši mazam zēniņam. Kad Dora būs

tur, mēs dejosim. Viņa pieteiks valsi, papijonu un minjonu, un mēs

taisīsim tādu mūziku, lai dievs pasargā. Ar dzīvi tieši jāeksperimentē.

Domāju, ka mūsos vēl slēpjas daudz dzīves spēka un jautrības aiz

aizslēgtajām dvēseles durvīm, kas traucas ārā.

Kā Tu atpūties? Atmet taču tos draņķus un avīžu skrandas, kuras

gribēju mest ārā, lai vairs nekad tās nedabūtu redzēt. Pašlaik gan

jau vācu jaunās sēnalas mīļajam, mazajam pūkpuisitim un bildītes

ari. Vai Stučkas ir atdevuši Belšes «Mīlas dzīvi», jeb vai nav cerības,

ka viņi atdos? Raksti tūliņ par to, tad es atvedīšu jaunu. Tev tā

grāmata ļoti patīk un man vēl vairāk. Divi mīlulīši grib to turēt pie

sevis. levāri ari lācenes un mazliet kauleņu, un lielās zemenes vis-

mazākajiem. Dzīvokļa ziņā mēs gan ar divām istabām neiztiksim.

Būs jāņem klāt trešā — virtuve. Vecā var paturēt vidējo istabu, kur

kāpnes ved lejup. Mūsu guļamistabu nodosim Dorai un gulēsim paši

lielākajā stūra istabā, kur dzīvoja vecā. Tur Ir saulīte, un puisītis
taču tik ļoti to mīl. Virtuvi mēs lietosim kopā ar veco vai ari vieni

paši. Malka lai mums ir pašiem, bet lai viņa dod mums priekš tam

noslēdzamu šķūnīti. Mēs tad maksāsim 8 rubļus, un mums būs pa*

šiem malka. [..]
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1902. gada 20. mīļā

[..) Nenosvēita dzīve mums, defakta cilvēkiem, vispār vairs nekam

neder. Mēs vairs netiekam ārā augstajos viļņos. Mums jāturas savā

mierīgajā elementā, tad jau vēl kādu bridi les un mēs varbūt vēl

spētu izveseļoties. Es jau gan ari saucu, lai Tu tulko lēni, lai atbrī-

vojies no klientiem utt., bet bija par tālu. Vēji nespēja aiznest Tev

noskaņojumu, un tā es Tev nevarēju palīdzēt. [. .1 Tagad praktisks

nosacījums ir un paliek: māte un Kristaps paliek Jelgavā, Dora brauc

līdz. Viņa arī ļoti noderīga saimniecībā, kas mani ļoti nogurdinājusi
un padarījusi nespējīgu oriģināldarbiem. Es jau gan visus gadus esmu

apvienojusi saimniecību, aplāpīšanu un rakstīšanu, bet tas tomēr

daudz paņēmis manus spēkus, ilgi tas tā nevarētu turpināties. Kal-

pone bija apzagusies un sagādājusi daudz nepatikšanu. Ar Doru jau

gan nāks viens cilvēks mājās vairāk, un šad un tad viņai jau ari būs

jādod kaut kas no drēbēm, bet citādi neiet. Priekšpusdienās viņa

grib apkopt saimniecību un pēcpusdienās mācīties. Kas attiecas uz

mūsu iztikas rēķinu, tad, man liekas, ir visdrošāk un vienkāršāk rē-

ķināt tā: divi putniņi, galviņas kopā sabāzuši, apsver, kas nu katram

putniņam būtu darāms. Ja katram ir darbs, tad to nobeidz bez steigas.

Un, ja darbs ir padarīts, to var pielietot visur. [..]
No abiem atsūtītajiem [dzejoļiem] man sevišķi patika «Ilgas*.

Tajā ir labsirdība, skaistums, patiesība un spēks. Cik uzskatāms ir

ziediņš, kas guļ, «galviņu ievilcis», un tāpat beigas — «ilgas kā

katlā ieslodzīts tvaiks». Tava dzeja ir vispār kā briesmīgs, saistošs

dabas spēks, kas tik ilgi rūc pazemē, līdz kamēr izlaužas uz āru ar

lielu efektu («mirdz zvēra acis segtā vaigā»). Pirmā dabas aina ari

ir ļoti jauka; vienīgi beidzamā rinda «demantrotas sagšā sprauda»

man nepatīk, ir jau dzirdēts. Sagšas ir jau novazāts [vārds], un ci-

tādi taču viss ir jauns: «zemes vaigs un baltā asru autā Uts». Se-

višķi labi mēs varēsim nopelnīt ar teātri, jo mūsu rīcībā tagad ir

divi lieli teātri— konkurenti. [..]

1911. gada 2. oktobri

Mans zelta saules spožumiņ! Dabūju šorit Tavu kartiņu. Tas sva-

rīgākais, ka te ir daudz zvirbulīšu, salijušu un izsalkušu, kuri Tev

pat tuvi radinieki no mūsējiem un tādēļ obligatoriski jābaro. Ak, mī-

ļais, es vakar raudāju, un man šķiet, arī aiz prieka: te nu ir viens

pacients grūtā formā, neirastēniķis, kas izstājies no universitātes,

tādēļ ka nav varējis vairs darbu ne rokā ņemt, un tagad viņš ceļas

taisni no kapiem augšā. Viņš lieto to pašu Lorana metodi, tikai daudz

radikālāki, bet T«v jāzin, ka kūre ir ļoti nopietna, es viņu sakšu pēc

divām nedēļām, kad darbs būs gatavs. Viņa saka, ka Tu gan dzīvo-

šot 200 gadus, bet ar viņas palīdzību.
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Vaksr Tev sūtīju vēstuli... Mēs, divi vientuļie kalnu gali, sare-

dzamies pār tālēm pāri... Strādāl Strādā! Uzvarēsim! — Spīdola.
Šodien ejam abas uz <Der fliegende Hollānder», Sveicini Klāru

un Ekteri.

1911. gada 2. oktobri

Manu mīļo Dimanikehlchen! Tavs Goldstimmchen's Tev jau ir rak-

stījis garu vēstuli, kur par visu kūri gari ierakstīju un teicu, lai Tu

apprasītos pie Kalniņiem. No Tevis es saņēmu 3 mīļas, mīļas kartiņas

un ļoti, ļoti atdzīvojos, jo pirmās dienas biju stipri deprimēta. Te bija

Skubiķis un Ivanovs ar sarkanu rožu buķeti. Aizvakar bij Skabarga ar

Mārtiņu. Bet, vai zini, Mārtiņš ir stipri civilizējies, ka ne pazīt nevar,

smalkākas manieres, apmeklē vienmēr teātri un lasa par mākslu, tā

kā par drāmu var ar viņu jau kā ar sapratēju runāt. SfkabargaJ
palika pavisam greizsirdīgs, ka nevar līdzi runāt. Vakar bij Ivanovs

viens pats un lasījām kopā dzejoļus. Viņš manu rokrakstu nevar lāgā
lasīt. Viņš ir ļoti sirsnīgs cilvēciņš, «b'escheidener Jūngling».

Es nesaprotu, kā Tu manu vēstuli neesi dabūjis, vai tā freilene

pavisam ir galvu zaudējusil Skubiķis gan ir pretī tādai kūrei, viņš

vispār uz Farbštein kdzi nav labi runājams, bet viņa ir tik prātīga

sieva, ka man gribas viņai uzticēties. Pēc pāra nedēļām viņa no še-

jienes grib iet aiz Vintertūres kādu pusstundu, lai mierā pastrādātu

savu zinātnisko darbu, jo viņa strādā ap to pašu atjaunošanas pro-

blēmu kā Mečņikovs un grib pierādīt. Sk. gan saka, ka viņa esot tāda

«unentdeckte Grosse», bet tas neko nenozīmē, vai mums negāja tāpat.

Mārtiņš ļoti interesējas par Tavu «Induli» un piedāvājās mani, pat

mūs abas, kamēr te būsim, vest uz teātri. Skaists esot «Egmonta» jaun-

iestudējums. Tu redzi, ka es ar lielāku respektu par Mārtiņu runājul
Par maksu Tev teicu — 8 fr[an]ki jeb 500 fr[an]ku par diviem mē-

nešiem. Līdz šim gan ņemu tikai tās abējās vannas, silto un elek-

trisko, un man ir ļoti glīta istaba. Arī ēdienu viņa vēl dod, kādu

gribu, jo galvenā ārstēšanās vēl nav sākusies. Skubiķis atrod, ka cena

neesot liela. Tepat sanatorijā maksājot tikpat daudz sliktākos apstāk-

ļos. Vismaz te kādu laiciņu palikšu, jo pats gaiss jau ir labāks. Is-

taba gan paauksta, bet nav caurvēja. Pie manis gan iekaisums zar-

nās neesot tik stiprs, bet sēdot toties dziļāk, pulsēšana pa naktīm

nākot no «hohes Blutdruck». Atsūti man, zelta labumiņ, kādus

200 frk, jo par mēnesi taču man iepriekš jāmaksā un ir jau sācies,

tāpat arī citas mantiņas: 1. Brūnos valka svārkus. 2. Dzelteno mē-

teli. 3. Zaļo galdautu no mana galda, kurš palika. 4. Melno figaro

ar zaļām apkaklēm. 5. Biezās ķemmes, kuras būs kādā kastītē.

6. Vaguļu adresi. 7. Vai nesūtīsi priekš nākamās svētdienas ko pār-

rakstīt? Mans mīļais, mīļais. Šodien līst. — Tavs Herbsttrūbchen's.
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1911. gada 8. oktobri

Manu oiiļo, mīļo sirdsvidutiņl
Vakar nerakstīju visu laiku, jo nezināju, vai Tu neatbrauksi, un

klausījos uz katru zvana vilcienu. Es mēdzu Tev arvien rakstīt pēc-

pusdienas, jo priekšpusdienas es strādāju, tad 1 nāk pusdiena, un tad

lh stundu atdusos un vienu stundu skrēju staigāt, un tad nāk ma-

sāža un dažādas vannas (īstā kūre sāksies tikai pēc kādas nedēļas,
kad būšu savu darbu pabeigusi), pēc tam atpūta, un tad rakstu Te»

vai ejam abas staigāt. Ka Tu uz «Egmontu» nenāci, Tu nekā nezau-

dēji, skaists inscenējums, bet neatstāj nekāda dramatiska iespaida, ne

lielas traģikas, turpretim «Der fliegende Hollānder» ar sliktu insce-

nējumu, bet ar lielu traģiku un izteiktu skaņās to, ko Tu vārdos, sa-

viļņo visus dvēseles pamatus. Nevajag nemaz mūzikas pratējam būt,

tikai elementāras sajūtas vien. Vai atceries, ko Klāra teica par «Uguni

un nakti»? «Mēs braucām uz mājām kā piedzēruši no lielā skais-

tuma.»

Vakar tātad ap Vj 5 pēc kūres atnāca Mārtiņš ar biļetēm un drīz

aizgāja, tad atnāca Skubiķis, ar kuru ilgāk runājām, un pēc tam

Kalniņi, tā kā netiku pie rakstīšanas un arī uz Tevi gaidīju. Šodien

pēc pusdienas viņi vēl būs še, tādēļ šodien arī nestrādāju, bet ritu

tad ņemšu vienu nedēju darbu rokā un ceru pabeigt, tad es visiem

uosacīju nenākt, un viņi labprāt paklausa, jo man jāsaka tāpat kā

Birutai — «visi arī mani mīl».

Kalniņi man teica, lai es jel darot uz Tevi iespaidu, ka Tu

Lugfānāj nepaliekot. Tavas istabas esot par daudz sliktas, viņu

istaba esot bijuse daudz labāka (ko es arī teicu Tev), bet Ekters to-

mēr slims palicis. Tur esot mitrs un reizē caurvējš, kas varot sa-

grauzt visstiprākos nervus, un brīnās, ka Tu tur tik ilgi palicis.
Faibšteine saka, ka priekš ilgas dzīvošanas nerviem un asinscirkulā-

cijai proporcionāli ar Tavu konstitūciju vajagot stiprāka klimata. Vi-

sas sliktās dūšas, darba nepatikšanas, deģenerācijas esot ārstējamas

un viss atjaunojams uz dabas pašas pamata. (Un te jau es priekš

acim redzu, kā viens cilvēks atjaunojas, kurš no dzimšanas galigi

deģenerants.) Es domāju, visādā ziņā 15. oktobrī neaizmirsti saim-

niecei uzteikt, lai tad nu ejam vai Cīrihē, vai uz Bērni, vai kur. Pēc

darbu pabeigšanas Tev divi mēneši būs jānododas viņas kūrē «dann

wirst dv was erleben», kā Olga saka, un tad jau Tu ari panākumus

pie manis būsi redzējis. Savus māgas pulverus jau es visus esmu

atmetusi, un visi saka, ka jau izskatoties labāka.

Tūlīt man jāiet uz pusdienu. — Ak tu manu nabadziņ, mijumlņ,

kā tās raganas Tevi sašāvušas un kā Tev nu jāguļ, tas ir citādi, nekā

«dem Ritter iāllt es gar nicht ein» etc. Otrdien teātrī «VPaltens/eins Tod».

bet es neiešu, jāpaliek pie darba. Rakstīšu Tev tikai isas kartiņas.
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Visu saņemšu no Kalniņiem. Albums laikam lielajā kastē. Manu mijo
zelta dārgumiņ, mans skaistais — lielais Inio — spidi.

FarbŠtein kundzes sveiciens! Visi. kuri bij Farhšteinei pret! un

mani biedināja, tagad sāk piekrist, tāpat ari Skubiķis, Kalniņi.

19 fl ļada 26. novembri

Ak, manu sirdsmīļo! Mana zelta dvēsele!

Ak, ko Tu esi cietis! bet es arī — un viss palti galā Ir nesapraša-
nās, pārprašana, un caur to tad ari iznāk tālākās sekas pašā dzīvē.

Es esmu tanī pārliecībā vēl, ka mūsu dzīve varētu sākties no jauna,

un to pumpuriņu, kas manā rozē plaukst, es uzskatu kā grūta, tāla

pavasara simbolu. Es Tavu vēstuli dabūju šodien vēlu, ap 11., pasts

pienāk 10., un es biju pilsētā ko apgādāt, 4. būs studenticnes pie ma-

nis, kas pieteikušās. Pārnākot atradu Tfarbšteinss] k[undzei] svešus

priekšā, kur man bij jāņem daliba. jo viņa pati ir saslimusi, Tšlad

tikko paguvu izlasīt, visa mana dvēsele dreb un iekšā vārās, un es

netieku.

Saņemšu īsumā galvenās līnijas. Mans dzīves uzskats fr
f

faktiski

atliecoties tikpat uz sevi pašu. kā Tevi: darbs ir galvenais, persona

ir pārejoša. Mans pesimisms nav mākslots, viņš dziji mīt manī lekšā,

}»v pirtus kā es Tc-vi pazinu, un visa mana dzīve mani viņā ir tikai

tālāk stūmuse. Tad nāci Tu — tava rakstura pnmats ir neaizskara-

mība un kundzība —. un Tu nemanīji, k* tā pret sievieti izteicas kā

varmācība — Tā ir Tava naivitāte. Esmu allaž gan mēglnājuse to

Tev sacit, bet Tu arvien to nespēj saprast, itn man pietrūka spēka.

Tu teici, katram jāaltīsta sava individualitāte, lūk. līdzība: ērkšķu

krūms auga blakām ar mīkstu lapu kriimu, un katram bij jāattīstās,
katris tālāk auga, bet ērkšķis ar dzeloņiem plosīja lapu krūmu un

teica pie tam: vai Tu neļausi man attīstīt savu individualitāti? Kop-

dzīvē sieviete ir vājākais radījums, ari es, kaut stiprāks gars, neesmu

no ši likuma izslēgta, un pret vājāko ir jāpiekāpjas un jāsaudz. ja ne,

t;;d viņš nonīkst, to Tu nesaprati. Es Tevi esmu milējuse ar tik lielu

mīlestību, ka es nezinu, vai var vēl cita tā mīlēt. Es pate sevi at-

metu, mēģināju Tev piemēroties un tomēr vienmēr dzirdēju: to Tu

tā un tā vēl neesi diezgan darījuse. Tad nāca priekš manis tas lū-

zums, kur Tu teici: vīrietim ir darbs pirmais un tad tik sieviete. Tev

las iznāca naivi, jo Tu pat to esi aizmirsis, bei man tas atvēra

acis — es Tevi biju pat vairāk mīlējuse par savu darbu, par māti un

tēvu un pat par veco dieviņu, un tad es maz pa mazam sāku nojaust,

ka ir pašam sevi arī jāmīl, ka es pate sev esmu pāri darījuse. Iz tā

iztecēja arī, ka es sāku uzmeklēt uzskatus, kuri bieži iznāca Taviem

pretēji, ta šo pavasaru sadursmē par Niedru, kas mani dzina tālāk
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nostāties pašai kā personībai. Bet Tu šo brivibas sajutu pie manta

saprati greizsirdības veidā. Un taču es esmu tik tīra, ka varu Tev

sacīt: mana sirds ir tikai Tev piedcrējuse — un otras sirds man vairs

nav. Sai sirdij Tu esi pāri darījis, un tagad Tev atliek tikai viņu no

jauna iegūt. Es neesmu nekad citu vīrieti mīlējuse kā Tevi un ne-

spēju mīlēt, pat ja gribētu. Manas attiecības ar Skabargu Tu rūgti

pārproti: tā ir draudzība un līdzjūtība. Tu- varēji ari pret viņu citādi

izturēties, jo viņš Tevi ļoti mīl. Tagad nu ir viss dziļākais izteikts un

mana dvēsele ir pret Tevi tīra kā .spogulis. Kad būsi te, tad mēs visu

sīki pārrunāsim un tad varbūt Tu ari sapratīsi, ko es no Tevis gribu.
Ai vēstuli te nevar īsumā neko izteikt, vajag daudz piemēru, runā ari

ar Skabargu, ieskaties viņa sirdi, tad arī Tu sajutīsi draudiibu put
viņu.

Un nu. mans mīļais zelta saules lēkurniņ, nu tev gan būs jāpa-

pūlas ap Tavu mazo, kura grib būt liela izauguse. Jau no sākuma

es slikti darīju, ka iekritu Tev kā gatavs auglis klēpi, sieviete grib ka

dabas likumu «dass man um sie wirbt». Sākumu jau Tu uzminēji »r

to kalendāru un ziediņu. Un tagad taisies nu, kā tieci, šurpu, jauns

mēnestiņš ari. «Es soli an dir nichts fslrfen», es jau nu ari neesmu

tāda. —

Vēstule, ko Jancim raksti, ir laba, lai tad nu arī iet, aizmirsīsim

pagātnes rūgtumu, tu taču pats teici formulu — «nav pagātnei varas,

mans ceļš ir jauns». Fotogrāfija ir slikta, tādu Tu nedod, sūti to, kur

Tu esi ūdens pilī mūsu tornī, Tu zini, kur puķes vijas, tā vislabāk

tur piederas. Tagad Tu ari nevari fotografēties, Tu atrodies pārāK

uzbudinātā nervu stadijā, no tās ari tas vecums, kurš pāries, kad U

divus mēnešus būsi mierīgi alkopies. Visa nelaime, ka Tu esi pārstrā-

dājies. Tāpat arī vecumam vai jaunumam, smukumam vai nesmuku-

mam pie vīrieša nav nekāda iespaida uz mīlestību. Katra sieviete

vīrieti mīlē individuēli. Cits likums ir pie sievietes, kuras būte uz

smukumu ir uzcelta. Un nu Tu, mans dārgumiņ, nebēdā un neuztrau-

cies vairs, viss būs labi, viss taps jauns, un par visu lido.

IQ!2. gada 5. martā

Manu mīļo, silto zelta saulīt. Šorīt gaidīju no Tevis kartiņu, bet

nesagaidīju, tādēļ šo priekšpusdienu ari lietus lija, tikai pret vakaru

atkal maza cerībiņa atspīdēja priekš rīta. Pagājušo naidi slikti gulēju,

peles uzveda tik traku danci, ka nekur glābties, varēja redzēt, ka cita

citu Vēra rokā un skrēja taisni gar manu gultu, tā ka man uznāca

bailes. Nogāja viss miegs, un bij jāņem pulveris, diezin kā nu šonakt

ies. Šorīt no rīta atnāca avīzes, izlasīju Teodoru, tas vairs nekā ne-
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w«r Izrakstīt, var redzēt ka grib sliktu teikt, bet ari to neprot Toreh

jau viņš «Uguni un nakti» taisni bij noķengājis, tagad jen vēl h

daudz labāk rakstīts. Toties Andrejs Upits ļoti labi rakstījis, sauc pni

cmeistera darbu», un var redzēt, ka viņš patiesi pats ir bijis aiz-

grābts no lugas. Mēs jau gan vairs neticam, ka arī tās varētu būt

naivas patiesas jutas, un sevi-šķi pie viņa liekas viss veikals un aprē

ķins, bet te lasās cauri patiesas istas cilvēka jūtas, un man ari nāca

asaras, lasot viņa kritiku. Viena miļa vietiņa ir, kur teikts, ka Vizbu-

līte esot Antiņa māsa, to jau Tu pats nebiji iedomājies. Tāpat arī ar

«Uguni un nakti» iet atkal dikti labi, ik dienas izrāda un pat 2 jeiz

diena un vienmēr izpārdots. Lai nu iet Tev ari prieciņš, mans zelta

laburniņ, lai ieti Maz jau Tev viņa ir bijis, un priecāties Tu nemaz

nemāki, kā lai Tev to iemāca. «Tu pasmējies kā bērns par balvu, tas

nav nekas, tas ir tik nieks 1» [..]

1912. gada 12. martā

Manu sirdsdārgumiņ! Šodien līdz '/s 5 neesmu vē) no Tevis nekā

saņēmusi. Rakstu Tev tādēļ vēstuli, pate sevi mierinādama, jo mau

ir tā baigi un smagi ap sirdi. Kad varētu izraudāties, biitu labāk,

Bsaras kādreiz noskalo sirdi, kā lietus pļavu padara zaļu un tad sāk

atkal pamazām zelt. Galvenais grūtsirdības cēlons jau ir, ka man

gribot negribot jāatzīstas pašai sev mans fiasko ar «Ziedu klēpi». Tu

atminēsi, cik es biju nesaskaņā ar sevi, kad aizsūtīju manuskriptu.
Es labi sajutu, ka pulka dzejoļi ir neizstrādāti un metami pavisam

?,rā, tad gan būtu mazāk lokšņu bijis, bet totiesu saskaņa, bet es tu-

rējos pie Tavas devīzes «nichts umkommen lassen» un liku tad ari

visu iekšā. Otrais nelabums bij tas, ka oktobrī, kad atnācu še, ļoti
daudz uzrakstīju un kā handverķi, kamēr «Saulainā stūrītī» ir atse-

višķi katrs dzejolis taisīts un vairāk pa naktīm. Tātad es rīkojos

bezbēdīgi un uz vieglu roku un beigās sajutu pate sevi lūzumu.

Daudz, daudz no manas nervozitātes ir liekama uz šo rēķinu.

Arējās parādibas tad arī ir tādas, kā varēja domāt: prēmija izpa-

lika — avīzēs netiek dzejoļi pakaļ drukāti — Duburs nesarīko vakaru.

Par visu to jau es neko nebēdātu, kad būtu pati ar sevi saskaņā.

Redzi, tur ir tas dzejols «Zilā puķe», kurš netiek atzits, un tomēr es

pate neatņemami jūtu, ka tas ir labs, un ar to pietiek. Var būt, ka

maz pa mazam saņemšos un varēšu sākt strādāt, tad jau kā Kamē-

lija laidīšu atkal jaunas lapiņas, kaut arī daudz pumpuru neziedējušu
nokrita.

Mans vienīgais lielais prieks bij, ka Tev ar «Induli» labi gāja.
Es priecājos Tavu prieku, arvien klusu piedomādama, it kā kad saldu-
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mus kabatā tur un allaž iemet mutē. Cik man žēl, ka Tu pats ne-

vari sevi just padarītā darba un ka vienīgais stiprais iespaids, kuru

Tu pats esi attīstījis, uz Tevi ir kreņķu vīram.

Te Tev klāt Upīša vēstule, kura šorīt atnāca, viņš patiesi ir aiz-

grābts no «Induļa». Es tagad te skatīju cauri to avīžu gubu, kuru

Tu pameti, un redzu, ka viņš arvien Tevi piemin, kad arī par. citiem

raksta, Tev vajag taču ar viņu tuvāk sakaiā stāties. Cilvēka jūtas
tā nevar atgrūst, un viņš Tev ir vajadzīgs. Pieraksti arvien blokā,

kas Tev ir jādara, lai svarīgāko neaizmirstu. Rītu (trešdien) ari ir

pēdējā diena, kad Aronam rakstīt, lūdzams, nenokavē. Es vēl neesmu

uzmetusi, bet neko tādu jau neteikšu, kur varētu pieķerties. Tam Upī-
tim būs jādod fragments Tev no «Jāzepa», man no dzīves stāsta,

izdevējs taču ir mūsu pašu Dzirciemuieks. —

Nupat dabūju Tavu kartiņu, apspīdēja kā saule nabaga kamēliju.
Te gan visas dienas spīd saule un ir ļoti silts, brīnos, ka Tev list,

domāju, ka Tu būtu atsūtījis man savu saulīti. Tava saimniece sāk

jau rādīt Kehrseite, sarunā priekš manis to istabiņu no 1. aprija, jo

kopā mums iznāktu vienam gulēt sliktajā ķēķī, kurā es miegu pazau-

dēju. Atsūti man, zelta labumiņ, veronālu, ja vari, rītu, es guļu slikti,

bet sūti pats, lai nebūtu Soldati štempels. Es priekš Tevis nopirku
4 kilo ābolu un gribu šodien sūtīt, bet kaste nav pilna, iešu vēl no-

pirkt 4. Atnesa Ivanovs Rufa bildi vienu — otra būs rītu. Nevienam

nepatīk, visi atrod 10 gadus vecāku. Tu laikam biji noguris un

kreņķējies. Ari skatiens nav labs, tāds ass un auksts, un Tev tik siltas,

dzijas acis. Bārda nekopta kā Pinku Jurim. Es nu gan pie Tava Rufa

neiešu, viņš ar varēm izgrumbujo, lai rādītu, cik raibumu prot ielikt,
ko sauc par dzīvības liešanu.

Dakterienei pirksti paliek labi. To jogurta pamācību nekur nevaru

alrast, vēl meklēšu no gala,

1912. gada 3. maijā

Tu mana vienīgā zaļā dzīvībiņ! Nu jau ir pārciests, esmu mierī-

gāka, vismaz tagad. Vakar vēlu dabūju Tavu vēstuli līdz ar Lilijas un

to māmiņas sveicienu. Biju gluži viena pati mājā. Sāpes mani sa-

grāba tad ar niknu spēku, vēl viņa taču juta un zināja. Ak, kāpēc es

pēdējo vasaru nebraucu uz Somiju, bet tad man nebija nekādas gri-

bas, ne enerģijas, slimība bija mani darījusi apātisku. Nakti pavadīju

ar pulveru palīdzību. Šodien iet tā, ka krāmējos un 10 reiz nejēg-

dama lieku vienu lietu un atkal ņemu, un pa rāvieniem atkal atmos-

tas spēks priekš sāpēm. Kāpēc man neteica, kurā stundā viņu apraka,

tā es vienmēr dzirdu zvanus. Fotogrāfiju es nespēju redzēt, kad grib,

lai Dļeglavs] uzņem. Tu nu man paliec vienīgā dzīvības saite. Lido.
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1912. gada 5. mal}!

Manu sirdsasintiņ, manu mīļo zelta labumiņ!

Tos kurvjus un vannas jau es dabonu, Tu uztraucies par velti, es

tikai esmu vainīga, ka Tev par visu sīkāk nerakstīju, bet mani tās

vienas jūtas tik stipri pārvaldīja, ka es citu neievēroju un ari nespēji»

reaģēt. Nu jau taču, taču sāku pārciest, labāk jau ari bij, ka es visus

tos vakarus sēdēju viena tumsā, tā es vislabāk galā tieku. Pamazām

sāk atkal spēks kopā lasīties, tikai tas ir tāds nikns, rūgts spēks. Man

ir pāri darīts, briesmīgi pari darīts, tikai nezinu, kas man tā nodarīji»

uti pret ko man jāgriežas. Mehāniskie dabas ķermeņi spēj dzīvību

dot, saule var likt augiem zaļot un ziedēt, bet es ar savu mīlestībai

pilno sirdi nekā nespēju ne raisīt, ne novērst. Tā es no mammas ne-

spēju likteni novērst, nespēju ne to pašu vienu vasariņu viņas dzīvi

pasaldināt, uz ko es taču visus gadus biju cerējuse un pēc kā es tik

ļoti biju ilgojusēs. Taisni kad nu līdzekļi bij rokā, nogrieza man

taisni priekš degona. Tāpat ari es Tev ar visu mīlestību, ar tik patiesu,

dziļu mīlestību neesmu spējusi ne laimes nest, ne spēka dot, ne novai-

rīt ārpuses rupjumu un nejaukumu, kuru Tu ar savu smalko, vārīgo
būti tik grūti spēj panest.

Man avīžu nav, un es nezinu, kā «Indulim» iet. Laikam kā reāla

drāma, lai diez cik laba, viņa tā nepatīk, publika to vēl nesaprot, un

nav tā pasaku smukuma un fantastikas, kurā viņa caur «Uguni un

nakti» ir iemīlējušās un vēl tādu pat grib. Ja Tu būtu rupjākas da-

bas, ar. robustāku spēku, es Tev teiktu — nebēdā nekā par ārpusi,

raksti tikai, ko un kā pats esi nodomājis. Es bīstos Tev arī ieteikt,

lai Tu «Iliņu» raksti. I — Tu ņem viņu pārāk grūti, kas, pēc manām

domām, Tev nebūtu jādara — jo, ciek vieglāk un nebēdīgāk Tu rak-

sti, tiek labāk Tev izdodas. II — Tu baidies, ka vēlākie darbi neat-

kristu, kas atkal nevar būt, tādēļ ka viņi būs citādā stilā. Un pie
Tevis nemaz nevar atkrist, jo Tavas gara spējas neiet mazumā, bet

pieaug, te var būt tikai runa par ārējo ietērpu, cik tas interesants, bet

tam priekš paliekamas vērtības nav nekāda svara. Un pat tad, ja tik

labi neiznāktu, es tomēr teiktu: raksti! Bet tie ir padomi priekš
robustāka spēka — un es Tev ar savu egoismu esmu daudz pāri

darījusi. Izšķir pats, tikai paziņo man rezultātu. Es Izdomājos par

«Imantu», bet, tā kā mēs viņu domājām, viņš pirmā daļā iznāk

pasīvs, nezinu, vai tas būs labi, ja gribi, es tomēr drusku uzrak-

stīšu.

Paulīne ļoti priecājas, ka Tu par viņas darbu labi izteicies, un

prasa: «Soli ich das gleich drucken lassen oder noch umschreiben?»

Viņa vairs negrib strādāt un saka, lai Ziem[elis] dodot naudu priekš

izglītības vai pats nākot: «Ich bin so schwachl» Šodien bij, es viņu
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gan salamāju — dakteriene saka, ka tas Mandelbergi3 esot jod go-

dīgs ārsts, ārstējis viņu visu laiku par velti, un, kad teicis, lai viņa
sievai pašuj mēteli par naudu, tad viņa to nedarījusi aiz slinkuma.

Tevis dēļ atrakstījis Mandelberģls, lai Tu uz Nervi nebraucot, tur

nevarot jūrā badāties, piemirsu, kur, teicis dienvidos kādu vietu, bet

vispār Itālijā nekādas jūras bādes neesot lietošanā un maz tādu

vietu, kur kaut cik ierīkots.

Tagad nu nāk nepatikšanas, ka Gulbis sūta tikai jūnijā. Atsūti

jel man laikrakstus par «Induli», atzīmē ar zīmuli, kas jāizgriež, un

es Tev to izdarīšu. Es te nekā nezinu, avīzes nedabūnu, netiekos. Kā
iet Brigadierietei? —*

Dikti mīļi, ka Tu iegāji mazā Pūka gultiņā, virsū uz asariņām

nožāvēties. Es jau nu sāku saņemties, saņemies Tu ari — mīļumiņ.

Ekspresvēstules dabūju, pirmo ceturtdien no rīta, otro l/a 10 va-

karā tai pašā dienā.

Atraksti, kādus Reclamus lai Tev atsūtu? Lido.

1912. gada 11. maijā

Mans zelta mīļumiņ, mans sirdsasintiņl
Man Tev jāizstāsta, kā tās lietas te stāv. Vispirms par dakterienl,

viņa jau Ir mīļa un laba, bet laikam viņai pašai iet švaki, ik pa trim

mēnešiem jāgādā 600 un jāēd ari ir, tas viss ir jāsastrādā; afēriste

viņa nav. [..] Bet nu nāks āķis, kas arī mani aizķer: dakterienei

nav dienestmeitas, sestdienās nāk tikai pucētāja par 4 frankiem un

kosti. Visa priekšpusdiena viņai aiziet ar iepirkšanu un vārīšanu. Kur

nu paliek lielā trauku mazgāšana priekš 4 cilvēkiem. Viņa atkrīt ple-

kususe, un tur manas cilvēcīgās jūtas man neļāva neiet palīgā, un

tā man aizgāja pa dienu 3 stundas, jo savas pašas istabu es ari uz-

kopju. Un tiešām Tu nebūtu citādi darījis! Te nu man fiziskais no-

gurums sanāca kopā ar psihisko un liela staigāšana ar! neiznāk,

kad gribu vēl visas vēstules atbildēt un kādu mazgāšanos dabūt.

(..] Bet nu neļaunojies, manu mīļo sirdsziediņ, ne uz dakterieni, ne

uz mani. Es teicu, ka vienu mēnesi palikšu, un vārds jātur, es nu

reiz esmu smalkjūtīga: sirds grib mīlēt, tāpat kā bite grib medu tai-

sīt. Neņem arī man ļaunā, kad es Tev esmu uzbāzusēs ar savu

egoismu un labdaribu. Es taču esmu ņēmēja arī, es ņēmu labprāt no

Tevis uz dzimumdienu 260 franku un vēl šo to un to pēc tā, kad

Tu vienmēr biji bažījies, ka es savu naudu izplenderēšu un tad Tev

būs par mani jāgādā. Un es saku vēlreiz, es to darīju labprāt, kaut

gan mani ir dziļi iedzimts un ne caur grāmatām salasīts lepns pat-

stāvības gars. Tu atminēsi, ka es nespēju mammu vairs lūgties, lai
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mani laiž skolā, kad viņa bij iepriekš teikuse, ka viņa priekš manīt

tik daudz laba darījuse. Un priekš manis toreiz atstāt skolu un visc

to apkārtni un atgriezties lauku zemnieciskā vientulībā bija viena

dzīvības nerva pārraušana. Sis lepnais savpatības gars iirl ir tas.

kas Tev tik daudz pāri darījis, kas nesaprot laulības kopdlzivi ka

ķīmisku sakušanu, bet pats grib dot un ņemt un ir pilns tik bezg»i*

mīlestības, un nemitas raudāt, ka Tu viņu psihiski vienkārši nesa-

proti, ka tas Tev ir pat naidīgs. Es esmu tā lepnā dvēsele, par kuru

Tu dzejoji, Tu uzminēji burvības vārdu. Redzi taču, ka es Tevi

mllul — Lido.

1912. gada 12. maiļd

Manu mīļo sirdsmīļumiņ, manu dvēselīt, manu dzivibiaf Cik lani

man darīja Tava šodienējā kartiņa! Es par viņu raudāju, bet tās bija

siltas dzīvības asaras, Tu man palīdzēsi atkal dzīvot, Tu izsmelsi man

iz sirds to rūgtumu, naidu un saltumu, kas tur sakrājies pret visu

cilvēci. Šodien bez tam ari vēl dzirdēju lielo Bēthovenu (Volksvor-

stellung «Fidelio»), un ari tas man labu darīja. Šorīt biju Ciribes

mežā ar Paulim, priedes šņāc, bērzi pa starpām stāvēja, un vēss un

ēnains, tas man ļoti patika un atspirdzināja. Mēģināšu cik iespējams

no dakterīenes emancipēties. Vairāk Tev šodien nerakstu, bet tas Ir

daudz, manu dvēselīt. Lido.

Vai minēji par naudu Tavai Dorai?

1912. gada 16. jūlijā

Mans mīļais Lididi ar zelta spārniņieml Kādu mīļu kartiņu Tu

man esi atrakstījis. Nu tikai trūkst vēl kā šteigerungs, ka pats lielais

Lididi atlaižas. Es Tev jau rakstīju, lai Tu brauktu trešdien vaf ce-

turtdien. Bet nu par vienu lietu bēda: nupat visa policija ir kājas

un visus latviešu emigrantus tirda dēļ tā streika, kurš izvērtās par

dumpi un kur mūsējie esot bijuši vadītāji. Te daži bēguļo un nemaz

kādu nedēļu neesot mājā. Arī pie manis bij šodien policija. Tādēļ

labāk, ka Tu vēl šonedēļ nogaidi un tikai pirmdien brauc. Es jsu

dzīvoju policista mājā un redzu, cik tie nikni. «.Tas neesot streiki,

tā esot revolūcija!» Viens policists ir apbedīts, un zārkam pakaļ gā-

juši svilpodami."tas visus neganti aizkaitinājis. Par mani nebēda:

manas lielākās bēdas jau esi Tu, un tā mēs viens par otru bēdāja-

mies uz šmerti. Man Tavi sapņi nepatīk, Tu esi pārstrādājies, un Tev



535

jau ķeras pie sirdsdarbības. Man citādi iet labāk kā tur, tikai žēl, ka

kūre dakterienes vadāšanas dēļ bij jāpārtrauc. Man jau ir sava die-

nas kārtība, par kuru rakstīšu, rītu arī aizsūtīšu Tev dzejoļus. Bet

Tu man iūlit atsūti veronālu. Mans mīļais, dārgais zelta Lididil

1913, gada 3. janvāri

Manu inijo dārgumiņ! sirdsdraudziņl
Nu reiz sāk atkal pienākt kārtīgi kartiņas, un es esmu mierīgāka,

kaut gan prieka un spēka sajūtas man vēl trūkst, un visa tā jubi-
leja man tik vienaldzīga, it kā te būtu cita sveša persona un ne e3.

Bet gan jau viss pamazām' ieradīsies. Visvairāk man bēdas dara, ka

Tu varbūt esi tik noguris, ka nespēj «Jāzepu» pabeigt. Tu solīji
priekš jaungada pirmo cēlienu aizsūtīt, nu es redzu, ka Tu to neesi

darījis. Psiholoģiski bij vajadzīgs, ka Tu viņu pabeidz. Tev pašam

un man arī. Man taisni visa dvēsele plūst pāri no sāpēm un rūg-
tuma, ja Tu viņu nepataisi. Aiz tā iemesla man tie projekti, ko Tu

par mani gribi rakstīt, ne mazākā prieka nedara, un arī tādā veidā,

kā Tu esi nodomājis, iznāks ļoti gari, samērā ar darbu pie publikas
būs mazi panākumi, un tad jau Tev ar to vien viss laiks aizies, tad

jau savu darbu met krūmos, un ieguvums ir nullei 50 rindiņas, kur

Tu dosi īsu biogrāfiju par mūsu iepazīšanos, panāks to pašu

lespaidu nekā gara publicistika. Un to Tu vari uzrakstīt, kad būsi

lugu pabeidzis. Tādēļ kurz v. būndig, ja Tu pavisam kādu prieku man

gribi darīt, tad nobeidz «Jāzepu» un dāvini viņu man kā jubfilejas]

oalvu ar piezīmi, ka es to es"mv izvēlējusies. Te Tev bij, lielais POk,

ko es gribu.

Par kautrēšanos un kaunēšanos, un ilūziju zaudēšanu vairs nevar

būt runas, ir taču no tā laika 20 gadi pagājuši, un, lai arī diez cik

lēni esmu attīstījusies, taču gudrāka esmu kļuvusi.

Iz visa tā jau izteikt atbildes uz tiem punktiem: es negribu neko

garu — īsu biogrāfijas gabaliņu. — Es gribu tikai «Jāzepu», tas ir

mans prieks. Par citu runāt man tik sāpes vien dara. Arī mani intīmi

vest priekšā uz skatuves, ka mani apciemo mani tēli, man nebūtu pa

prātam. Man mājas ilgas vairs nav, jūtu nervs ir pārrauts, es tagad

brauktu gluži vienaldzīgi veikala dēļ. Troksnis, sabiedrība, vēl neaiz-

augušas atmiņas mani pilda ar izbailēm — tam vēl jāpāriet. Es pat

tagad te ļoti nelabprāt par to rakstu. Es meklēju tikai īsi kaut ko

sataisīt, varbūt iz biogrāfijas, ko pati rakstu, bet par to man ilgāk

jāpārdomā, un to es varu pati labāk iztaisīt nekā Tu. «Saules meita»

neiet, pārāk episka. Arī Sokrāts ne, tur nav ko redzēt. Vispār visa tā

jubileja neies vairāk kā 2—3 reiz, Tu vari izstiepties taisīdams un

lāpidams.
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Tu tad par to tagad nedomā, atraksti man par «Jāzepu», ja, kaut

cik vien vari, taisi. Ari «Uriels» to teātri nenoturēs} es esmu veci*

praktiķe teātra publikas pazīšanā, te Tu vari palaisties uz mani m

varbūt, ja «Induls» un «Uguns» notur, citādi bez lugas būs slikti.

Nu, mīļais Pūk, vairāk nerakstu, šodien pēdējā diena pie dakterlenes,

pārnācu ļoti nogurusi.

Lido.

Mīļo zelta draudziņ, baidos, ka tik nav slikta tā vēstule, bet es

esmu tik nogurusi, un tad uznāk,

1913. gada 7, Janvāri

Manu mīļo sirdsasintiņ, manu dvēselīt!

Es arvien esmu pūlējusies Tev to apslēptāko un dziļāko fz sevis

sacīt, to, kas tikai topošs un man pašai vēl neskaidri noteicams. Tā-

pat ir ar to prieciņu. Man arvien jāuzmeklē pagātne, lai izskaidrotu

tagadni. Es īsteni sevis dēļ neesmu nekad tā īsti priecājusies: kad

pirmoreiz 94. gadā uzveda «Vaideloti» un tā bij mana garīgā uzvara,

tad es otrā rītā tūlīt braucu pie mammas, un, kad viņa to prieku
izlika visādos vārdos un stāstīja visādus sapņus, tad, redzot viņas

prieku, es arī sāku lidzi priecāties. Kad man kaut kāda lietiņa vai

drēbīte bija, es arvien ar to apziņu pirku, kā nu mammai patiks! Kā

mamma priecāsies! Tā es savu prieku saņēmu tikai no otras rokas.

Vēlāk es gan uzņēmu aktīvu lomu, es tad priecājos Tavu prieku, kuru

Tu neprāti priecāties tāpat kā es. Es biju tā, kas vārdos visu izlikfi

un mēģināja Tev rādīt, kā prieks ir jāsajūt. Es tad pilnīgi sevi aiz-

mirsu, jo man bija tikpat saldi priecāties par Tavu prieku kā par

savu.

Un nu nāk tā jubileja un naudiņa, un es nu esmu kā no sliedSns

izmesta. Kas tad nu par mani priecāsies, kas man izstāstīs, kā jāprie-

cājas, un kam es prieku darīšu ar savu prieku. Es esmu neveikla,

kaunīga, turos pretī priekam, esmu daudz ar sāpēm kāvušies. Tā Tu,

lielais Pūk, redzi, ka es pati ar sevim kautrējos, varbūt jau klusi, ne-

zinot priecājos, kad atkal bail, ka tik nenāktu atkal kādas bēdas.

Mani jau kā bērnu biedināja: smejies! smejies! gan redzēsi, kas vē-

lāk būs, — un arvien iznāca raudāšana. Tā Tu redzi, pār mani guļ
arvien kā mākons. Pacieties, mīļais, gan jau iegūšu spēku, tad jau,
tad jau. —

Skubiķim Tu naudu nedod, tam liekēdim tranam. Ja Tu viņam

dod, tad Tu ierādi, ka Tu esi bagāts, Tev stāv nauda vienmēr ga-

tava, pagrāb tik! Ko viņš Tev var labu darīt? Neko! Viņš jau ne-

raksta. Pat Jansona lietā neko neizdarīja. Ivanovs var rakstīt un bij
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tik smalkjūtīgs un neprasīja, un šis sliņķis, padzirdējis, ka Tavn!

sievai jubileja, un tad lai Tu tūlīt maksā. Viņa sieva Klāra ir ba-

gāta, viņai bija necerēts mantojums 5—6 tūkst Vienīgi krīt svarā,
ka Tev psiholoģiski nebūtu dūšas atsacīt strupi. Tas arī nebūtu labi,
bet atsaki sob rosa: pirms, ka Tu neesi no Gulbja dabūjis un ka

teātris šogad arī neiet. Liec pagaidīt. Ja tad viņš tomēr vēl pieprasa,
tad dod 50 franku un saki, ka vairāk Tev neatsūtīja, Kad Tev Sku-

biķis sevišķs, ka Tev viņa draudzība tik dārgi jāpērk vai no viņa

jāatpērkas? Tad jau citi nāks un tāpat gribēs, un vai Tu spēsi visus

piepildīt. Nost ar Skubiķi! Klausi mazol [..]
. Atraksti gan, kādi Tev vēl projekti tai «Fesispiel'al», varbūt es

redzēšu, kas Tev mazāk laika aizņems, un man patiks. Man jau,
galvenais, bēda bij dēļ «Jāzepa», ka Tu viņu manis dēļ atkal atstāsi

guļot, kur viņš tik daudz sākts un atstāts. Kā lai es priecājos, kad

Jāzepiņš paliek bedrēl — Reizē sūtu Tev kalendāru, ģīmetnes neesmu

vēl dabūjusi. Lido, mīļais sirdssiltumiņ, lidol

1913. gada 20. februāri

Mans acudzirnumiņl Si kartiņa tomēr nav tik skaista, ka būtu

kuvērā jāliek. Zagļi pakaļ neraks. Strīpojums «Indulī» pats par sevi

man dara prieku, un es mīlu katru darbu pabeigt. Cits to arī nevar.

Tur jāapsver visa lugas ekonomija, kā tā cēlienos izdalīta. Visvairāk

raižu dara II cēliens: pēc ekonom. tur būtu vairāk jāstrīpo, bet tur

daudz pavedienu savērptu. Tur nu jāstāda galvenais domu pavediens,
tad cik Haupfsātze, cik tas noviļņo m Nebensātzen, jāizceļ spilgtā-
kais pēc krāsas, svarīgākais pēc satura. Kādreiz abi nesakrīt, tad

posts, es tad drīzāk upurēju krāsu. Viss par daudz organisks, kā lie-

lam sasietam pušķim izrauj smildziņas laukā. Tikai pa 3 dienām, kā

teicu, nevaru izdarīt. Aizies visa nedēļa. Vai man sestdien nesūtīt

taisni vienu eksemplāru Ginteram, lai caur šurp turp pārāk neno-

kavē? Kāds viņa priekšvārda burts? Raksti, kā Tu gribi, lai dara?

Jūtos palabi. Lido.

1913. gada 20. februāri

Mīļo sirdslabulīt, Inpūkiņ! Jauno sērijas kartiņu dabūju, liels

respchens, ka paša pirkts un vēl skaista. Bet kā lai nu es darbiņu

metu, kur es pašā vidū un grūtākais pārvarēts. Tas ir it kā mani

pušu plēstul Es esmu priecīga, ka varēju strīpot, Tavam darbam
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daudz nekaitot. Spilgtākās domas izcēlu, aprāvu. Tanīs vietās stila

raksturs tikai mainījās, saturs ir glābts. Caur nebenzaču strīpojumu

iznāk doma tāda: nepārliecināt caur izvedumu, bet suģestīvi apžilbi-
nāt. Bēgšanu II cēlienā atstāju kā sākumā, bij citādi Mintauta skatā

par maz izcelts. Esmu gandrīz tiktāl mierā, ka Tu varēto pat ar

manu strīpojumu drukāt. Publika nemīl ari par garu lasīt, nogurdina.
Arī «Gals un sākums» ir par garu. Kad pirmdien pārnācu, tūlīt bādē-

jos. Esmu tagad ašāk uz kājām nekā viņreiz, tikai ar gulēšanu vēl

švaki. Es jutīšu lielu gandarījumu, kad šie darbi šonedēļ būs pabeigti,

pirmdien gan nemaz nestrādāju. Bet, kad Tu visādā ziņā pastāvi, lai

nestrādāju, tad negribu Tev labdarību uzbāzt, kaut gan tā tāda nav.

Bībelē Ir vārdi: den frohlichen Geber hat Gott lieb. Vai tā ir vai nav?

Šodien biju pie dakterienes ciema, bij bijuse pie manis un atnesuse

skābmaizi. Es aiznesu hiacinti. Viņa prasa, cik saimniece Kastaņolā

grib par augškorteli bez mēbelēm uz gadu. Mēs kopa ņemtu, redzētu,

cik grib. Es priecājos, ka Gulbis Tev naudiņu atsūtījis: man vēl nav,

sūti.

Lido, Hercgoldiņ.

1926. gada 23. manā

Manu mīļo zelta draudziņ! Manu dārgo dzīvibiņu!

Rakstīju Tev divas kartiņas un šo trešo vēstuli, nezinu, vai tik

esi saņēmis. Kad Tu tikai būtu vesels! Es esmu vienās rūpēs, naktis

ir aukstas un sevišķi vēl uz ceļa. Viss ir nieks un pārejošs, kad tikai

uzturas Tava dārgā dzīvībiņa. Es jūtos tāpat kā senāk, kad bijām
laikus Šķirti un kur man bij arvien tā sajūta, ka man ar savām

rūpēm par Tevi, ar savu mīlu būtu jātur Tava dzīvība kā zida pave-

dienā un ka Tev jauns nevar notikt, kamēr es Tevi turu. Ikreiz tā bij.

Protams, tā ir suģestīva iedoma — tā prāts saka, es iedomājos par

daudz no sevis, tādu varu sevī juzdama, bet viņa mani nelaiž vajā —

un cietuma laiki, vai tie nav pierādījums, vismaz priekš manis pašas.

No šīs sajūtas vadīta, es arī gribētu Tev sacīt visus tos senos mī|os

vārdiņus, kuru piebērtas bij visas mūsu vēstules kā narcišu ziediem,

bet sirds sažņaudzas — vai šīs puķes nav vītušas, vai viņas Tevi

vairs var priecināt? Tu gan turi arī savītušu ziediņu, kā jau visus

materiālus, arī manu sarkano rozi novītušu Tu gribēji līdzi paņemt,
bet Tu jau uz ceļa dabūji skaistas, svaigas rozes.

Kad uztraukuma joņi pārgājuši, es jūtos tik klusu un bailīga, ka

man liekas, es esmu visu zaudējuse un man atliek tikai klusu noiet

pie malas.

Nekad mēs neesam bijuši tik ilgi šķirti kā šos divus gadus, nekad

nebij ienācis tik daudz svešu iespaidu starpā kā šoreiz. Un kopdzīve

taču, kā Tu saki, pastāv no paraduma, no pielāgošanās vienam pie
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otra, un mēs taisni otrādi — ationam nost viens no otra. Līdz va-

sarai Tu biji daudz ārpusē, pārb.auci piekusis, cik laika atlika, pie-

derēja kop[otc] rakstu apstrādāšanai un citur. Pēdējo pusgadu un

vairāk mēs tikāmies vēl mazāk, priekšpusdienas Tu strādāji vai gulēji,
un, ja es iegāju pie Tevis, tad es tikai Tevi traucēja Un no 4 vai

5 pēc pusd[ienas] laiks vairs nemaz nepiederēja man, es tad tik

varēju pastāvēt tavā gultas pagalvja galā un paglaudīt Tavu tik ne-

izsakāmi mīļo galviņu. Ari pēdējo reizi, kad Tu uztraucies par manu

spiegošanu, es biju tikai nākusi Tevi miji apglaudīt.
Tā starp mums maz pa mazam atvērās bezdibens, kaut gan viena

siena mūs šķīra, un par to grūti tikt pāri. Ja mani mati vel būtu no

zelta kā toreiz, sen, sen atpakaļ, ka Tu rītos un vakaros no viņiem

saņēmi «Haariņseegiņ», tad es spētu no tiem pārstiept tiltu pāri, bet

nu viņi sāk nosirmot, un tad tiem vairs nav spēka nest — es arī kau-

nos par tiem runāt.

Piedod man, ka es Tev atgādinu pagātni, Tu esi tik pilnīgs ta-

gadnes un nākotnes cilvēks (Tu man teici nesen, ka Tu nezinot, ka

man pavisam esot tādi mati bijuši), es turpretim esmu pagātnes
cilvēks, man kā kokam saknes pagātnē, no turienes es smeļu spēku

un lielumu, un man šķiet, ka arī nākotne var izaugt tikai no lie-

luma, kad dzīve savus pārdzīvojumus ir savilkusi domā un visu ne-

derīgo atmetuse nost. Pagātne ir tā, kas man dod spēku tagadni pa-

nest, un, ja Tu man to rūgto malku esi tagad sniedzis, tad es atminu,

cik daudz salda, dievišķa nemirstības dzēriena mēs abi kopā esam

baudījuši. Tas, kas tevi stipru, lielu un nemirstīgu ir darījis, tā ir

mūsu pagātne un kopdzīve. Es domāju, ka viņa ir stiprāka ar; par

Tavu skaistāko tagadni un ka Tu atgriezīsies pie lieluma vai nu ar

savu veco draudziņu, vai viens pats, cita ceļa uz to nav; mēs esam

pārāk organiski saauguši, mūs ir laulājis liels laiks, zvaigznes, visa

tauta.

Rakstu Tev tik daudz tādēļ, ka neesmu no Tevis saņēmusi nekādas

ziņas, vienīgi tik kartiņu ar pāra rindiņām no Berlīnes. Kad atraksti,

tad pastāstīšu šo to par ārējām lietām.

Glaudu mīļi, mīļi Tavu galviņu un, ja gribi, skūpstu ari Tevi. No

manis viss ir domāts dziļi, ne tikai lai būtu — kā Tu teici — «li»

vien. Mīlu Tevi ar dziļām sāpēm un esmu mazais Pūks.

1926. gada 28. martā

, Manu mīļo, mīļo zelta draudziņi

Rakstu Tev pēc 6 dienām, kad nespēju rakstīt. Četras dienas sa-

gulēju ar gripu, bij 39 gr(ādi], domāju, ka būs jāaiziet. Pārāk grūti
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avotus. Atnāca vakar Tavas divas kartiņas, tās man deva jaunu

spēku dzīvot. Nāve jau nebūtu tik grūta bljuse, ja nebūtu tas sve-

šums mūsu starpā ienācis. 30 gadu es tevi esmu savās rokās turējuse,
visas manas dzīvības saknes tevī ieaugušas, tā ir dzīve, pārāka par

dzīvi, un tagad, kur dzīve mani vēl ir atstājuse, man ir svētas tie-

sības Tevi nekam neatdot. Es Tevi milu pāri par dzīvi un nāvi, un

tādu mīlestību arī Tev vajadzēs redzēt vai nu tagad, vai vēlāk.

Tagad par citu: avīzes sūtišu rīt, šodien eju pie zobu ārsta raut

ārā, nespēju izturēt. Tagad, 11, manu dzīvībiņ, veseļojies mīļā saulē,

te ir jaukas dienas. Li, li, li!

1926 gada 30. aprīli

Mi|o, miļo sirdsinin! Rakstu Tev ik dienas, hei tīri kā Danaidu

sietā, Tu raksti, ak, nevienas vēsts no manis nedabon. Es no tevis

dabonu, kaut ari ne visas. Pēdējā bij Mona Liza, kur Tu izbrauc no

Parīzes uz Briseli audiencē. Mana sirds Tevi pavada, un tad Tev ies

labi. Pa mājām: kopju savu dārziņu un veselibu, sākšu ari strādāt.

Politika: valdība krituse budžeta dēļ, centrs sastāda jaunu. Gaidu

Tevi. Gaidul Gaidu! Lidol
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IV

NO VĒSTULĒM ERNESTAM BIRZNIEKAM-UPĪTIM

1909. gada 17. augusta

Godājamais Kungsl Saņēmu pirmās divas korektūras loksnes no

«Spfožiem] sapņiem», un mani pārsteidza, ka katram tēlojumam
savs zīmējums klāt. Kad es minēju par glītu izdošanu, tad es domajn
tikai tā pusgodīgā veidā, drusciņ labāk, nekā Zeltiņš vai citi

grām[atuj izdevēji mēdz izdot, bet, ka Jūs tā būtu pūlējušies, to es

nebiju domājuse! Tagad strādāju pie saviem dzejoļiem, kurus domāju
Jums sūtīt septembra beigās j. st. Tie būs gandrīz visi jauni, un es

vēlētos, kaut es Jūs ar tiem tā iepriecinātu kā Jūs mani ar tiem

zīmējumiem. Labi būtu, kad Jūs tos arī varētu š. g. uz svētkiem

izdot. Sūtījumu saņēmām 31. aug. Sirsnīgi pateicamies un tikpat

sirsnīgi sveicinām. — A..

Vai nav Jums «Homo sapiena»?

1909. gada 17. septembri

Sirsnīgi sveiki! Savu dzejoļu krājumu «Saulains stūrīts» izsūtīju

16. uz Rīgu, tādēļ ka Jūs pēdējā vēstulē tā vēlējāties. Zēl man tikai,

ka Jūs iepriekš neizlasījāt. Drukāti ir tikai kādi 10—12, citi visi ir

jauni, un es Jūs gribēju ar to pārsteigt, ka viņi ir oriģinēli, bet gan

jau nu lasīsat. Grāmfatas] apmērs nav 9, bet 6 loksnes, bet tās

3 loksnes citā grāmatiņā varētu dot R[ainisļ, ja Jūs gribat. Viņam ir

tāds cikls saules dzejoļu, kuri tika pa daļai «Staros» drukāti. Par

aizliegšanu nav jābaidās.
Kādu cenu es par saviem dzejoļiem varu prasit, es nezinu. Agrāk

man maksāja grāmfatu] tirgfotāji] par tādu krājumu ā 6 loksnes

300 rubļu, bet tagad laikam tie laiki ir vājāki, un rēķinājāt tādēļ, kā

Jūs paši domājat. Mums jau labums liels no Jums, ka jūs dodat
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mums pastāvīgu darbu, kur mūsu sakari ar dzimteni pārrauti.

R[ainis] par saviem rēķinātu tikai 30 rbļ. loksnē, tādēļ ka viņam jau

lielākā daļa drukātu. Nezinu, vai esat saņēmuši to karti, kur viņš

Jums uz Jūsu jautājumu atbildēja, cik Jūs mums esat sūtījuši. Par šo

gadu 10 mēnešiem 500 rubļu un pērn vēl 50 par oktobri. Par to

senāko Jūs laikam no B. neesat nekā dabūjuši? Arī mums viņš neko

nav maksājis, tad mēs būtu ar Jums izlīdzinājušies. Grāmata esot

gan gājusi, un tirgotāji esot par skaidru naudu no viņa pirkuši. Ne-

sen dabūjām dzirdēt, ka arī viņam esot nelaime notikuse.

Tagad rakstīšu par mūsu plāniem. Labi, ka «Laupītājus» atdevāt

Dļerīguj Gr[amatu] Nod[aļaij. Tikai tā nauda nāktos Jums un ne

mums, jo Jūs jau esat iepriekš izlikuši. Ar «Sp[ožo| sapņu» aprēķinu

esmu ļoti mierā un pateicos par skaisto izdošanu. Dzejoļiem nevajag

nekādu zīmējumu, citādi uz svētkiem neiznāktu, tikai papīri varētu

ņemt biezāku un likt lielāku cenu virsū, varbūt 65 kap. Es domāju,
ka dzejoļiem vajadzētu iet. Ja R[aiņa] «Saules dzejoļi» iespētu iz-

nākt reizē ar maniem, tad tur arī nevajag kavēties ar zīmējumiem,

bet, ja tikai pēc svētku, tad gan derētu zīmējumi un skaists izde-

vums, tādēļ ka grāmatiņa maza. Rakstu Jums tādēļ par visu to, ka

Rfainis] nupat pats aizņemts ar steidzamu darbu. Jaunais teātris

grib uz svētkiem kādu bērnu lugu, un tā nu jāsteidz; tikai nu re-

dzēs, vai viņam būs naudas, ko iegādāt kaut cik dekorācijas.

Mūsu perspektīve priekš nākoša gada tad būtu tāda: no tulkoju-

miem es tagad priekš Jums gatavošu to «dernier jour». Pēc tam var

R[ainisļ tulkot tās «ekonomische Lehren». Un tad no Ueines sastādīt

kādu krājumiņu. Ņekrasovu mēs gan Jums neieteiktu, viņš ir

garš, 400 lap[as] p[uses], un mūsu publika priekš tādām lietām

vairs neinteresējas. Citādi jau tulkot viņu ir viegli. Tāpat arī «Flo-

rianu Geiger» neviens cilvēks nelasīs, tur Jūs velti ieliktu naudu.

«Kopumu» arī varam sagatavot nākošam gadam, bet tad Jums pa-

šam arī jāraksta. Kādēļ Jūs neizdodat savus kopotus darbus? Kā tie

krievu tulkojumi iet, ko esat izdevuši? Cenas ļoti lētas, vajadzētu iet.

Ar mūsu oriģināliem stāv tā. R[ainis], kā jau minēju, taisa to bērnu

lugu, kura gan ir vairāk priekš lieliem, fabula ir ļoti skaisti kombi-

nēta, tā ir teika par dažādiem saulgriežiem. Bez tās mums ir darbā

katram viena luga, vēsturiska satura. Sižets jau priekš publikas būtu

interesants, ja tikvien izdodas viņu labi vest galā. No cenzūras arī

nav ko bīties. Drukā iznāktu katra ap 6 loksnes vai arī drusku pāri.

Vai Jūs tās negribētu apgādāt? Par lugu mēs rēķinātu ā 200. Gri-

bētos arī rakstīt par reālismu un simbolismu un citiem jautājumiem,

ja tik vien tā spēka būs. Ar manu veselību vēl iet diezgan pavāji, ne-

varu strādāt un pa naktīm gulēt. Cerēju tagad, kad dabūsim to Bis-

nieka fondu, kādu laiku ārstēties sanatorijā, bet nu neiznāk.

Ar B[isnieka] fondu ir tā: viņš no komisijas piespriests R[ainim],
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bef caur mani, tādēļ ka es esmu uzticama persona. Bet nu nedod ne

man, ne viņam, un kases viri iztaisa tikai reklāmu, ka dod prieks

litļerārlem] mērķiem. [..] Rakstāt vispār daudz plašāk un par sa-

vām lietām ari. Kā pavadāt atpūtas laiku? Kā gāja mājā ai Jūsu

urbšanas uzņēmumu? Vai nav Jūs pavisam nourbušl? Jūs esat tāds

mīļš un labs, un ideāls cilvēks, kādi mūsu laikos reti. Jūs klusumā

savu sēklu sējat un neprasāt, kas to pļauj. Bet nu lūdzu atbildat ar

drizu un ļoti garu vēstuli, jo tagad Jūs nevarat teikt, ka Jums nav

laika. Ar mīļām labdienām no mums abiem. A.

1910. gada 8. marta

Sirsnīgi sveiki! Maskavā būdami, Jūs solījāties, ka, tiklīdz būšot

iekāpis vecajās sliedēs, Jūs mums rakstīšot, bet līdz šim atnākuse

tikai nauda 50 rubļu. Par to sirsnīgu paldies, bet kur paliek vēstule?

Vai nu Jums ar saviem dažādiem uzņēmumiem iet labi vai slikti?

Nespēdami no Jums sagaidit nekādas ziņas, rakstām tad. nu mēs,

un es to daru no savas puses, jo man ir tas patīkamais pienākums

Jums izsacīt savu siltāko paldies par «Saulainā stūrīša» skaisto izde-

vumu. Izdevumi Jums gan caur to būs cēlušies, bet es tomēr ceru,

ka Jūs neiekritīsiet. Kad vēl nebija kri [tikās] parādījušās, es no pub-
likas puses dabūju sajūsminātas vēstules, un pēc tam nāca kritika

«Dzimtenes Vēstnesī», kura priekš grāmatiņas ir Izšķiroša, jo «Vēst-

nesim» ir lielais vairums publikas. Sī kritika «Vēstnesī» no Andļreja]

Upīša Ir arī uzvara tai ziņā, ka minētais kritiķis līdz šim nav bijis

mans draugs. Grāmatiņa tātad reizē patīk publikai un kritikai, kas

gan nemēdz allaž kopā sakrist, un tad tādēļ viņu pirks ari ārpus

pirkšanas laika, t. i., pēc svētkiem. Citādi mana vaina tā bij, ka es

viņu agrāk nenodevu, lai būtu vēl varējuse iznākt priekš svētkiem.

«Spoži sapņi» gan nekļūs tik populāri kā «Saul[ains] st[ūrītis], bet,

kad jau vienu grāmatiņu pirks, atminēsies to otro ari. Tikai nu vēl

viena lietiņa. — Jūs paši nekā nesakāt, kā Jums tas «Stūrītis» patīk.

Laikam Jums taču lāgā nepatīk un Jūs tādēļ nerakstāt, ka negribat

man to taisni sacīt? Jūsu domas zināt man būtu ne vien personiski

patīkami, bet arī tādēļ, ka tās stāv sakarā ar «Stūrīša» turpinājumu,

jo, kā priekšvārdā būsat lasījuši, tad tas Ir tikai biogrāfijas sākums;

nākošās daļas sauksies katra citādi.

Attiecoties uz tekošiem darbiem, mēs šogad gribētu nobeigt katrs

vienu lugu un vienu dzejoļu krājumu (mans būs minētais turpinā-

jums). Un tad vēl pa tulkojumam no tiem, kurus Jūs priekšā likāt.

Tagad nu ir jautājums, kad Jūs sekošo grāmatu gribat izdot, lai mēs

zinātu pēc tā rīkoties? Un ko Jūs vispirms gribat — tulkojumu vai
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oriģinālu? Kā ir ar «Ave sot»? Iniņberga kgs kopš priekš svetkieu

nekā nav rakstijis. Par «dernier jour» gribēju Jums prasīt, pirms

tulkojumu turpinu (es viņu jau pērno vasaru iesāku), vai Jūs zināt,

ka viņa ir 110 Ip. p. gara, diezgan smalkiem burtiem un paprāvām

lsp[as] p[usēm]? Man ir tikai franču oriģināls, pie tam vēl dažas

vietas, kā, piem., cietuma sienu uzraksti, vecā tautas izloksnē. Tulko-

jumu es nekur, nekur nevarēju dabūt; vai varbūt Jums tāds ir? Ber

tam šī notiesātā psiholoģija ir novecojušos, tā ir kriminālcilvēka psi-

holoģija, ne sabiedriska Igo stiprā puse ir romantika un vēsturiski

masu tēlojumi, ne psiholoģija, tanī jau viņu norvēģieŠl etc. sen ir

pārspējuši. Pat mūsu Andrejevs, kurš citādi ir nespējnieks un mazs

talants, ar saviem 7 pakārtiem Igo ir pāri. Igo labākais darbs ir

«Notre Dame».

Manas domas, attiecoties uz tulkojumiem, ir tādas, ka no vecajiem

vajadzētu dot tikai tos vērtīgākos klasiskos gabalus un no modernas

literatūras to, kas var publiku interesēt, protams, kam ir litjeraraj
vērtība. Kā publikai patīk tie krievu stāstiņi, kurus Jūs izdodat? Ja

Sudraba Edžus Jums ari tulko, kādēļ Jūs neizlietojiet viņa poļu va-

lodas prašanu un neizdodat poļu klasiķus? Vajadzētu tulkot Vespjan-

ska lugas, piem., «Kāzas», viņš skaitās par lielāko moderno rakst-

uieku, Rļainis] arī prot poliski, bet Sudrabs pratis daudz labāk. Vai

,lus nevarētu arī izdot Lermontova «Dēmonu», kurš no Rfaiņa]
«.Mēnešrakstā» ļoti skaisti tulkots bij 1897., tas laikam patiktu
Par tām «ekonomiskām mācībām» vēl Rļainis] nav skaidrībā, lai ari

daudzkārt apprasījies, vispār grūti no mājām atbildes dabūt, kur

visi aizņemti ar veikala interesēm. Vismaz tagad uzdabūts zināt, kur

tas minētais tulkotājs atrodas. Rļainis] viņam rakstīs, vai viņš fak-

tiski to darbu ir tulkojis, tad jau viņam nevar maizi atņemt, kur

.imigrantiem jau tā grūti klājas.
Brīvzemnieka pasakas nav no Maskavas atsūtītas, kaut gan tās

būtu ļoti vajadzīgas, lūdzu, rakstāt tam vīram vēlreiz. Gaidīsim no

Jums drīzas atbildes, kad Jums kas atkal priekš drukas būtu vaja-

dzīgs un ko vispirms vēlaties. Citādi dzīvojam tāpat savu vienmuļo

dzīvi, ar manu veselību iet ļoti gausi uz priekšu, bet jāapmierinās ar

to pašu. Mīļas labdienas no mums.

As.

19 tO. gada 2. maijā

Sirsnīgi sveiki!

Laikam mana vēstuie Jūs sastapa ekipāžā kā «skrejošo holan-

dieti», no viena [naftas] fontāna uz otro skrējām! Citādi jau ari
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nevar būt, jo Jūs sev uz jaungadu paši tādas laimes novēlējāt, kaut

viss gads būtu jāpavada ekipāžā. Bet, vai pie visa tā ari Jūsu pašu

aizurbtais fontāns «sit» vai nē, par to netikāt neko minējuši. Mums

šis jaunais gads atnāca tāds pat kā vecais, bet drusciņ laimes viņš

man gan arī līdz atnesa: vecais literatūras fonds man piesprieda

prēmiju 100 rubļu, un bez tam arī kādi labvēļi man atsūtīja

370 rubļu priekš sanatorijas, kuru mēs nevaram ar tekošo budžetu

samaksāt. Rainis gan bij tam ļoti pretī, bet es domāju, ka drīkstu to

uz savu personīgu atbildību un priekš saviem personīgiem mērķiem
vien pieņemt. Sanatorijas te maksā ļoti daudz, 7 —12 franku par

dienu, bez .lālēm un citām vajadzībām, tikai uzturs vien. Zāles es jau
nu lietoju pastāvīgi, vairāk nekā P/2 gada ik dienas, bet lielus soļus
veselībā neesmu spēruse uz priekšu, un mana zarnu un nervu kaite

mani moca, ka nevaru ne strādāt, ne gulēt, ne ēst. Nedaudz veselāks

par mani ir Rainis]. Viņš gan neslimo ar tādu akūtu slimību kā es,

bet ir no dabas dzimis neirastēniķis. Nervu pārpūlēšana, par kuru

Jūs runājat, ka tā arī Jums bijuse, ir kaut kas cits, to var caur

atpūtu un labiem apstākļiem uzlabot, bet ko lai dara, kad nerviem

trūkst kādas organiskas sastāvdaļas, ar kuru ir savienota visa dzī-

vības enerģija? Jūs sapratīsat tādēļ, ka mums oriģināldarbi stāv

daudz tuvāk nekā tulkojumi un ka gribētos to dzīvības dzirkstelīti,

kas vēl ir kaulos, izlietot priekš tā, lai rakstītu, kas pats ir sevī.

Rainis] gan savus lielos klasiskos tulkojumus ir strādājis ar

iejūsmu un ar lielu valodu prašanu, kuras viņš labāk pārvalda nekā

citi. Bet es, kam šo dzinēju spēku trūkst, uzskatu visu to laiku, ko

pavadīju redakcijā un pie tulkojumiem, par pazudušu. Ja būtu vese-

lība, tad ari šo zaudējumu paciestu, bet nu ir spēki galā un īstais

darbs nedarīts. Nav man laika bijis savu talantu, kā vajadzēja, at-

tīstīt, tādēļ viss, kas līdz šim no manis rakstīts, ir tikai garām un

pari skrejot, pastarpām, blakām utt. darīts — ar dabiskām dāvanām

un temperamentu vien, bez mākslas noskaņojuma un objektivitātes.

Mans «Saulainais stūrītis» ir mēģinājums jaunā stilā rakstīt, kaut arī

tur vēl daudz kas darāms, tādēļ no Jums arī prasīju, vai Jums tāds

paņēmiens patīk. Tāpat jaunā veidā es gribu rakstīt savu lugu, kura

atšķirsies no manām līdzšinējām lugām. Bet gatava tā nāks tikai

rudeni, tad es Jums to došu apgādībai. Tāpat arī R[ainis] laikam

ātrāk neko nepaspēs kā līdz rudenim, Jums tādēļ līdz rudenim jā-

pagaida. Varbūt Jūs gribētu pa starpām izdot Ļermontova «Dē-

monu»? R[aiņa] «Zelta zirgam» naca godinājošs priekšlikums no

filistru puses, kuri gribēja to izdot, tā ka nevarēja atteikties, tas tā-

dēļ no Jūsu apgādības izkrīt. Jums jau tā iznāks no mums tik daudz

apgādāt, ka tikko paspēsat. «Ekonomiskās mācības» ir faktiski no

cita pārtulkotas, — vai Jūs gribat tās no viņa ņemt? Lūdzu, par to

tad paziņojat un atrakstāt arī par sevi un par visu tādu sirsnīgu
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vēstuli, kāda bija Jūsu pagājušā, tā mūs mūsu vientulībā ļoti ieprie-

cinās. —

Daudz mīļu labdienu no abiem. A.

1911. gada 23. oktobri

Godājamais draugs! Pa šo laiku tik daudz mūsu dzīvē pārvērties,
ka nepaguvu nevienam rakstīt. Nezinu arī, vai Rļainis] Jums ir rak-

stijis, jo viņš atrodas turpat, kur līdz šim bijis, un es esmu, kā re-

dzat, Clrihē. Atrodos pie kādas ārstenes privātkiīnikā, un man ir

cerības uz izveseļošanos. Pa tām starpām esmu strādājuse arī ar visu

nevarēšanu. Pēc 2 nedēļām nosūtīšu Jums «Liriskās biogrāfijas» tur-

pinājumu, kurš ilga dēļ minētām dzīves pārgrozlbām un arī tādēļ, ka

iznāks lielāks par «Sauljainuj st[ūrlti]» un sauksies «Ziedu klēpis».
Lai nekavētu, pietiks tikai ar vāka zīmējumu vien, kuru gribētu no

Zegnera. Atrakstāt man ko sirsnīgu un draudzīgu un labi aši. Ar

sveicienu

Asp.

[1911. g.)

Mīļais draugs!

Atvainojat vispirms šādu nosaukumu, bet Jūsu smalkjūtīgā vēs-

tule mani uz to pamudināja, tāpat arī atvainojat, ka uz tādu tūlīt

neatbildēju, kaut gan «Ziedu klēpis» sen guļ 2 eksemplāros, ar ma-

šīnu norakstīts. Vienu eksemplāru jau gan vairāk nekā 2 nedēļas

atpakaļ Iniņberģim nosūtīju. So otro, kurš Jums nolemts, kavējos

izsūtīt, tādēļ, ka norakstītājs izlaidis visas interpunkcijas un nekur

nav mīkstos konsonantus jotējis. Pietrūka man spēka priekš sīkajiem

darbiem, jo nāca vēl klāt ārēji apstākļi, kas mani atturēja, tātad

sūtu Jums še līdz ar šo vēstuli eksemplāru no «Ziedu kl[ēpja]».
Pirmo nodaļu gan drusku apskatīju, vismaz rupjās kļūdas, bet viss

darbs palika, varbūt Jūs būsat tik laipns to apskatīt. Zīmējumus es

labprāt vēlētos no Zegnera. Priekš atsevišķām nodaļām būs par

vēlu, lai paliek priekš vāka vien zīmējums. Apmērs būs 10 loksnes,

tātad cena rublis nebūs par daudz. Attiecoties uz honorāru — tad to

Jūs jau esat samaksājuši, jo šogad mans vīrs Jums laikam nekā nav

devis, un Jūs viņam 50 rubļu ik mēnesi esat sūtījuši; mans pienā-
kums ir šo robu izpildīt. Par maniem turpmākiem darbiem runāsim

turpmāk, jo pāra mēnešus es galīgi gribu atpūsties.
Es te, viena pate būdama, pa vienu mēnesi sarakstīju 4 loksnes,

ārstēšanās man ik dienas aizņem pāra stundu, un bez tam es kā
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izslāpuse pēc 6 gadiem sastinguma skraidīju apkārt pa teātriem un

satikos ar daudz personām. Jūs mani toreiz redzējāt pagurušu, bet

pēc tam es pavisam paliku slima un noslimoju kādus divus gadus.

Tagad pa vienu mēnesi es stipri atspirgu, jo man ir straujš, clas-

tisks organisms, bet tagad atkal sāka mākties virsū reakcija. Mana

slimība nav nekāda organiska, tikai sabiezējušas asinis, sapostīti

nervi, netīk par to tālāk runāt. Arī Rļainis] ir slims un vēl vairāk ii

saudzams. No pirmā decembra arī viņš ieradīsies tanī pašā klīnikā,

kur es, pēc tam es vienu mēnesi braukšu ūz kalniem un tad uz Krie-

viju, viņš uz Romu. Es kalnus gan 'nemīlu, bet manam organismam

vajag stiprāka klimata, jo mīkstā un siltā viņš panīkst; vai gan es

tik daudz par vētru dzejotu, ja tā nebūtu arī manī pašā iekšā. Kad

būšu kalnos un sākšu domāt par jaunu darbu, tad Jums arī par to

tuvāk rakstīšu. Atsvabinu Jūs tagad no garākas vēstules, lai Jums

nebūtu par daudz jāpūlas, un lūdzu man atbildēt īsi un attiecīgi uz

veikalu: vai Zegnjeru] sadzināt? Vai esat ar noteikumiem vienis

prātis etc. Vai 3000 eks. der drukāt, es nezinu, jo es vcikalisko pusi
tik labi nepārvaldu, drīz atbrauks vīrs, kurš to zin labāk. Bet vai

nederētu tā kā ārzemēs: drukāt pa vienam tūkstotim un tad atkal

jaunu izdevumu? *

Sirsnīgi sveiki. A.

Kāds Balodis esot turp nobraucis, viņam nav vietas un naudas,

papūlējāties priekš viņa. Tāpat arī man viens, kas zemkopību beidzis

studēt, grib vietu.

Adrese: Schweiz. Zūrich. Turncrstr. 22. pr. adr. Mm. Dr.

B. Farbstein.

1912. gada 7. februāri

Sirsnīgi sveiki!

Šoreiz nu es esmu lā, kam jāatvainojas, ka es uz Jūsu abām sir-

snīgajām vēstulēm vēl neesmu atbildējuse. Bet Jūs vismaz redziet

ārējos apstākļus, kuri dažreiz tā sarūgtina, ka negribas nemaz uz

ārpusi reaģēt, un tā ari tagad jau ilgāku laiku guļ visas manas

vēstules neatbildētas. Sī mazā dzirkstele, kuru es ar savu privāto

vēstuli (karti) «Dz[imtenes] Vļestnesī]» biju iemetuse, izcēlās par

veselu ugunsgrēku un vēl tagad nedod un nedod miera, kura man

tik ļoti vajadzīgs priekš veselības un atpūtas. Četri mēneši nu esmu

sanatorijā, bet veselību vēl neesmu panākuse, un miegs pie katra

mazākā uzbudinājuma tūdaļ kā izdzēsts. Pirmo mēnesi jau gāja ļoti

labi uz priekšu, bet tad nāca visas nepatikšanas, un nu atkal pusceļā
vien esmu. Ilgāk tomēr nevaru palikt, maksā par dārgu, un labāk

arī nepaliks. Nodomāju jau braukt uz dzimteni, bet tagad tur ir tāds
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suņa aukstums, ka negribas ar manu vājo veselību tik strauji kii-i

matu mainīt. Te, Cīrihē, ir diezgan silts, drusku uzsnieg, bet tad atkal

nāk atkusnis. Nogaidīšu tādēļ, kamēr būs siltāks, un tad gāju put-

niem nopakaļ laidīšos turpu.
Mans plāns, kāds tas bija sākumā, tātad no apstākļiem ir drusku

pārgrozīts, un man tādēļ arī jārunā par praktiskām lietām. Jūs man

prasāt, cik es gribu honorāru par «Ziedu klēpi», es taču domāju, ka

Jūs nebūsat ar to teikuši, ka būtu mazāk maksājams kā par «Stū-

rīti». Vājāks viņš taču par pirmo nekādi nav, pēc manas pašas do-

mām, pat labāks, un arī pircēju taču netrūks, kaut gan iznāca atkal

pēc svētkiem, par ko jau publika sūdzējās, un arī avansēts viņš ne-

vienu reizi nav ticis. Iniņberģim nav praktiskas veiklības, viņš tur

varētu daudz mācīties no Gulbja. Mūsu normālais honorārs lai pa-

liek tas pats 50 r[ubļi] loksnē — par «Ziedu klēpi» 10 loksnēm 500.

To, ko Jūs jau janvārī atsūtījāt, man jāņem uz sava konta un tāpat
arī turpmāk, citādi man nekādu ienākumu gandrīz nav. Vai gribat

«Saul[ainu] stļurītij» otrreiz izdot? Viņš taču būs jau sen izgājis?
Attiecoties uz manu vīru, viņš pats rakstīs, bet viņš vēl arvien ir

slims no pārpūlēšanās un atrodas kopš 2 mēnešiem arī sanatorijā.
Lūdzu man par visu drīzi atbildēt.^. Ar sirsnīgu sveicienu no mums

abiem.

Asp.

Uz naudas sūtījumu Jūs bijāt aizmirsuši pielikt vārdu «Nagliņ».

1912. gada 3. jūlijā

Dārgais draugs!
Rakstu Jums no Cīrihes, kur atkal atvadājos, tādēļ ka Kastaņolā

vairs nevarēju izturēt un meklēju atkal tikt pie veselības un darba.

Pirmais mans darbs ir šī vēstule, kuru Jums rakstu. Jo Jūs man,

personiski atsūtīdami tos 800, devāt izdevību bez sirdsapziņas pār-

metumiem nolemt par sevi pašu, būt egoistei un rūpēties par sevi

pašu. Es jūtos ar visu slimību un nevarību kā izbēdzis skolas skuķis,

un, skraidot apkārt pa pilsētu un Cīrihbergas skaisto priežu mežu,

manī pamazām atdzimst kā prieka un nevaldāmas brīvības sajūta,

tīri kā mežonīgam vanagam, kā elementārai būtnei, kāda es pēc īstas

dabas esmu. Tikai mīļota cilvēka tuvumā es zaudēju sevi, es ciešu

un upurējos, un nevaru citādi.

Bet es te pļāpāju vairāk sevis nekā Jūsu dēļ un nezinu, vai Jums

mana himna patīk. Jūs man reiz rakstījāt, ka Jūs priecājoties kā

bērns par katru vēsti, kas iz dzimtenes atnāk. Ak, Jūs, mīļais, lielais

bērns, arī Jūs esat tāda pat elementāra būtne! Mani Jūsu vēstule ļoti

aizkustināja, es tur dzirdēju radniecīgas skaņas, tāpat mani aizgrāba,
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kad Jūs mani tam istabā Kastaņolā bijāt redzējuši kā Sasalušu cir-

ceni, kad manī jau perinājās ļauna slimība.

Es te Jums no sevis sūtu 2 fotogrāfijas, tā nebēdniece ir 7 gadus
atpakaļ, un otra no pagājušās ziemas, kad atbraucu slima uz Cī-

rihi. Pēdējās reprodukcija ir ļoti slikta, kā jau palaikam uz pastkar-

tēm, īstenība ir starp abām ne tik laba kā viena, ne tik slikta kā otra.

Te arī ir Rainis, slims, kāds viņš atbrauca ziemu; viņš ir no dabas

ar slimiem nerviem, neirastēniķis, un man jāredz, kā visa mana ga-

rīgā dzīvības uguns, kuru es gadiem ilgi esmu kūruse, nevar palīdzēt
uzturēt to, kas ir fizisks. Tomēr tos pāra mēnešus, kamēr es biju
Kastaņolā, aprīlī un maijā, viņš kļuva daudz labāks, kamēr es atkal

no jauna saslimu. Mēs esam kā divi slīkoņi, kuri viens otru dibenā

rauj. Es no dabas esmu vesela, tikai salauzta, un es ar savu stip-

rumu laikam ātrāk lūzīšu nekā viņš. Viņš ir tik mīļš un labs, un

ģeniāls, tikai viņš mani nesaprot, viņš nesaprot manu nevaldāmo

brīvības dziņu un sajūt to kā nemīlestību. Ak! es nezinu, ko es te

visu nerakstu un ko Jūs no visa tā saprotat, bet man uz Jums ir

bezgala uzticība tā kā uz nevienu. Es nevienam tā neesmu rakstījuse,
nevienam sūdzējusēs, bet personiskais iespaids man no Jums bij kā

no mīļa drauga un brāļa. Man jau ari vairs nav ne mātes, ne brāļu,
ne draugu. Cienītāju man arī nedrīkst būt, jo tad es savu vīru ļoti

sāpinātu. Es Jūs lūdzu tagad par korespondenci starp mani un Jums

viņam neminēt ne vārda. Es jūliju, augustu un septembri būšu viena

pa"te še, Clrihē, jo es turienes klimatu un apstākļus nepanesu, kamēr

viņam turpretim apstākļi patīk, un arī klimats viņa slimajiem ner-

viem ir ļoti noderīgs. Es visu laiku tos apstākļus un klimatu tur

nepanesu, bet es jau sen biju atsacījusēs un nedzīvoju savu dzīvi,

bet viņa. Un te jau esmu kādas 10 dienas. Pirms sabiju sanatorijā,

bet tagad paņēmu privātistabiņu, jo sanatorijā man iznāk 10 franku

par dienu un man ar manu mazo krājumu taču jārēķinās. —

Kā bij ar Jūsu feerijām? Vai veikals un apstākļi Jums neatļauj
kādas nedēļas atpūsties? Tad brauciet taisni šurpu, es tik labprāt ar

Jums satiktos. Ja ne, tad, mazākais, tūlīt man rakstāt to pašu dienu,

kad manu vēstuli saņemat, kaut arī pāra rindiņas. Mana adrese:

Schweiz, Zūrich IV. Hadlaubsirasse 15, b/Fr-Michel. Sirsnīgi sveiki,

atbildat tūlīt un citādi neminat par manu vēstuli.

1912. gada 21. novembri

Godājamo kolēģi!
Ar atvainojumiem man atkal jāsāk vēstule, ka neesmu tik ilgi at-

bildējuse uz Jūsu laipno vēstuli. Pēdējoreiz, kad Jums rakstīju, tad

bij ziedonis un es biju spirgtā garā, jo pēc grūtā zaudējuma, kuru

es pārcietu, nāca it kā uzplūdi, un es, pēc dabas sangvīniķe, domāju,
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ka nu būs itin labi. Bet tagad ir rudens, un tas ir labs laika sprīdis,

pa kuru iespaidi var dažādi mainīties. Ar manu fizisko veselību ir

atkal uz leju gājis, un tagad nu atkal nekas cits neatliek kā atkal

braukt un no jauna ārstēties. Pagājušo rudeni jau es būtu labi at-

spirguse, es pat biju tādu atsparu ieguvuse, ka pa pašu ārstēšanās

laiku sarakstīju 2 mēnešos pusi no «Ziedu klēpja», bet tad nāca no

ārpuses traucēkji, un tā pamazām atkal atslīdēju atpakaļ. Ceru vēl-

reiz, ka iegūšu atkal kādu daļu no spēka, Cīrihē ārstējoties. Piemirsu

Jums pateikt, ka es te Kastaņolā esmu kopš 1. oktobra. Naudu līdz

šim esmu ik mēneša kārtīgi saņēmuse — šodien pēdējo sūtījumu —

par ko manu sirsnīgo paldies. Tos 800 frankus, kurus pavasarā no

Jums dabūju, — tie ir par «Saul[aina] stūrīša» otro izdevumu. Kā-

das nedējas atpakaļ es aizsūtīju Iniņberģim pārlabotu eksemplāru

priekš otras drukas. Iniņbergs man arī rakstīja, ka ar «Ziedu

klļēpij» esot gājis itin labi: pa 10 mēnešiem pārdots 1700 eks. Ce-

rams, ka tagad pa rudens mēnešiem un pēc gada algas no litļeratū-

ras] fonda pirks vēl savu tiesu. Man tikai netīk, ka drukāts 5000 eks.

Tā jau ilgi iet, kamēr pārdod un iznāk otra druka. Manas memuāras

nu tagad priekš svētkiem vairs nevarēs iznākt. Kad būšu atveseļo-

jusēs, tad tikai varēšu pie viņām ķerties.
Ar lielu prieku lasīju Jūsu atmiņas «No rīta», tur ir daudz kā

kopīga ar manām jaunības atmiņām, un Jūs tik dzīvi ar savu jūs-

mīgo spalvu protat viņas atkal priekš acīm vest. Arī man bij savs

žīds kā Jūsu Seskis, tikai tas beidzās citādi. Man arī ļoti patika, ka

tās mājas tika noārdītas, un sodrēji un putekļi krita ar ēdienu juku

jukām, un bezdelīgas skraidīja pār nokritušiem pērkļiem. Tās ii

dziļas, neaizskaramas ainas. Spiežu par to Jums sirsnīgi roku.

Asp.

1913. gada 6. janvāri

God. draugs!
Nu vismaz esmu no gultas laukā, tā ka varu Jums kājās jaungada

laimi vēlēt un uz to absolvēšanu «3 slimības 2 nedējās». Centīšos

pakajdarīt Jūsu cēlai priekšzīmei. Naudu visu līdz šim esmu dabū-

juse, tikai man kauns, ka Jūs man tik splendidi maksājat, un es pat

nezinu, kāds Jūsu maks. Ko nozīmē temats «Par trūkumu vecdienās?»

Mana atbilde: Strādāšu, kamēr varēšu, kad vairs neies — tad telpas

neaizņemšu citiem.

Atrakstāt par manu vakaru un — tāpat arī labi drīz, vai Jums nav

vēl kāda slimība piesitusēs. Sirsnīgi sveicinu — Asp.

Krauju es personīgi nepazīstu.

Adrese: Zūrich IV (Ottiker), Granittveg N 6 II bei Frau Sclirepfer.
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KOMENTĀRI

Aspazijas dzejoļu krājumu, atsevišķu dzejoļu un rakstu komentā-

ros sniegtas ziņas par attiecīgā darba pirmpublicējumu, būtiskākajiem

grozījumiem tekstā, salīdzinot pirmpublicējumu ar pēdējo izdevumu

autores dzīves laikā, un, ja tas iespējams, pār ieceru variantiem un

rokraksta atrašanās vietu.

Šajā sakarā komentāros ir norādījumi uz šādiem Aspazijas Ko-

potu rakstu izdevumiem:

1) Raksti. Pēterburga, 1904, A. Gulbja izd., I.—ll. burtn.

2) Raksti. 2. izd. R., 1910, D. Zeltiņa izd.

3) Kopoti raksti. [3. izd.j R., [1920—1924], A. Gulbja izd.,

10 sēj.

4) Mana dzīve un darbi: Autobiogrāfija un Kopoti raksti. R.,

1931—1940, A. Gulbja izd., 1.—6. sēj. Komentāros lietots saīsinā-

jums — MDzD.

Vēstuļu komentāros norādīta oriģināla atrašanās vieta, valoda,

kādā tas sacerēts. Visiem darbiem skaidroti mazpazīstami jēdzieni

un personas, kas nav saprotamas no konteksta. Plašāks personu rā-

dītājs līdz ar kopsavilkumu un komentāru dots 6. sējuma beigās.

Tekstā lietotie saīsinājumi:
DL — laikraksts «Dienas Lapa»,
DzV — laikraksts «Dzimtenes Vēstnesis»,

Izgl. — žurnāls «Izglītība»,

JR — almanahs «Jaunā Raža»,

JT — žurnāls «Jaunības Tekas»,

MV — laikraksts «Mājas Viesis»,

MVM — žurnāls «Mājas Viesa Mēnešraksts».

Pirmpublicējums atzīmēts ar zvaigznīti (*).

«SARKANĀS PUĶES»

Pirmo lirikas krājumu «Sarkanās puķes» Aspazija sastāda kopā ar

Raini 1895. gada beigās Jelgavā, taču tā iznākšanu novilcina grā-
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matizdevējs L. Neimanis, kā arī dzejnieces prombūtne. Grāmata nāk

klajā tikai 1897. gada vidū un kļūst par vienu no ievērojamākām pa-

rādībām 90. gadu literatūrā.

Tūlīt pēc «Sarkano puķu» iznākšanas kritiķis Ermanis Pīpiņš-
Viztilis raksta:

«Man priekšā ārēji glīti izstrādāts mazs dzejoļu krājums. Sis

mazais krājums man radīja daudz vairāk nopietnu domu un dziļu

iespaidu kā daža laba biezu biezā grāmata.» (Austrums, 1897, JSfb 12,

890. Ipp.)
Latviešu progresīvā kritika uzsver Aspazijas krājuma spilgto

kontrastu uz sava laika visai bālo un vienveidīgo dzejas «puķu puš-
ķīšu» fona, izceļ autores dedzīgumu, skarbumu, nemieru ar dzīves

istenību un filozofisko ievirzi. «Viņai jau radies un sāk nodibināties

pasaules uzskats, kas daudziem mūsu dzejniekiem vēl pavisam nav.

[..] Aspazijas dzejoļos velkas cauri kāds noteiktības pavediens, kas

viņas dzejoļus, cik dažādi tie arī nebūtu, savieno,» raksta anonīms

kritiķis «Mājas Viesa Mēnešrakstā» (1897, N<> 12, 949.-950. Ipp.).
Teodors Zeiferts uzskata, ka Aspazija ar savu lirikas krājumu lat-

viešu literatūrā ienes jauna tipa skaistuma izpratni.

«Ir gan neparastas puķes. Tās skatot, reizēm aizņem šausmas.

Un tomēr, ja viņās ieskaties, nevar no tām atraisīties. Reizēm kā

iznīcības liesma viņās atspīd, reizēm kā paradīzes mirdzums. No

mūsu parastajām dzejas puķītēm, no mīlestības un pavasara- puķītēm

pie šīm sarkanajām iedami, še atrodam gandrīz tikai ērkšķus. Se

tura tos acumirkļus par jūsmīgajiem, kur atskan sāpju un dusmu

kliedzieni, še ienīst vidus ceļu. [..] Ko netura nekādā svarā, tas

spraužas visur cauri: spilgtas daiļuma gleznas. īpaši caur to viņas

top tik kairinošas. Ja ņem tādu gleznu jaukumu par sevi, ja viņa

dēļ taisa dzeju, tad jūt šādas dzejas tukšumu cauri. Bet, ja garam ir

saturs, kas paliek bez visas dzejas segas ievērojams, tad dabū cie-

nību un svaru ikkatra glezna. Elzas Rozenberg dzejoļiem tad ir sa-

turs, kas, vienkārt, paceļ ikkatra daiļumu un, otrkārt, dara par

iespējamu bez šī daiļuma savā reizē arī iztikt, dod pat drošību celt

priekšā par sevi nejaukas, pretīgas gleznas.» (JR, 1898, JMs» 1,

185.—186. Ipp.)
Pirmizdevumā publicēti 37 darbi. Lielākā daļa no tiem jau agrāk

parādījušies periodikā. Vēlākie izdevumi papildināti ar šajos gados

iespiestiem, bet pirmajā krājumā neuzņemtiem dzejoļiem «Tava mī-

lestība», «Tagadnes spēks», «Parādība», «Pastarā tiesa» un vairākiem

nedrukātiem darbiem.

Krājumā ievietoto dzejoļu raksturs un izkārtojums sniedz zīmīgu

liecību par Aspazijas un Raiņa literārās sadarbības sākumiem. Divi

vācu valodā sacerēti dzejoļi — «Mošie cilvēki» (vēlāk «Ikdienas cil-

vēki») un «Jel dodat milzeņa domu man!» krājumā publicēti Raiņa
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tulkojumā. Pirmlzdevumā divām nodaļām par moto likti Raiņa vārdi.

Nodaļu «Bez mērķa» (nākošajos izdevumos — «Bez ideāla») ievada:

Sirds manim saēsta

Sūrstošu šaubu,

Smadzenes sajauktas
Drūzmošu domu...

Izmisis tveru

Glābiņa spieķi,

Glābiņa spieķis
Lūst manās rokās.

Pēdējo nodalu — «Gaismas straume» ievada fragments no Raiņa

«Karaļmeitas» pirmā varianta;

Jaunās gaismas audi

It kā Golfa straume

Silti apņems visus sāpju bērnus.

Dzejoju izkārtojumā jaušami tie principi, pēc kuriem Rainis vēlāk

veido savas dzejoļu grāmatas — katra nodaļa atsevišķi un krājums
kopumā rada vienotu, pabeigtu veselumu, simfoniju dzejā. Krājuma

noslēgums ir atbilde grāmatas sākumā izvirzītajiem jautājumiem. Tā

ir novatoriska parādība latviešu dzejā.

Gatavojot dzejoļus publikācijai, Aspazija izdarījusi nopietnu at-

lasi. Daļa palikusi ārpus krājuma tāpēc, ka tie neatbilda vispārējai
noskaņai («Studentu dziesma»), daži bija mākslinieciski nepilnīgi
(«Es labprāt atnestu» v. c.). Daudzos dzejoļos izdarīti stila labojumi,
izveidota skaidrāka, estētiskāka izteiksme. Arī pēc krājuma pirmpub-

licējuma Aspazija pārveido atsevišķu dzejoļu stilu, svītro dažus bar-

barismus, neveiklas valodas konstrukcijas. Taču visumā krājuma iz-

teiksme un arī dzejas valodas nepilnības atkārtotajos izdevumos sa-

glabātas. Aspazija labi saprot, ka tās raksturo laikmetu un atspo-

guļo to pakāpi latviešu literatūras vēsturē, kad Rainis vēl nebija
nācis ar savu dzejas valodas apvērsumu «Fausta» tulkojumā.

Daļa dzejoļu palikuši ārpus krājuma cenzūras iebildumu dēļ. Aspa-

zija norāda, ka cenzors Ruperts vairākkārt noraidījis «Sarkano puķu»

pirmizdevumā neuzņemto dzejoli «Cilvēces gars» («Brīnumu vara»).

lespējams, ka, baidoties no aizturēšanas, tur nav ievietoti revolucio-

nārā nemiera caurstrāvotie darbi «Tagadnes spēks» («Pastarā

tiesa»), «Nākošs laikmets», «Jauna krāsa».

Sis izdevums sagatavots pēc «Sarkano puķu» publikācijas

MDzD 2. sēj., R., 1931. Komentāros atzīmēti tikai nozīmīgākie stila

un satura labojumi.

Acumirkli. *DL feļetona turp., 1894, 7. maijā, bez virsraksta.
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Aijaijā. Sacerēts kā raganu dziesma lugas «Ragana» ceturtajam
cēlienam. *MVM, 1896, N° 12, 884. Ipp.

Ar sniega baltiem spārniem. *DL piel., 1895, 30. sept., ar virsrak-

stu «Vaļība». levietojot krājumā, dzejolī jūtami labots stils.

Bez atbildes. *Dzirksteles kalendārs 1897. gadam, R., 1896,
32.-33. ipp., bez virsraksta.

Biedinājums. *MVM, 1896, N° 5, 339. Ipp. «Sarkanajās puķēs»

ievietots, sakot ar 1920. g. izdevumu.

Brīnumu vara. *MVM, 1905, N° 9, 819. Ipp., ar virsrakstu «Cilvēces

gars». Piezīme: «Sis dzejols jau dažus gadus agrāk sacerēts, bet no

Rīgas cenzūras vienmēr aizliegts drukāt.» «Sarkanajās puķēs» pirmo
reizi ievietots 1910. g. izdevumā. Jahve — senebreju dievs. Jēkabs —

bībeles leģendas persona. Ceļodams viņš pie akas satiek Raeli, kas tur

dzirdina avis, un iemīlas viņā.

Dzelmē. *MVM, 1896, No. 6, 471. Ipp.

Glābējs. *MVM, 1896, N° 1, 39. Ipp., ar virsrakstu «Nākošs laik-

mets». «Sarkanajās puķēs» pirmo reizi ievietots 1910. g. izdevumā.

Trešā panta vietā pirmvariantā ir trīs panti:

Sen gaidītais laikmets, reiz uzliesmo

Kā apstākļu nomāktā griba!
Nāc atpestī, laikmet gaidīto,
Jel aprakto patiesību!

Un, salkanās jūtas deldēdams,

Nem noslauki dvēselei rūsu,

Un, asinis ugunī pārvēlzdams,

Nāc atraisi spēkus mūsul

Kā saucēja skaļi dārdoša balss

Pār visu cilvēci skani,

Ka nācis verdzībai pastaru gals

Un brīvības uzvaru zvanil

Griba. *Saimnieču un zelteņu kalendārs 1895. gadam, R., 1894,

95. Ipp., ar virsrakstu «Sentence».

Ģēnijs. *«Sarkanās puķes», 1897.

Ikdienas cilvēki. Dzejolis ar virsrakstu «Alltagsmenschen» uzrak-

stīts vācu valodā un publicēts kā Aspazijas lirikas paraugs «Saim-

nieču un zelteņu kalendārā 1895. gadam», R., 1894, 113. Ipp., ""lat-

viešu valodā Raiņa tulkojumā «Sarkano puķu» 1897. g. izdevumā ar

virsrakstu «Mošie cilvēki».

Ilgošanās. *«Sarkanās puķes», 1897.

Jaunais gads. *MV, 1895, 1. janv. Te pēc ceturtā panta seko vē-

lāk atmesta četrrinde:
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Iz vienmulīgas ikdienības

Mūs izved arā plašumā!
Un atver jaunas patiesības
Mums nebeidzamā spožumā!

Jel dodat milzeņa domu man! Sacerēts vācu valodā. ""«Sarkanās

puķes», 1897, Raiņa atdzejojumā.

Kā kapa zvanis. *«Tēvijas» feļetons, 1889, N° 20, 160. Ipp. ar šā-

diem nobeiguma pantiem:

Ar' šinī krūtī

Rims ilgošan'l
Ko mīlu, tiks aizmirsts,

To jūtu gan.

Laiks visu dziedē,

To ticu gan

Bet — asaras karstāk

Pār vaigiem līst man!

Kam, mūza, dzīves īstenību. *DL piel., 1895, 23. sept., ar virs-

rakstu «Atzinums» šādā variantā:

Kad reiz par savu izredzēto

Tu, Mūza, mani skūpstīji,

Kādēļ tad dzīves īstenību

Tu manām acīm apslēpi?

Tu pasauls tumšos bezdibeņus

Ar rīta blāzmu pārklāji,
Un zelta šķidrautos priekš manis

Tā kailumu tu ietini.

Tās bada, izsalkuma balsis

Man harmonijās nozuda,

Pa ziliem gaisiem šūpojoties,

Man neslāpa un nesala.

Priekš cilvēces par noziedznieci

Es tagad sevi apsūdzu,

Ka viņas lielo uzdevumu

Es nepildītu atstāju.

Ne manim viņu saitēs saistīt,

Bet viņas nastas nīcināt!

Ar uguns mēlēm prieka vēsti,

Tai jaunu sauli sludināt.
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Ja, zemes pīšļu ceļu ejot,

Tu, Mūza, mani atstātu,

Ņem atpakaļ tad savu kokli,

Ņem savus laurus, purpurul

Ja visas tagad debess skaņas
Man arī krūtīs izdzistu,

Tad cilvēcei ar draudiem, lāstiem

Es patiesību sacītu.

Rūdolfam Blaumanim šķiet, ka Aspazija stipri vien pārspīlējusi
mākslas sociālās iespējas, un viņš pēc dažām dienām piesūta «Dienas

Lapai» polemiska rakstura dzejoli «Aspazijai. Kad viņas dzejoli
«Atzinums» biju lasījis». «Dienas Lapā» tas ievietots 3. oktobri ar da-

žādiem cenzūras svītrojumiem un redaktora piezīmi:

«Jautājums, kas ir dzeja un kāds viņas uzdevums, ir tik pievil-

cīgs un še viņš līdz ar dažiem citiem jautājumiem aizkustināts tik

pievilcīgā kārtā, ka nevaram liegt telpu Rūd. Blaumaņa domām, kaut

gan tās nebūt nav mūsu domas. Mēs ceram, ka polemika dzejas veidā

būs mūsu lasītājiem it patīkama.»
Vairāk nekā simt rindu garajā dzejolī Rūdolfs Blaumanis aizstāv

domu, ka mākslinieks nekādas būtiskas pārmaiņas sabiedriskajā dzīvē

ienest nespēj, māksla ir tikai mierinātāja un priecinātāja dzīves grū-

tajos brīžos. Viņš ieteic Aspazijai apmierināties ar dārznieces lomu,

kura audzē cilvēku priekam visskaistākās puķes un līdz ar to padara

gaišus tumšos mirkļus:

Zem grūta darba smagiem svariem

Arvienu ļaužu vairums ies,

Tos atņemt diženākiem gariem

Nedz izdevās, nedz izdosies.

Jel atmet tādēļ maldu domas

Cilvēces nastu nicināt,

To svabināt no lomas

Un viņas bēdas slīcināt.

Tik vieglināt, tik vieglot vari,

Neviens šo patiesību liedz,

Un, cik Tev spējā, to Tu dari,

Kad grūtdienim Tu puķes sniedz.

Šis sacerējums izsauc vētrainu Aspazijas atbildi plaši pazīstamajā

dzejolī «Rūdolfam Blaumanim». Kā turpinājums diskusijai pēc da-

žām nedēļām izskan arī Aspazijas dzejolis «Kad redzu sejās plūs-

tam» («Remdenajiem»),
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Kur? *MVM, 1896, Mfe 1, 19. Ipp.
Laime. *Saimnieču un zelteņu kalendārs 1895. gadam, R., 1894,

96. Ipp.

Līgava. *«Sarkanās puķes», 1910.

Man no debess dzēšat. *Saimnieču un zelteņu kalendārs 1895. ga-
dam, R., 1894, 95. Ipp.

Mans miers ir beigts. *«Sarkanās puķes», 1897.

Mēness starus stīgo. *Austrums, 1894, N° 3, 323.-326. Ipp., ar

virsrakstu «Mirdzas dziesma». lerosme dzejoļa sarakstīšanai radusies

ap 1890. gadu, kad Aspazija dzīvo Jelgavā un tur iepazīstas ar

krievu virsnieku Kucevalovu. Abi jaunieši bieži muzicē, lasa krievu

klasiķu darbus un kādu vakaru dodas izbraukumā ar laivu pa Liel-

upi. Skaistais pilnmēness, romantiskā noskaņa un skumjā apziņa, ka

māiās gaida nomācošs darbs un trūkums, — «viss tas saplūda sa-

vādā harmonijā, kas izskanēja no manas dvēseles kā pazīstamā Mir-

dzas dziesma «Mēness starus stīgo». Tikai tas nenotika tajā vakarā,

kad braucām, bet gan vēlāk, šo braucienu atceroties,» — Aspazija rak-

sta savā autobiogrāfijā. Dzejolis ievietots lugā «Vaidelote». 1894. g.

pirmizdevumā to J. Vītola komponējumā dzied Mirdza — Dace Ak-

mentiņa. 1906. gadā «Mēness starus stīgo» kā kordziesmu komponē
E. Melngailis.

Mīļākais. ""Saimnieču un zelteņu kalendārs 1895. gadam, R., 1894,

80. Ipp. Agrīnajā izdevumā dzejolis noslēdzas ar rindām, kas vēlāk

dažādi variējas Raiņa un Aspazijas sarakstē:

Ak, mīļākais, kā vari

Tu lūkot sērīgi,

Kad paceli Tu mani

Un visu pasaulil

Mūsu dzīve. *Austrums, 1894, N° 8, 89. Ipp. Epilogs fantāzijai

«Saules meita», ko dzejniece saraksta 1891. gadā.

Nākotnes dzejnieks. *DL, 1895, 16. sept., ar virsrakstu «Divējādi

dzejnieki».
Nākotnes mūza. *DL feļetona turp., 1894, 7. maijā.

Ne ziedoņa klēpī. *DL feļetona turp., 1894, 5. febr., ar virsrakstu

«Mūsu mīlestība». levietojot «Sarkanajās puķēs», mainīta panta uz-

būve un stipri labots stils.

Nirvāna. *DL feļetona turp., 1894, 5. febr. Budisma reliģijā ar

nogrimšanu nirvānā saprot svētlaimes, miera stāvokļa sasniegšanu,

kad cilvēks atbrīvojas no rūpēm un sāpēm. Pēdējais pants dzejolim

pievienots vēlākajos iespiedumos.

Noslēpums. *Saimnieču un zelteņu kalendārs 1895. gadam, R.,

1894, 107. Ipp., ar virsrakstu «Paslēptā manta». levietojot krājuma,

saīsināts un pārstrādāts.
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Pa negaisa joņiem. *MVM, 1896, N° 10, 717.—718. Ipp. Uzrakstīta

kā raganu dziesma lugas «Ragana» I cēlienam.

Parādība. *MVM, 1896, Ks 2, 92. Ipp. «Sarkanajās puķēs» iespiests,
sākot ar 1910. g. izdevumu.

Pastarā tiesa. *MVM, 1896, N° 6, 424. Ipp., ar virsrakstu «Tagad-

nes spēks». MVM, 1896, N? 8 «Vaļējās vēstulēs» parādās paziņojums:

«Aspazijas dzejoļa «Tagadnes spēks» virsraksta vietā jālasa «Laika

gars».» Pirmajā publikācijā moto «Dies irae...» («Soda diena, šī

diena gāzīs pasauli gruvekļos» — latīņu vai.) levietots «Dvēseles krēs-

las» pirmizdevumā 1904. g., bet «Sarkanajās puķēs» iespiests, sākot

ar 1910. g. izdevumu.

Pie Tevis. *Saimnieču un zelteņu kalendārs 1895. gadam, R.,

1894, 106. Ipp.

Remdenajiem. *DL, 1895, 2. nov., bez virsraksta. Dzejolī runāts

par buržuāzisko presi.

Rūdoljam Blaumanim. *DL, 1895, 11. okt., ar apakšvirsrakstu
«Atbilde viņa vēstulei «Dienas Lapas» 225. numurā». Cenzors te izda-

rījis vairākus svītrojumus, kas restaurēti, dzejoli publicējot «Sarka-

najās puķēs». Svītrotas 10. panta beigas «Kā laukos, zālēm aizaugu-

šos, no jauna dziļas vagas dzīt», 20. panta pēdējā rinda «Tā paceltu
tur zobenu» v. c. Aiz 14. panta kādreiz sekojušas rindas

Tu izmisies, ka raisīt spētu
Mēs dzīves mezglu gordisku —

Vai nezini Tu ceļu lētu?

(Cenzūras svītrojums.)

Dajā pantu izdarīti stila labojumi. 18. pants, piemēram, pirmpubli-

cējumā skan šādi:

Jau dzīves strāva nevaldāmi

Skrien turpmāk neapturama,

Tā, mūrus, vajņus sagāzdama,
Tiem pāri veļas krākdama!

Sapņu tālumā. *DL piel., 1895, 1, apr. Dzejolis sacerēts neilgi pēc

iepazīšanās ar Raini, kad dzejniece viņam izstāstījusi savu skumjo un

pazemojumu pilno pagātnes stāstu, un izmantots drāmā «Ragana»
kā Liesmas dziesma.

Sarautās stigas. *«Sarkanās puķes», 1897.

Svešniece. *MVM, 1898, 6, 465. Ipp. «Sarkanajās puķēs» ievie-

tots, sākot ar 1920. g. izdevumu.

šurp, pagājība! *Saimnieču un zelteņu kalendārs 1895. gadam,

R., 1894, 116. Ipp.
Tīrā skaņa. *«Sarkanās puķes», 1897.
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Valoda. *MVM, 1900, JVfo 5, 360. Ipp., ar piezīmi: «Pēc vācu va-

lodas.» Patiesībā atdzejojumu veicis Rainis, par ko atrodama norāde

Aspazijas vēstulē dzejniekam 1900. g. 24. apr. (RLMVM, 58646):
««Valodu» es liku zem sava vārda, pirmkārt, lai kaut kas būtu no

manis, bet, otrkārt, aiz daudz svarīgākiem iemesliem.» Dzejoļa autors

ir vācu revolucionārais dzejnieks Leopolds JakoDi, kura krājums «Lai

top gaismai» Vācijā ir aizliegts. Tāpēc Aspazija publicējumā neuzrāda

ne autora vārdu, ne arī īsto atdzejotāju, kurš atrodas trimdā. «Sar-

kanajās puķēs» atdzejojums ievietots, sākot ar 1920. g. izdevumu.

Vienāds elements. *DL, 1895, 30. sept., ar virsrakstu «Vienāds uz-

devums».

Visaugstāko! *DL piel. 1895, 9. febr., bez virsraksta, ar norādī-

jumu, ka tā ir dziesma no lugas «Ragana».

Ziedoni. *MVM, 1895, Ne 1, 40. Ipp.

Žurkas. *MVM, 1896, Ns 2, 112. Ipp.

«DVĒSELES KRĒSLA»

Aspazijas otrais dzejoļu krājums «Dvēseles krēsla» nāk klajā
1904. gada rudens pusē A. Gulbja apgādā Pēterburgā. Taču par grā-
matas sastādīšanu dzejnieki domā daudz agrāk. 1899. gada 3. jumja
Rainis raksta dzīvesbiedrei:

«Tagad Tev jānāk ar savu otro dzejoļu krājumu. Ir taisni īstais

laiks. Noraksti man visus savus dzejolīšus īpaši uz pastpapīra, bet

labi smalki, vienā pusē. Es tos sagriezīšu un sakārtošu, un tad Tu

man paziņosi savas domas par sakārtošanu (katram dzejolītim pieliec
klat numuru, un vēl šai gadā tie varēs iznākt).» (RLMVM, 67981.)

Taču acīmredzot krājuma izdošanai trūkst materiāla. Lielākā daļa

dzejoļu presē parādās no 1900. līdz 1904. gadam, un, spriežot pēc

dzejnieku sarakstes, publicēšanas laiks visumā tuvs sarakstīšanas

laikam.

«Mūsu lirika vispāri stāv daudz augstāk kā stāstu rakstniecība, un

mēs varam priecāties, ka mums ir tādi tik īpatnēji un lieli talanti ka

Aspazija, Rainis, Skalbe, Poruks v. c,» 1905. gadā pēc krājuma iz-

nākšanas raksta Andrejs Upīts. Vērtējot jauno krājumu, viņš uzsver:

«Aspazijas dzeja ir tikpat plaša kā dzīve. Gandrīz vai katra jūta,

kas kādreiz ietrīcas cilvēka dvēselē, ir savu reizi dabūjusi izteiksmi

Aspazijas dzejā. Plašs apvārsnis, tālu sniedzošs skats, kas redz un

aptver neskaitāmus priekšmetus, — tā, pēc manām domām, ir viena

no Aspazijas dzejas galvenākajām īpašībām. [..] Un katrai sevišķai

sajūsmai ir sevišķa izteiksme, savas gleznas un savas krasas. Aspa-
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zijas dzeja brižam plūst kā sprakšķoša līduma ugWs*, brīžiem trīc

kā gurdens ziedoņa vējiņš, brīžiem skan kā lakstīgalas ilgu un asaru

pilna dziesma.» (Baltijas Vēstnesis, 1905, 5. martā.)

Krājumu uz sava laika dzejas fona augstu vērtē arī pārējie kri-

tiķi (Teodors Zeiferts, Līgotņu Jēkabs v. c), uzsvērdami tā drama-

tisko, pat traģisko raksturu, dziļi izjusto pārdzīvojumu smeldzi. «Tikai

retums Šai laikā sastopamas dzejas, kā «Patiesība», kurā uzliesmo

agrākais titānisms, lai gan arī te elēģiskās skaņas, kuras saistās ar

patiesības vajāšanu, liekas dziļāk sajustas nekā tās bazūņu brāzmas,

kuras sludina patiesības uzvaru,» — 1904. gadā priekšvārdā Aspazi-

jas «Rakstu» izdevumam atzīmē Jānis Asars. (Aspazija. Raksti. Pē-

terburgā, 1904, 16. Ipp.)

Krājuma noskaņojumu nosaka smagais laiks, kad radušās šīs dze-

jas — Raiņa arests, izsūtījuma gadi Pleskavā un Slobodskā, atšķir-

tība no mīļotā cilvēka, slimības. Aspazijas vēstulēs Rainim dažādos

aspektos atspoguļojas tās smagās dvēseles drāmas, kurām diendienā

iet cauri abi dzīvesbiedri. Taču krājums daudz ko zaudē no sava

gaišuma arī tāpēc, ka optimistiskākos un asākos dzejoļus cenzors

svītrojis. Gatavojot pirmizdevumu, Jānis Ozols 1904. gada 6. jūnija
raksta Aspazijai:

«Nupat dabūju atpakaļ no cenzora parakstītu Jūsu dzejoļu krā-

jumu (A. Gulbja izdevumu) «Dvēseles krēsla», bet diemžēl tajā ir

daži dzejoļi nostrīpoti, kuri jau pat senāk atļauti un iespiesti citos

izdevumos. Nostrīķēti ir šādi dzejoļi: 1. «Nebēdne meitene», 2. «Ir

vērts», 3. «Jauna krāsa», 4. «Laika gars», 5. «Nākošs laikmets»,

6. «Neatraidāmais», 7. «Fātums», 8. «Mūžam sveša», 9. «Bakhana-

lija», 10. «Es dusēšu zārkā». Ja Jums būtu iespējams vismaz aizrādīt,

kur šie dzejoļi iespiesti, jeb, vislabāk, man piesūtīt izgriezumus no

nodrukājumiem, tad, tos cenzoram uzrādot, es ceru tos cauri dabūt.»

(RLMVM, 72860.)

«Nebēdni meiteni», «Fātumu» v. c. dzejoļus izdodas krājumā ievie-

tot, bet spēkpilnie «Jauna krāsa», «Nākošs laikmets», «Laika gars»

tā arī paliek ārpusē.

Arī «Dvēseles krēslas» dzejoļiem tikpat kā nav atrasti rok-

raksti. Teksts publicēts pēc MDzD 3. sēj., R., 1938.

Aina. *MVM, 1899, M> 1, 23. Ipp. Vēlāk teksts stipri pārstrādāts.

Tā, piemēram, aiz otrā panta 1899. g. izdevumā seko rindas:

Tai nav ko bīties, nav ko raizēties,

Pusmiegā tā vēl guva pielūgties:

«Ak, saldais, mīļais Jēzuliņ,
Nāc taisies mīkstu spilventiņ'
Un dusi manā sirsniņā.»
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Aizgāja. *MVM, 1903, Ml 11, 801. Ipp. kā otrā da|a ciklā «Mūžīgā
sievietība». «Dvēseles krēslas» vēlākos izdevumos cikls sadalīts divos

patstāvīgos dzejoļos un stipri pārstrādāts.

Aizmirstās skaņas. *«Dvēseles krēsla», 1904.

Ap pusnakti. *MVM, 1899, Ne 9, 681. Ipp.

Atspirdzis. *MVM, 1901, Ne 2, 150. Ipp.

Augstākā laime. *MVM, 1903, Ne 1, 2.-6. Ipp.; poēmā «Laime», ar

virsrakstu «Bērnības dziesma».

Bakhanāllja. *MVM, 1900, Ne 12, 875. Ipp. Dzīrotāju dziesma no

iantāzijas «Gadu simteņu maiņā».

Bāl-mēnestlņš. *MVM, 1902, Ne 8, 608. Ipp.
Bezspēkā. *MVM, 1899, Ne 8, 627. Ipp.
Ceļā. *MVM, 1899, Ne 5, 367. Ipp. Pirmpublicējumā pēdējais pants:

Pāri pār slieksni jau soli speru

Un lēni durvis tad cieti veru

No zemes mājām.

Ciānas bērni. *MVM, 1899, Ne 6, 448. Ipp., ar virsrakstu «Mēs,

nabaga Ciānas bērni». Dzejoļu pamatā senebreju teika par Ciānas

izpostīšanu. Ciāna — jūdu svētkalns, kur atradās Zālamana pils un

templis, Bābele — senās Babilonas galvaspilsēta, uz kuru jūdus aiz-

dzina verdzībā. Spriežot pēc Raiņa vēstulēm, dzejolis sarakstīts

1899. g. martā—aprīlī, jo 26. aprīlī viņš raksta Aspazijai: «Tu esi de-

vusi kaut ko tik skaistu kā «Ciānas bērni» (Varbūt: Nab'agaļ Ciānas

bērni: mēs)! Vai: «Mēs, vārgie dieva bērni.» Ritms Tev tiešām

ne visai labs, bet valoda krāšņa.» (RLMVM, 75352.)

Circeniša ziemas svētki. *Kopums, 1907, Ne 1, 68. Ipp. «Dvēseles

krēslā» ievietots, sākot ar 1920. g.

Daile. *MVM, 1903, Ne 10, 753. Ipp., ar virsrakstu «Iz dziesmām

par laimi».

Debess atslēdziņa. *Saimnieču un zelteņu kalendārs 1903. gadam,

R., 1902, 1. Ipp. Dzejolis vispirms uzrakstīts vācu valodā.

Dziesma par vientulību. *MVM, 1900, Ne 12, 878.-879. Ipp.,

poēmā «Gadu simteņu maiņā».

Dzimtene. *Ausekļa kalendārs 1902. gadam, R., 1901, 31. Ipp.
1901. gada vasarā Aspazija dzejoļa rokrakstu nosūta Rainim, un

atbildes vēstulē 1901. gada 25. augustā dzejnieks viņai raksta: «Tas

ir satricinošs, bet reizē spēka un spīts pilns trimdinieka posts. Sis

apslēptais spīts un nicinājums nevar būt kādam mazam skribentam,

kādam sentimentālam Karamzinam. Tas ir lielums.» (RLMVM, 58324.)

Es gulēšu zārkā. *DL, 1901, 15. okl.
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Fāiutns, *MVM, 1900, Ne 11, 825. Ipp. Publicējot grāmatā, atmes-

tas rindas pēc teikuma: «Grūž tevi atpakaļ vētrā un postā*:

Zini — nekur nav izejas!
Visur tik ciešanas, ciešanas!

Cēlums un smalkums tam nav no svara,

Visu zem kājām min rupjuma vara.

Fin dc slēcle. (Gadsimta beigas — franču vai.) *MVM, 1899,

Ne 10, 740. Ipp., ar virsrakstu «Spoku jājiens». Lenore — H. Holteja

drāmas «Lenore» varone, kas pēc līgavaiņa nāves sajūk prātā. Rok-

raksts — vēstulē Rainim 1899. g. 29. okt. (RLMVM, 134079.)
Gaišā zvaigzne, *MVM, 1901, Ne 1, 44. Ipp.
Ideālā māksla. *MVM, 1900, Ne 12, 877. Ipp., dzejojumā «Gadu

simteņu maiņā».

Ikdienas laime. *MVM., 1898, Ne 1, 61. Ipp., ar virsrakstu «Laime»

un piezīmi: «Dzejots 1890.»

Ilgas. *DL, 1895, 1. nov.

Ir vērts. Pirmās 18 rindas ar virsrakstu «Nav vērts» publicētas

JR, 1899, Ne 2, 57. Ipp, pēc tam viss dzejolis MVM, 1900, Ne 4,

247. Ipp., ar piezīmi «Rudenī, 1896». Pēc 25. rindiņas te vēl seko tur-

pinājums, kas vēlāk atmests:

Tā mierīgi liekas sevi vesties

No nodzītiem postzirgiem — apstākļiem

Pa dubļainu ceļu.

Jaukākais sapnis. *MVM, 1901, Ne 10, 772. Ipp.

fūms sēras *«Dvēseles krēsla», 1920. «Ein Tannenbaum...» —

«Stāv vientuļa egle...» (vācu vai).
Kāzu nakts. *MVM, 1902, Ne 3, 202.—203. Ipp.
Koka spēks. *JT, 1910, Ne 4, 298. Ipp. «Dvēseles krēslā» ievietots,

sākot ar 1920. g.

Kur laime mii? *DzV, 1908, 2. febr. «Dvēseles krēslā» ievietots,

sākot ar 1920. g.

Lucifera pēcnieks. *MVM, 1900, Ne 1, 2. Ipp., dramatiskajā fantā-

zijā «Gadu simteņu maiņā» kā Bairona monologs.

Lūgšana. JR, 1899, Ne 2, 56. Ipp.
Maldu ceļi. *MVM, 1899, Ne 7, 506. Ipp., ar virsrakstu «No ilgiem,

ilgiem maldu ceļiem». Dzejolī izmantots bībeles sižets par pazudušo

dēlu, kas pēc neveiksmīgiem klejojumiem atgriežas tēva mājās un

tiek tur laipni uzņemts.
Manas domas. *MVM, 1900, Ne 10, 726. Ipp.
Mana sirds. *MVM, 1899, Ne 10, 784. Ipp., ar virsrakstu «Tie viņu

slapēja».



563

Mūžam sveša. *A\VM, 1898, N* 11, 813. Ipp., ar virsrakstu «Tu

mani līdzi rauj ar stipru roku».

Mūžigā sievietiba. *MVM, 1903, M 11, 801. Ipp.
Nav dzīve Bēthovena sonāte. *MVM, 1903, Ne 4, 271. Ipp.

Nebēdne meitene. *MVM, 1903, N° 11, 848. Ipp.

Nebūtībā. *MVM, 1898, N° 12, 940. Ipp., ar virsrakstu «Ak, novelt

zemes grūtības». «Dvēseles krēslā» ievietots, sākot ar 1910. g.

Neizteikts. *MVM, 1901, JsTs 3, 169. Ipp., ar virsrakstu «Es nezinu,

vai tā ir cerība».

Ofēlija. *MVM, 1902, M 2, 114. Ipp. Tēls Šekspīra traģēdijā
«Hamlets».

Pakrēsla tumsā. *MVM, 1903, Na 7, 491. Ipp.

Pasaciņa. *MVM, 1902, N° 1, 70. Ipp.

Rudens aina. *MVM, 1902, JMb 12, 902. Ipp., ar virsrakstu «Iznī-

cība». Grāmatas pirmizdevumā cenzors svītrojis astotā panta pēdējo
vārdu — «majestāti».

Sapnis. *MVM, 1899, JSfe 11, 827. Ipp.

Sapņu mežiņā. *MVM, 1903, N° 10, 766. Ipp.

Skaistākā princese. *MVM, 1901, Ne 1, 12.—13. Ipp. Dzejolis ievie-

tots Aspazijas divcēlienu lugā «Zeltīte» kā galvenās varones Zeltītes

pasaka.

Smagums. *Rīta skaņas, 1903, N° I, 22. Ipp., ar virsrakstu «Grūta

diena».

Tava mīlestība. ""Saimnieču un zelteņu kalendārs 1896. gadam,

R., 1895, 56. Ipp. Aiz otrā panta pirmpublicējumā seko vēlāk svītrota

četrrinde:

Tavs skūpsts kā uguns zāles,

Kas kremt un dedzina,

No manis visu ļaunu
Tas projām aizskūpsta.

Tik sen. *Rīta skaņas, 1903, JMa 1, 21. Ipp.
Tris mācibas. *Vārpas, 1908, N° 4, 323. Ipp., ar virsrakstu «Trīs

piemēri». «Dvēseles krēslā» ievietots, sākot ar 1910. g. izdevumu. Sa-

līdzinājumā ar pirmpublicējumu stipri labots stils.

Vitols mežā. ""«Dvēseles krēsla», 1920.

Zemes māte. ""«Dvēseles krēsla», 1910.

Ziedoņa rits. ""Jaunības literatūra, 1903, N° 4, 88.-89. Ipp.

Ziemeļu naktis. *MVM, 1901, Nt 4, 295. Ipp., ar apakšvirsrakstu

«Leduspuķu pušķis no Aspazijas» kā cikls no četriem dzejoļiem. «Dvē-

seles krēslā» nav ievietots cikla trešais dzejolis «Naktij mati iz mel-

nākā melnkoka mirdz». Publicējot grāmatā, izdarīti daudzi stilistiski

labojumi.
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Zilā puķe. *MVM, 1899, N°. 10, 734. Ipp. Publicējot grāmatā, svīt-

rotas dzejoļa beigas:

Izdzīvots pabeigts ...

Pārmākti spēki,
Salauzta griba,
Dzisušas nākotnes

Liesmainās ainas.

Seklums visapkārt,
Dvēselē seklums —

Laiskums un stingums
Ved lēni uz kapu ...

Vienīgais tikai

Vēl manim atlika,

Viens spēks, viena griba,
Vienīgais sapnis,

Mans sapnis par tevi —

Mana zilā puķe.

Rokraksts — vēstulē Rainim 1899. gada 29. okt. (RLMVM,

134079.)

SAULAINS STŪRĪTIS

«Saulains stūrītis» nāk klajā 1910. gada sākumā «Dzircicmnieku»

izdevumā. Vairums dzejoju sacerēts divu gadu laikā. 1907. gada hro-

noloģiskās piezīmēs Aspazija raksta: «26. novembrī nolēmu taisīt

«Saul. stūr.»» (RLMVM, 90557.) Ap šo laiku parādās arī pirmie dze-

joļi periodikā, taču no krājuma iepriekš publicēts diezgan maz. In-

tensīvi Aspazija strādā pie sastādīšanas 1909. gada vasarā, par ko

vairākkārt rakstīts vēstulēs draugam un izdevējam Ernestam Birz-

niekam-Upītim. Darbu viņa acīmredzot pabeidz 1909. gada novembri,

jo 16. novembrī uzrakstīts neliels priekšvārds. Tas ir par vēlu, lai

krājums iznāktu, kā autore vēlējusies, tā paša gada ziemassvētkos

vai uz Jauno gadu. Autoreksemplāru no Ernesta Birznieka-Upīša viņa

saņem tikai 1910. gada martā un par skaisto izdevumu ar Jāņa

Jaunsudrabiņa ilustrācijām pateicas viņam 1910. gada 8. marta vēs-

tulē (RLMVM, 18134). 1920. gadā, izdodot grāmatu Kopotu rakstu

3. sējumā, Aspazija tai pievieno «Pielikumu».

Priekšvārdā norādīts, ka «Saulains stūrītis» iecerēts kā lielāka

darba — liriskas biogrāfijas daļa. Kā saturiskā, tā mākslinieciskā ziņā

krājums ir viena no vislabāk izveidotajām Aspazijas grāmatām, jauna
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kvalitāte latviešu lirikas attīstībā. Dzejniece šajā laikā daudz domā-

jusi par dzejas teoriju, neatlaidīgi meklējusi jaunus izteiksmes līdzek-

ļus, lai pēc iespējas pilnīgāk realizētu savu ieceri — sniegt vārsmās

bērnības un jaunības dienu tēlojumu. Pirmizdevuma priekšvārdā uz-

svērts, ka autore centusies jaunajam saturam «piemērot arī dzejas

situāciju, pantu arhitektonisko uzbūvi, kolorītu un ritmisko noskaņo-

jumu, izvairīdamās no asākām kontūrām un spilgtākiem toņiem un

turēdamās mīkstinātās skaņās un viegli plūstošās pārejās».

Protams, «Saulainu stūrīti» nevar uzskatīt par tiešu autores bio-

grāfiju; dažas atmiņā iespiedušās bērnības dienu ainas un konflikti

dzejniecei dod vielu, lai runātu par nozīmīgām problēmām, kas viņu

saviļņo emigrācijas laikā. Nākamā liriskās biogrāfijas sējuma «Ziedu

klēpis» priekšvārdā Aspazija atzīst: «Nekrīt arī nemaz svarā, vai

«Saul. st.» taisni tāds ir pārdzīvots dzīvē, vairāk krīt svarā, ka es

viņu pārdzīvoju mākslā un ka tas dzīvo pats par sevi bez manas

personas.»

Krājumu augsti novērtē latviešu progresīvā kritika. Andrejs Upīts,
recenzēdams grāmatu tūlīt pēc iznākšanas, atzīst: «Ja pagājušais
1909. gads latviešu lirikai nebūtu atnesis vairāk kā Aspazijas «Sau-

laino stūrīti», arī tad varētum sacīt: tas bija bagāts gads!» (Dzim-
tenes Vēstnesis, 1910, 6. febr.) Vilis Knoriņš, Aspazijas jaunajā darbā

izceldams cilvēka iekšējās pasaules dziļāko psiholoģisko slāņu un

dabas daudzveidīgo nianšu izpratni, 1913. gadā raksta:

«Viņas dabas izjūta ir tik dzīva un psihiskās vibrācijas pilna, vi-

ņas tēlošanas veids tik plastisks, ka ar pirmatnēji aizraujošu spēku
saista pie sevis. Pati būdama panteiste, Aspazija neapzinās cilvēku

šķirtu no dabas jeb dabu no cilvēka, tamdēļ viņas dabas dzejā visur

redzama viegli vibrējoša meitenes dvēsele kā vēja viļņojums virs

mierīga ezera līmeņa. Šī «Saulainā stūrīša» meitenes dvēsele ir tik

dziļa un vizuļojošu dārgakmeņu pilna, tik strauja un impulsīva, ka

jau pati par sevi ir liela sabiedriska vērtība. Viņā sakrājies viss tas

labākais, ko Aspazija pati nesusi savā sirdī. Socioloģiskā ziņā tā ir

skaista utopija, kura tiešamībā tautas vairumam ir tik tāla.» (Jaunā

Dienas Lapa, 1913, 5. martā.)

««Saul. stūr.» nāca kā maigs mierinātājs negantā laikā, saule un

mīļa roka, to spēs tikai sieviete, [..] visi bija pārsteigti no mīļā
saules stariņa,» 1910. gada 4. oktobrī dienasgrāmatā atzīmē Rainis.

Teodors Zeiferts «Saulainu stūrīti» vērtē kā reflektējošu mākslas

darbu, kurā pieredzējis mākslinieks iziet cauri savai bērnībai: «Ne

nepieciešamība, kas nāk no piedzīvojumiem un viņu nestās sajūsmī-

bas, rada šos darbus, bet mākslinieka apzinīgs nodoms. Nem stūrīti

no dzīves, saulainu stūrīti, kas redzēts un izstaigāts, un ar izkoptu

pilnīgu mākslas spēju notēlo. [..] Gan raugās cauri daudz piedzīvo-

juša cilvēka nopietnā, prātnieciskā acs, tomēr tikai retā vietā viņas
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tēliem ir ar nodomu lietotu simbolu nozime, pa lielākai daļai dabas

v. c. iespaidi izsakās svabadi no kāda sevišķa nolūka. Tā, piem., no

dzejoļiem «Ziedoņa bērni», «Nebēda», «Rudens», «Bij», «Jauna nāve»

v. c. saņemam dvesmu kā no dabiski augušām puķēm.» (JR, 1910,

Ne 12, 184. Ipp.)

Pēdējo vērtējumu, kas nebūt nav domāts kā nopēlums, Aspazija

tomēr uztver kā apvainojumu un nākamā krājuma — «Ziedu

klēpis» — ievadā oponē pret Teodora izteikumiem.

«Saulaina stūriša» dzejoļiem lidz šim nav izdevies atrast datēju-

mus un pilnīgu manuskriptu. Krājums publicēts pēc MDzD 4. sēj.,

R., 1938.

Nodaļas «Skuķīša gudrības grāmata» ievadā liktā dzejoļa tulko-

jums:

Apklusti, tu jautājošā bērna sirds,

Un apslāpē asaras!

Alums visiem melojusi,
Mūs visus piekrāpusi

Laimes saulainā pasaciņa.

Agrumā. ""Mēnešraksts, 1908, Ne 3, 181. Ipp.

Aicinājums. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Ak, jaunam būti ""«Saulains stūrītis», 1910. Ikars — sengrieķu

teikas varonis, kas izgatavojis sev vaska spārnus. Augstu gaisa sau-

les karstumā tie izkusuši, un Ikars nosities. ■

Asaru emalja. ""«Saulaina stūrīša» piel., 1920. Rokraksta datējums

1916. (RLMVM, 134241.)

Asaru strautmale. ""«Saulaina stūrīša» piel., 1920. Rokrakstā virs-

raksts: «Neaizmirstules» (RLMVM, 134241).

Bez dusas. *JT, 1910, Ns 7, 51. Ipp. levietots «Saulaina stūrīša»

piel., 1920.

Bij! *Dzīve, 1909, 24. janv., ar virsrakstu «Ziemā».

Briesmās un skaistumā. *Izgl., 1909, Ns 5, 337. Ipp., ar moto:

Briesmās un skaistumā

Atdzimst jaunība.

Brīnumdaris. *Mēnešraksts, 1908, Ns 4, 193. Ipp.
Cerība. *MV, 1909, Ne 14, 274. Ipp.

Dadzītis. ""Auseklis, 1907, Ns 2, 82. Ipp., ar virsrakstu «Mazais

brālis».

Debesu pelnrušķīte. *«Saulains stūrītis», 1910.

Dieva pabērņitis. *Izgl., 1909, Ns 8, 573. Ipp. Sākot ar trešo pantu,

dzejolis atšķiras no vēlākiem publicējumiem:



567

Un vējiņš mani glāstīja
Kā savu mīlulīti,

Caur logu mēnestiņš meklēja:
«Kur, mazā māsiņa, mīti?»

Pēdējais pants pirmpublicējumā:

Tie spožie, skaistie eņģeļi,
Cik tie man sveši un tāļi!
Bet visi dzīves pabērņi
Ir manas māsas, brāļi.

Divus vārdiņus. *«Saulains stūrītis», 1910.

Dusoša Laima. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Ilgu zeme. ""Auseklis, 1907, Ne 1, 32. Ipp., ar virsrakstu «Vairs

zvaigznes nespīd tā!».

Jauna nāve. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Jaunās dienas. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Jāzepa sapņi. ""«Saulains stūrītis», 1910. Jāzeps — bibeles leģen-
das persona. Viņš bieži redzējis brīnišķīgus sapņus, kas solījuši laimi

un panākumus nākotnē. Skaudīgie brāļi Jāzepu tāpēc gribējuši noga-
lināt un vispirms iemetuši bedrē, bet vēlāk pārdevuši par vergu

ēģiptiešiem. Laikā, kad Aspazija savā dzejā izvērš šo bibeles tēmu,

Rainis ir sācis darbu pie traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi».
Jēkaba trepes. ""«Saulains stūrītis», 1910. Jēkabs — Jāzepa tēvs

(sk. «Jāzepa sapņi»). Bībeles leģenda stāsta, ka sapnī viņš redzējis
kāpnes uz debesīm.

Kad meklē dvēseli. *MV, 1909, Ne 7, 134. Ipp.
Kas man tur daudz! ""«Saulains stūrītis», 1910.

Klusēt uti dusēt! *Stari, 1908, Ne 5/6, 397. Ipp.
Likteni! ""«Saulains stūrītis», 1910.

Maija lietutiņš. ""JT, 1914, Ne 6, 415. Ipp., pēc tam levietots «Sau-

laina stūrīša» piel., 1920.

Mazais Cakejs. ""«Saulains stūrītis», 1910. Caķejs — tēls evaņģē-

lija. Lai varētu noskatīties Jēzus Kristus atnākšanā, Caķejs uzrāpjas

kokā. lepazinies ar jauno mācību, viņš kļūst par tās dedzīgu sekotāju.

Mazā Penelope. ""«Saulains stūrītis», ■ 1910. Penelope — grieķu

eposa «Odiseja» varone. Daudzus gadus viņa gaida atgriežamies no

Trojas kara savu vīru — Odiseju. Kad viņu spiež precēties, Penelope

apsola iziet pie vīra tad, kad būs noaudusi savu segu. Ko viņa pa

dienu noauž, to pa nakti izārda.

Meitiņa nĢmira. ""«Saulaina stūrīša» piel., 1920. Rokrakstā apakš-
virsraksts «Pēc tautas dziesmas» (RLMVM, 134241).

Mēness dziesmas. (I «Kā nemazgājies mēnesis...», II — «Nedro-

šais tilts») ""«Saulains stūrītis», 1910. «Kā nemazgājies mēnesis» ir
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Raiņa dzejolis (sk. «Saulaina stūrīša» priekšvārdu), sacerēts

1908. gadā.
Mikrokosms. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Mi(ā sejiņa. *«Saulains stūrītis», 1910.

Nāves deja. *«Saulains stūrītis», 1910.

Nebēda. '«Saulains stūrītis», 1910.

Nedarbiņi. *«Saulains stūrītis», 1910.

Nedrošais tilts. '«Saulains stūrītis», 1910.

No Prometeja cilts. *«Saulains stūrītis», 1910. Prometejs — sen-

grieķu mitoloģijas varonis, kas nozadzis dieviem uguni, lai nonestu

to uz zemes cilvēkiem. Tāpēc dievu virsvaldnieks Zevs to piekalis pie
klints un licis ērglim plosīt viņa aknas.

Pagātnes pagalmā. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Par purnpuriti un lapām. *«Saulains stūrītis», 1910. Dzejoļa autors

ir Rainis (sk. Aspazijas priekšvārdu), dzejolis rakstīts no 1903. līdz

1909. gadam.

Pēdējais taurenitis. ""«Saulaina stūrīša» piel., 1920.

Plašums. *Izgl., 1910, N? 1, 10. Ipp.
Princese. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Priekšjūtas. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Priekšpavasaris. ""«Saulaina stūrīša» piel., 1920. Rokraksts datēts

ar 1916. g. (RLMVM, 134240.)

Pusnakts. *«Saulains stūrītis», 1910.

Raudoša debess. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Rotafa. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Rudens. ""Saimnieču un zelteņu kalendārs 1910. gadam, R., 1909,

10.—11. Ipp.
Saites. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Sāpju klēpītis. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Sašauts cīrulītis. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Saulains stūrītis. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Saulītē. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Sirdslūzite. ""Vārds, 1912, JSTs 1. 47. Ipp., ar virsrakstu «Lauztā

Sirds». Rokraksts RLMVM, 13424i.

Spārni. *«Saulains stūrītis», 1910.

Steigās. ""Mēnešraksts, 1908, N° 5, 301. Ipp., ar virsrakstu «Dienu

ritumā».

Tāda es esmu. *«Saulains stūrītis», 1910.

Tas laiciņš. *MV, 1909, Ns 8, 152. Ipp.
Tuksnesi. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Ūdenīte. ""«Saulains stūrītis», 1910. Ūdenīte — latviešu folkloras

tēls.

Vai liela lieta. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Varbūt ziedonis, *«Saulains stūrītis», 1910,
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Vēja braucēji. '«Saulains stūrītis», 1910.

Vēju puķīte. *«Saulains stūrītis», 1910.

Verdzene. *«Saulains stūrītis», 1910.

Viešņa. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Vilniša stāsts. *G. Landsberģa Latviešu kalendārs 1910. gadam
R., 1909, 80. Ipp.

Zelta sapnitt ""Stari, 1908, N» 4, 332. Ipp.
Zelta stunda. *MV, 1909, JMb 15, 294. Ipp. ar šādu nobeigumu:

Iz miglas tev ainas tēlojas,
Un parādībās parādās
Tev nākošo darbu gari
Pa ziedoņa novakari.

Ziedoņa bērni. *«Saulains stūrītis», 1910.

Ziedoņa dvēsele. ""Mēnešraksts, 1908, ,Nb 5, 257. Ipp.
Ziedoņa nakts. ""«Saulains stūrītis», 1910.

Ziedoņa priekšpulki. *JT, 1914, N° 6, 445. Ipp. levietots «Saulaina

stūrīša» pielikumā, 1920.

Ziedoņa solījums. ""Rīts, 1907, Nq 13, 389. Ipp., ar noslēgumu:

Kaut kur uz smiltīm izsīkusi selga

Smej platā mutē: «Nelga! Nelga!»

ZIEDU KLĒPIS

«Ziedu klēpis» tapis paralēli «Saulainam stūrītim». Pirmie dzejoji

periodikā parādās 1908. gadā. Sastādīšana pabeigta 1911. gada ru-

denī, kad Aspazija veseļojas Cīrihē. Par darba gaitu viņa vairākkārt

informē Ernestu Birznieku-Upīti, jo krājums iznāk «Dzirciemnieku»

izdevumā. 1911. gada 3. decembrī Ernests Birznieks-Upītis pateicas

par manuskripta otrā eksemplāra piesūtīšanu, jo tas nepieciešams iz-

devuma sagatavošanā. 1912. gada 7. februārī Aspazija raksta par

honorāra lielumu un izsaka nožēlu, ka grāmata parādījusies «atkal

pēc svētkiem, par ko jau publika sūdzējās» (RLMVM, 18138). Izdoša-

nas gads «Dzirciemnieku» izdevumiem nav atzīmēts, bibliogrāfijas
norāda — 1911., tātad acīmredzot «Ziedu klēpis» nācis klajā pēc

ziemassvētkiem, pašās gada beigās.
Kā redzams no Aspazijas vēstulēm Rainim, dzejniece ir visai ne-

apmierināta ar padarīto. Viņai šķiet, ka nav pietiekami atsijāti māk-

slinieciski mazāk izdevušies dzejoji un kopskanējums nesniedz gaidīto

iespaidu. Arī Rainis vēstulēs Aspazijai un savā dienasgrāmatā apcer

krājuma saturu un tā mākslinieciskās izveides jautājumus. 1912. gada

13. martā viņš mierina dzejnieci:
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««Ziedu klēpis» ir labs darbs, Tavs labākais un Tavs īstākais ce|s.

[..] Tie fiasco iemesli, kurus Tu atrod, nav pareizi. Vispirms Tev

nav jāturas pēc manām darba un citām rēgulām, bet pēc savām.

«Nichts umkomtnen lassen»1 atmet nākotnē, dod tikai labus dzejo-

ļus — kaut gan šoreiz nebūt nav kaitējuši neizstrādātie dzejoļi, viņi

piedod fonu, pret kuru atceļas labie, un saskaņu kritika nedz meklē,

nedz atrod. Piemērs: «Tie; kas neaizmirst», kur taisni saskaņojums ir

galvenais, vēl vairāk izstrādāts nekā «Ziedu klēpis», un kurš izkrita

cauri vēl vairāk nekā «Z. kl.». Tātad pēc saskaņojuma dzīties nav

vērts un, man liekas, nav arī Tavā talantā. Otrs iemesls jau svarī-

gāks, ka tu strādāji kā handverķi2
.

Nedari vairs tā, tā ir mana, ne

Tava rēgula. Turies pie savām: strādā ne tik sistemātiski, ka var

saukt par handverķi, nestrādā kā drāmu. Priekš Tevis handverķis ir

bezbēdība. Ari es to labāk būtu nepielicis pie lirikas, jo prasa pārāk
lielu koncentrāciju, kura nokauj spēkus. Bet arī tad pie «Z. kl.» hand-

verķim nav tik liela vaina, izņemot tik dažus sīkumus, kuriem varēja

pieķerties Bārda.» (RLMVM, 108006.)

Kaut arī Aspazija un Rainis runā par kritikas nelabvēlīgo attiek-

smi, patiesībā vērtējums, ko dod grāmatas recenzenti, ir augsts. Jau

pieminētais Fricis Bārda 1912. gadā žurnāla «Druva» 2. numurā

raksta:

«Aspazija, bez šaubām, stāv tagad savas mākslinieciskās attīstības

zenītā. [..] Vislielākos pretstatus, nemanāmas pārejas un destingvē-

tas nianses dzejniece izceļ viegli, kā rotaļādamās, ar apbrīnojamu

plastiskumu, reljefi un pārliecinoši. [..] Viņas saistītā valoda pēc

sava plūduma, teikumu kombinācijas un loģiskiem akcentiem aizvien

patur zināmu tuvumu ar dzīvu sarunas valodu. [..] Tas, kas viņas

dzejas tēlus tik dzīvus, tuvus un mākslinieciski reālus padara, ir

ārkārtīgi reljefais un gludi glītais detaļs, kurš parasti tiek zīmēts

miniatūrā un ļoti *cikli piepīts pamatkontūrai.» (254. un 255. Ipp.)
Friča Bārdas iebildumi pret atsevišķu dzejoļu formas nepilnībām

patiesībā ir tie paši, kurus jau dzejniece apzinājusies un dzejoļu atkār-

totajos izdevumos arī labojusi.

«Ziedu klēpja» pirmizdevumā dzejniece ievietojusi visai polemisku

priekšvārdu, no kura atteikusies vēlākajos izdevumos:

«Cien. Lasītājieml

Es nāku nupat atpakaļ no tās vietas, kur es vairs nekad ne-

iešu, — no «Saulainā stūrīša». No turienes es vēl esmu līdzi paņē-

musi klēpi pilnu ar ziediem un sirdi pilnu ar skumjām. Kur te lie-

lāks smagums — es nezinu.

1 Neko nelaist zudībā {vācu vai).
2 Kā amatu (pēc vācu vai).
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Bet kam lai es dodu savu ziedu klēpi? Savas par prieku .kļuvušas
sāpes, savus par sāpēm pārveidotus priekus, šos pusplaukušos vai ari

nemaz neizplaukušos, vai nolauztos ziedus — kam lai es viņus dodu?

Tev, mana mīļā, dārgā māmiņ, mana skaistā, sirmā Psihei

Bet es dzirdu Tavu neizsakāmi miļo un dzidro balsi sakām: «Man

ziedu vairs nevajag, mans bērns, jo es jau esmu par zvaigzni kļuvuse.
Dod savus ziedus tiem, kuri vēl stāv iekšā dzīves virpuļojošā pārvei-
dībā, dod tos tiem, kas vēl tic un mīl, un par kaut ko cīnās. Dzīvē

ziedu ir pārāk maz — dod viņus tiem!

Tātad atgriežos atkal pie tiem, kuru sejas un sirdis man ir svešas.

Daudz mīļu vaigu gan es viņu starpā ieraugu un, sirsnīgi pateicoties

par tām simpātijām, kuras man parādītas par «Saul. si», metu arī

viņiem tagad, pretī to labāko, kas man te atrodas, ziedus, gan cieta

formas vaiņagā savītus, gan arī vaļīgi karājošos, kā nu manai fan-

tāzijai ir paticis rotaļāties. Tādai nebēdniecei un trakulei ir grūti ko

prātīgu un pamatīgu iemācīt.

Bet, attiecoties uz «Saul. st.», es arī ieraugu pāri bargās kritiķu

sejas. Es būtu tik droša viņas nemaz neievērot, ja man nebūtu gods

bijis pazīt viņas kā cienījamas personas. Viena no šām personām,

prof. Šmita kgs, savu spriedumu par «Saul. st.» savelk kopā ļoti la-

koniskā formulā, «ka tam virziens, kādā pēdējais rakstīts, nepatīkot».
Pret tādu iznīcinošu spriedumu, kur lietišķas un poētiskas analīzes

vietā tiek likta personīga nelabpatika, es varu tikai patverties pie pa-

zīstamā teikuma, ka «par garšu nevar strīdēties». Te mūsu uzskatu

starpības aši vien var būt izbeigtas, ja yēl iedomājamies, ka ir lietas,

pret kurām pat dievi velti karo.

Drusciņ ilgāk man tiktos pakavēties pie kritiķa Teodora kunga kri-

tikas «Jaunā Ražā», kur publikai tiek piekodināts, lai tā neļaujoties

pievilties, «lai arī meldiņas cik burvīgi vijoties un vārdiņi liptin līpot —

tā neesot pati dzīve, neesot jaunības vairs, bet tikai mākslojums».

Pašam negribot, T. kgs man te negatīva sprieduma vietā devis pozi-

tīvu. Visa mana cenšanās jau taisni tiecas uz to — nevis dot dzīvi,

kada tā ir fotogrāfiski patiesa, bet to pārveidot jeb, īsi sakot, stilizēt.

Ja man tas kaut cik ir izdevies, tad es esmu patiesi sasniegusi kaut

ko dzīvu un nevis nedzīvu, tad sausais spieķis kritiķa rokā pat ir

sācis plaukt ar zaļām lapām kā Tanheizera zizlis. Kā lai es par tādu

zaudējumu nepriecātos, kurš ir pārvērties par — uzvaru!

Arī reālisma veckritiķis Brandess, ar kuru T. kungam nejauši

daudz vienādības, izsakās, ka «dzejnieks dodot gan savus paša pie-

dzīvojumus, tikai nekad taisni tādā veidā, kā viņš tos piedzīvojis».

Tam līdzīgi man nāk prātā kāda teika — nezinu, vai tā kaut kur

dzirdēta vai pašas izdomāta, — teika par zelta āboliem: katrs māksle-

nieka darbs ir zelta ābols. Mākslenieks, kamēr tādu ābolu apēd, pār-

dzīvo veselu mūžu, top sirms un piedzimst atkal no jauna.
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Nekrīt arī nemaz svarā, vai «Saul. st.» taisni tāds ir pārdzīvots
dzīvē, vairāk krīt svarā, kā es viņu pārdzīvoju mākslā un kā tas

dzīvo pats par sevi bez manas personas.

Ar to būtu sarunas viela izsmelta, ja T. kgs turpat neaizskartu

vēl kādu daudz lielāku un nopietnāku lietu nekā manu mazo darbu

vien. T. kgs liek ticēt, ka tautas pašas jaunības laiki literatūrā esot

jau pagājuši un ka īstās skaņas atskanot tikai lielajos politiskos pār-

maiņas brīžos. Man jāatzīst, ka es gan ļoti brīnos, ka T. kgs, stāvē-

dams noteiktā vietā, meklē sev piemēram skaņas nevietā, bet vēl

vairāk man šādam uzskatam ir jāpretojas. īstā dzīve neizraisās tikai

straujajos brīžos, kad, piemēram, labību sēj vai nopļauj, bet taisni vi-

ņas augšanā un briedumā. Es nekur neredzu — kā to sauc — nāvi

un reakciju, bet zem sniega segas plaukstošu jaunu citāda veida

ziedoni.

Un ko īsti T. kgs literatūrā saprot kā tautas jaunības laikmetu?

Vai tos zelta laikus, kad apostrofi karājās pie katra vārda kā leiput-

rijā desas pie degungala? Tie laiki diemžēl gan vairs nenāks atpakaļ.

Tāpat arī garie substantīvi ir izlobījušies no savām galotnēm kā tau-

riņi no kāpura čaulas. Mīlai vairs nenāk pakaļ stiba, it kā tā būtu

kāds noziegums. Garā gaidīšana ir tapuse par uztrauktām gaidām,

pamazā steigšanās par lielajām steigām. Vēl tālāk steidzot, burti ir

tapuši par dzīvi, melnā tinte par sarkano asini.

Ja metam skatienu tagadējā ārējā, sociālā dzīvē un skatāmies vēl

dziļāk jūtu pasaulē, ģimenē etc, tad tur sastopam vai nu galēju sa-

stingumu, līdzīgu vācu parunai «Als der Grossvater die Grossmutter

nahm», vai atkal viscaur kaut kādu pārveidošanos, kādu smalku, gan-

drīz nemanāmu lūzumu, kas reizē tomēr ir jauna tapšana. Bet mēs

neesam vēl tā paaudze, kurai lemts skatīt izredzēto zemi. Mums vēl jā-

paliek tuksnesī. Mūs vēl saista tik daudz pienākumu un jūtu saišu!

Nav spēka mums nokratīt pagātni, nav dūšas mums tapt jauniem

priekš nākotnes. Mēs nespējam sacīt ar Raiņa Lāčplēsi: «Nav pagāt-
nei varas, mans ceļš ir jauns!» Mēs esam traģiska paaudze, iežņaugta

starp divām kultūrām, no kurām, kā jau minēju, viena vēl nav sabru-

kusi un otra vēl nav uzcelta. Tādēļ sociālās sāpes ir reizē arī katra

personiskas sāpes vai arī otrādi, sabiedriskums te sastopas ceļā ar

individuālismu, un kāds šai sastapšanai būs iznākums, to tikai rādīs

nākotne. Vai tie apkampsies kā brāļi vai arī cīnīsies uz dzīvību un

nāvi?

Dzejnieka uzdevums šai cīņā ir sniegt ziedus tikpat uzvarētājam,
kā uzvarētam.

Sādā veidā tad arī ir domāts šis dzejoļu krājums, kurš ir saausts iz

pagātnes atmiņām, tagadnes sāpēm un nākotnes nojautām un dzīvots,

patiesi dzīvots tik ilgi, kamēr viņš rakstīts. Vai viņam būs nolemts
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ilgāks mūžs lasītāju sirdīs, to izšķirs cien. publika, kuras rokās es

viņu nododu.

Aspazija»

«Ziedu klēpja» manuskripts nav atrasts. ZA Fundamentālās biblio-

tēkas J. Misiņa nodaļā atrodas krājuma pirmiespiedums ar autores

labojumiem un papildinājumiem izdevumam, kas gatavots Kopotu

rakstu 4. sējumam (1921).
IV nodaļas ievadā liktā Heines dzejoļa tulkojums («Die Engleln,

die nennen es
. ..»)

Eņģelīši to sauc par debesuprieku,
Velni to sauc par ellesmokām,

Ļaudis to sauc par mīlestību.

VII noda|as ievadā liktā Gētes dzejoja fragmenta («Ich tveiss es

w0h1...») tulkojums:

Es zinu skaidri, ka nevienā formā

Zemes dzīve mani pilnīgi neapmierinās.

Abi labi. *DzV, 1911, 16. apr., ciklā «Caprlccio» kopā ar «Viņš»,

«Viņa» un «Gūsteknis».

Aiz durvīm. *«Ziedu klēpis», 1911.

Aizelsies strautiņš. *«Ziedu klēpis», 1911.

Ap tevi. *«Ziedu klēpis», 1911.

Asaru krūmiņš. *«Ziedu klēpis», 1911.

Atlauztie spārni. *Izgl., 1911, N° |, 12. Ipp.
Baltā aliņa. *«Ziedu klēpis», 1911.

Balta puķe ezerā. *Ausek|a kalendārs 1912. gadam, R., 1911,

22. Ipp.
Baltas krāsas. *«Ziedu klēpis», 1911.

Balto raganu nakts. *Izgl., 1909, N° 4, 244. Ipp.

Balva. *«Ziedu klēpis», 1911.

Burvība. *DzV, 1910, 17. jūl.

Caur magoņu lapām. *DzV, 1910, 4. sept.

Debesu līgaviņa. *DzV, 1910, 31. jūl.

Dievs. *«Ziedu klēpis», 1911.

Dvēsele. *«Ziedu klēpis», 1911.

Dzelmes karalis. *Izgl., 1909, N° 4, 242. Ipp., kopā ar dzejoli

«Lausks».

Dzimtenes vējš. *Dzīve, 1910, 20. nov.

Erkšku krūms. *«Ziedu klēpis», 1911.

Formas. *«Ziedu klēpis», 1911.

Gūsteknis. *DzV, 1911, 16. apr., ciklā «Capriccio».

lekšējā vētra. *«Ziedu klēpis», 1920.
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Ik pavasari. *«Ziedu klēpis», 1911.

Ilgule. Pirmsvariantā «Latviešu Minjona». *DzV, 1911, 22. janv.
Ilgu nakts. *«Ziedu klēpis», 1911.

Izbēdzis skolas skuķis. *«Ziedu klēpis», 1911.

Jaunības ardievas. *DzV, 1911, 26. nov. (I «Mani septiņjūdžu zā-

baki», II «Ak, agri es gudra kļuvusi».)

Jūras šalkonis. *«Ziedu klēpis», 1911.

Kāda tā mīla ir? *«Ziedu klēpis», 1911.

Kakiša zābaki. *«Ziedu klēpis», 1911.

Kaku pēdas. *«Ziedu klēpis», 1911.

Karalbērns. *MV, 1910, N° 5, 107. Ipp.
Kirkes padoms. *«Ziedu klēpis», 1911. Kirke — Homēra eposa

«Odiseja» varone, burve Aijas salā. Viņa pārvērš Odiseja ceļabiedrus

par cūkām.

Ko kodes un rūsa nemaitā. *«Ziedu klēpis», 1911.

Laiskā saimnieclte. *DzV, 1910, 10. apr.

Lakstīgala. *DzV, 1910, 2. okt.

Lausks. *Izgl., 1909, M> 4, 241.—242. Ipp.

Lēkājoša guntiņā. *MV, 1910, N° 20, 473: Ipp., ar virsrakstu «Zie-

doņa uguns».

Lielā diena. *«Ziedu klēpis», 1911.

Loreleja. *Izgl., 1910, Ne 4, 267. Ipp. Loreleja — Heinriha Heines

populārās romances centrālais tēls — meitene, kas vakara saulrietā

sēd uz augstas Reinas klints virs atvara, sukādama savus zelta matus

un vilinādama iemīlējušos laiviniekus atvarā. «Ich weiss nicht...» —

«Es nezinu, kāpēc gan es esmu tik bēdīgs» — romances sākuma rin-

das (vācu vai.).

Magone. *Vārpas, 1908, N° 2, 97. Ipp.

Marss. *MV, 1909, N° 44, 874. Ipp.
Mēnessnakts. *Izgl., 1911, N° 2, 81.—82. Ipp.
Mēs divi. *JT 1910, N° 12, 401. Ipp., ar virsrakstu «Bārenītis un

bārenīte»; te daudzas atšķirības no krājuma varianta. Pirmpublicē-

jums interesants tāpēc, ka šeit atspoguļojas tēli un leksika, kurus

Aspazija un Rainis izmanto savā sarakstē Slobodskas trimdas laikā.

Kā pielijuši liepa
Ar melnu eglaini,
Tā esmu es ar Tevi,

Mans skumjais puisīti.

Bet es pie tevis iešu —

Un iešu un aiziešu!

Un sirsniņu savu tev saujā
Es liktin ielikšu!
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Kā putniņi mēs tad skriesim

Pret dienas svīdumu,

Kā koklētāji iesim

Pa ābeļu līdumu.

To zemi mēs meklēt iesim,

Kas miglā redzas jau,

To zemi, to balto zemi,

Kur melno skumju nav.

Kur dvēsele maldināta

Reiz nonāk dzimtenē

Un mēnestiņš vairs sauli

Ar sāpēm nemeklē.

Kur baltais Auseklītis

Un zelta Rietekle

Mirdz abi savienoti

Kā viena zvaigznīte.

Tur būsim mēs, bēduliši,

Uz laimes saliņas

Kā divi mākonīši

Virs mēness maliņas.

Meža māte. *«Ziedu klēpis», 1911.

Miglas meitiņas. *«Ziedu klēpis», 1911.

Miju — viju — biju. *«Ziedu klēpis», 1911.

Milas būtība. *DzV, 1911, 12. nov.

Mīlas filigrāns. *«Ziedu klēpis», 1911. Filigrāns — no zelta vai

sudraba diegiem darināts juvelierizstrādājums, kas atgādina mežģīnes.

Milas klēpi. *Izgl., 1910, JSTe 8, 623. Ipp., ar virsrakstu «Gāju

zvaigzne».

Mīla un nāve. *«Ziedu klēpis», 1911.

Modinājums. *«Ziedu klēpis», 1911.

Nāves lakstīgalas. *«Ziedu klēpis», 1911.

Nāvīgais zieds. *JT, 1910, JSfe 7, 25. Ipp., ar virsrakstu «Kuplais
zieds» un būtiskām atšķirībām tekstā un panta uzbūvē.

Tu mani turēji,
Tu mani skāvi,

Nekā, nekā tu man

Neatjāvil

No vētrām tu gribēji
Mani saudzēt,
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Priekš sevis tikai,

Priekš sevis audzēt;

Bet, kā pumpurs salauž

segu

Un plešas par ziedošu

Ugunsdegu, —

Tā pušu rāvu

Es tavu roku,

Ap mani aplikto
Saudzošo loku.

Nu izvērtusies

Es tevim par biedu,

Par lielu, sarkanu,

Kuplu ziedu!

Neizdziedātā dziesma. *«Ziedu klēpis», 1911.

Nelaimes gadījums. *«Ziedu klēpis», 1911.

Nemanot. *MV, 1909, Ne 22, 432. Ipp.
Nemiera bērns. *Stari, N° 3, 1908, 199.—200. Ipp., ar virsrakstu

«Ne mierā» un stipri atšķirīgu stilistisku uzbūvi:

Ne lieci man izgaist

Kā sīkai pilītei
Robotas lapiņas galā,
Saulei lecot,

Ne mierā! Ne mierā!

Un mūžam man steigties,
Uz nākotni steigties,

Tagadnes zeme

Man deg zem kājām
Ne miera! Ne miera!

Nemiers un miers. *«Ziedu klēpis», 1911.

Neredzamais koris. *«Ziedu klēpis», 1911.

Neškeltais Es. *«Ziedu klēpis», 1911.

Noasa balodītis. *DzV, 1910, 31. jūl. Noass — bibeles leģendas
varonis. Sākoties pasaules plūdiem, Noass uzbūvē kuģi, kurā ar savu

saimi un dzīvniekiem paglābjas no nāves. Kad ūdens sāk kristies,

Noass izlaiž no kuģa balodi, lai tas pārliecinātos, vai kaut kur jau

neparādās sauszeme. Beidzot balodis atgriežas ar zaļu lapiņu.
Noli mc tangere. *JT, 1911, N° 3, 242. Ipp. Noli mc tangere —

neskar mani (latīņu vai.).
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Ozoliņš, vectētiņš. *« Ziedu klēpis», 1911.

Papardes zieds. *«Ziedu klēpis», 1911,

Papīra kuģītis. "«Ziedu klēpis». 1911.

Pārveidība. MT, 1914, Nq 7, 482. Ipp., ar virsrakstu «Uz zeltainas

noras». «Ziedu klēpis», 1921.

Pazudis vārdiņš. *DzV, 1910, 31. jūl.

Pielijuši roze. *«Ziedu klēpis», 1921. -

Pilnība. *DzV, 1911, 26. nov.

Pirmais Nē. *«Ziedu klēpis», 1911.

Pirmais skūpsts. •DzV, 1910, 4. sept.
Purnam asaras. *«Ziedu klēpis», 1911.

Praviešu parādība. *DzV, 1911, 5. martā, ar virsrakstu «Pravieša

sapnis».

Prelūdija. *«Ziedu klēpis», 1911. Sirēna — jūras dievība sengrieķu

mitoloģija, ar dziedāšanu vilinājusi dzelmē kuģotājus.

Priekšjūtas. *«Ziedu klēpis», 1911.

Proletārisks pavasaris. *«Ziedu klēpis», 1921.

Pusnakts vējš. *DzV, 1910, 4. sept. Pirmpublicējums sākas ar

kas «Ziedu klēpi» ievietoti otra panta sakumā:

Lien mākoņgultā zvaigzne miegaina,

Tik es vēl viena esmu nomodā 1

Rita dziesma. *«Ziedu klēpis», 1911. Irida — varavīksnes personi-

fikācija grieķu mitoloģija, kas parādās laipnas, draudzīgas Būtnes

lomā. Abote — bēgums.
Rita zvaniņš. *«Ziedu klēpis», 1911.

Saldā misa. *DzV, 1910, 10. apr. Milda — mīlas dieviete, latviešu

literatūrā ieviesusies no leišu mitoloģijas.

Sapņu dieviete. *«Ziedu klēpis», 1911.

Sarkanā roze. *DzV, 1910, 19. jūn.

Savu mīlu. *«Ziedu klēpis», 1921.

Sietiņš sijā. *«Ziedu klēpis», 1911.

Sirdssāpju puķe. *DzV, 1910, 30. okt.

Spāritis-meitenitis. *«Ziedu klēpis», 1911.

Strazdiņš un lakstīgala. *«Ziedu klēpis», 1911.

Strīdīgie strazdi. *DzV, 1910, 5. jūn.

Sūtnis. *«Ziedu klēpis», 1911.

Tālas skaņas. *Izgl., 1910, Ne 7, 504. Ipp. «Ziedu klēpi» levietots

paplašināts variants.

Ak, to es zinu, zinu jau,

Ne mīla, ne mīlas guntiņš tas nav!

Ne dienu, ne nakti nav miera man,

Ka zvaniņš ausis skan un skari —

Kā ūdens zem kājām man līgojas,
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Es eju skaņās un saskaņas

Un klausos vienmēr tālumā

Kā lielu upju šalkoņā
Jau pusnakts vējš gar logu iet.

Manas degošās acis vēl nav ciet.

Te atskrien mazs putniņš un pieprasa:
«Vai dziesmiņa tev jau gatava?»

Tārps un āboliņš. *«Ziedu klēpis», 1911.

Terra nova. *«Ziedu klēpis», 1911. Terra ncva — jaunā zeme

(latiņu vai.).

Uguns burvība. *«Ziedu klēpis», 1911.

Vainīgās kājiņas. *«Ziedu klēpis», 1911.

Vakara daiļums. *Stari, 1908, JMb 4, 331. Ipp.
Vectēvs. *«Ziedu klēpis», 1911.

Vēja dieve. *DzV, 1911, 5. nov.

Vēja rozītes. *«Ziedu klēpis», 1911.

Velna aicinājums. *JT, 1914, N° 5, 380. Ipp.. a> virsrakstu «Velns».

«Ziedu klēpis», 1921.

Veļu māte *DzV, 1910, 30. okt.

Vētrā un vaļā. *«Ziedu klēpis», 1911.

Viena. *«Ziedu klēpis», 1911.

Viena balss. *DzV, 1910, 31. jūl.
Viens acumirklis. *Stari, 1908, Ns 5/6, 397. Ipp., ar virsrakstu

«Visskaistākais».

Viņš un viņa. *DzV, 1911, 16. apr., ciklā «Capriccio».

Vlsmāie saule. *DzV, 1911, 5. nov.

Zeltcepuritis. *«Ziedu klēpis», 1911.

Zldautiņš. *«Ziedu klēpis», 1911.

Ziedoņa negaiss. *DzV, 1910, 5. jūn.
Ziedu klēpis. *«Ziedu klēpis», 1911.

Zilā puķe. *«Ziedu klēpis», 1911.

Zinātnes. *«Ziedu klēpis», 1911. Jupiters — galvenais dievs ro-

miešu mitoloģijā, arī planēta. Venēra — mīlas dieve, arī planēta.
Arno — mīlu (latīņu vai.).

Žēlabās mirusi dvēsele. *«Ziedu klēpis», 1911,

DZEJOĻI ĀRPUS KRĀJUMIEM

Ārpus krājumiem palikusi galvenokārt periodikā publicētā satīriskā

dzeja un prologi jubileju sarīkojumiem, kuri neiekļāvās krājumu kop-

noskaņā. Atlasot dzejoļus «Saulainam stūrītim», «Ziedu klēpim» un
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«Izplestiem spārniem», Aspazija atteikusies no vienas tēmas vairākām

variācijām un Izvēlējusies mākslinieciski skanīgākos darbus. Arī šeit

ievietota tikai interesantākā un mākslinieciski bagātākā dzejas daļa.
Atmodusies saule. *DzV, 1911, 28. maijā. lespiests pēc MDzD,

3. sēj., 1938.

Bābeles elks. *Virpuļu kalendārs 1908. gadam, Pēterburga, 1907,

71. Ipp. Rokraksts RLMVM, 73908 un 73878. lespiests pēc Kopoti rak-

sti, 10. sēj., 1924.

Brīvība. *MVM, 1905, Ne 11, 801. Ipp.

Cienīgtēvu gaudu dziesma. *Virpuļu kalendārs 1907. gadam, Pēter-

burga, 1906, 17.—19. Ipp. Rokraksts RLMVM, 78723.

Gada apskats. *Virpuju kalendārs 1*907. gadam. Pēterburga 1906,

3.—10. Ipp. Talsi, Tukums — bruņotās sacelšanas vietas 1905. g.

Zelbstšuceri — vācu muižnieku pašaizsardzības biedrības locekļi, nik-

nākie revolūcijas apspiedēji. Sodoma un Gomora — bībelē pieminētās

pilsētas pie Nāves jūras, pār- kurām dievs licis līt sēra un piķa lietum

iedzīvotāju bezdievīgā dzīves veida dēļ. «Dzelme» (1906—1907) —

dekadentu žurnāls, «Pipari», «Rīkstes», «Vārdotājs» — ilustrēti satī

riski žurnāli 1906. un 1907. gadā. «Stari» (1906—1908) — mēneš-

raksts literatūrai un mākslai. «Svari» (1906—1907) — Pēterpilī izdo-

tais latviešu mākslinieku žurnāls. Staņislaviņš — Staņislava ordenis,

ko piešķīra par izciliem nopelniem cariskās patvaldības labā.

«Ikkatrā dzīves grūtā bridi». *Saimnieču un zelteņu kalendārs

1895. gadam, R., 1894, 115.—116. Ipp.

Jaunā gadā. Pirmais Aspazijas publicētais dzejolis. *DL feļetona

turp., 1887, Ne 296. lespiests pēc MDzD, 1. sēj., 1931.

Jaunā krāsa. *DL, 1895, 16. sept.

Jaunā mīla. *MVM, 1901, Ne 3, 169. Ipp.

Jonatāna biedrības 25 gadu pastāvēšanas svētkiem jūlija 9. dienā

1895. g.: Prologs. *DL piel. 1895, 21. jūl., ar vairākiem cenzūras svit

rojumiem. Aktieris Kārlis Brīvnieks prologu nolasa Jonatāna biedrības

svētkos. Jonatāna biedrība jeb «Savstarpīgā palīdzības biedrība Jo

natans» ir viena no plašākajām amatnieku un strādnieku organizāci-

jām 90. gados, kur aktīvi darbojas jaunstrāvnieki. Dzejoļa manu-

skripts svešā pārrakstījumā atrodas ZA Fundamentālās bibliotēkas

J. Misiņa nodaļā Aspazijas fondā, VII, un dzejniece tur trijās vietās

ar savu roku izdarījusi cenzūras svītroto vārdu restaurāciju.

Kāds plašums! *Darbs, 1905, 3.-4. Ipp. Dzejolis rakstīts kā svētku

prologs 1891. g. dibinātajai pretalkohola kustības veicināšanas biedri

bai «Auseklis». Revolūcijas laikā biedrībai bija liela loma progresīvo

ideju propagandā. Harons — laivinieks sengrieķu mitoloģijā, kas ved

mirušās dvēseles pār nāves upi Kokitu.

Kroga brālis. *Ausekļa kalendārs 1911. gadam, R., 1910, 38. Ipp.
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Latvju virs. *Tēvija, 1888, 1. dcc.t lespiests pēc MDzD, 1. sēj..
1931.

Mans bāleliņš. *Ba]iijas Vēstneša feļetona turp., 1889, No 1.

Memorandums. *Galvas Pilsētas Avīžu lit. piel., 1906, I. janv., pēc

tam pārstrādātā veidā ar virsrakstu «Laika noskaņas» — Virpuļu
kalendārā 1907. gadam, Pēterburga, 1906, 60.—62. Ipp. Pārstrādājumā

galvenokārt pievienoti literārās dzīves motīvi. MDzD 2. sēj. Aspazija
tomēr atgriezusies pie pirmpublicējuma, tāpēc «Laika noskaņas» publi-

cējam šeit:

Cik tas vēl sen, vai atminat?

Ikviens tad ņēmās gudri noprātot:
Laiks lielus ideālus neiespējot doti

Ak, laiks tad vainīgs bija,
Tik jūs vien nē.

Laiks bij jums tukšs un šaurs,

Neviens to nemanīja,

Ka tukšs tam paurs

Un lielāks tukšums pašā dvēselē.

Jums vārdos bija gaisma, attīstība,

Bet pašos darbos tikai satīstība:

— Vai atminat,

Kā laiku tiesājāt?

Cik tas vēl sen, vai atminat.

Kā laiku lietojāt?
Kam tas tik viena skurba bij un bauda.

Kam dzīves ideāls tik nauda, naudai

Cits tautas zvārgulīšus žvadzināja,
Cits senču pasakas un pigas krāja.
Uz tautas labklājību dzēra boli,

Bet tautas labā nespēra ne soli,

Kā korķi gaisā uzsprāga «urrā!»,

Bet darbos pašos — it nekā, nekā. —

Un, kad nu vaļā tikām no tā tautas vērga,

Tad uznāca mums simbolisma sērga
Un radās dekadenti, simbolisti

Un misticisti,

Un dēmonisti.

Un tālāk kas lai skaita visu garo listi

Par visiem dzejniekiem un dzejas niekiem?

Tāpat ar nevar kjūt no viņiem šķirti
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Dažnedažādie flirti:

Konfeti kaujas, siržu uzvaras,

Kas tik caur amorpastu panāktas.
Kur paliek papil joni, ka Xl joni!
Un kad aiz tiem —

tie tumšie milijoni,

Kam visas dzīves raizes

Tik kumoss maizesl

Dzen viņu, pazemo, sit, vaigā spļauj,

Tik dzīvi vilkt, tik elpot vien tiem ļauj,

Cik tas vēl sen, vai atminat?

Laiks piepildījies nu, vai nemanāt?

Vai viņa smagos soļus nedzirdat?

Viņš augšup nāk iz zemes pagrabiem,
Iz viņiem tūkstots asu dziļumiem,

Viņš nāk caur mēsliem, lūžņiem, gruvekļiem
Pa glumiem, aplipušiem kāpieniem,

Kas tumši, šauri augšup lokās,

Viņš nāk kā dēls

No apsolīto beztiesībnieku zints;

Vēl važas gabals nokaras pie rokas.

Bet spēcīgs, cēls,

Kā Prometejs viņš norāvies no klints,

No apakšzemes klints.

Tam krūtīs sirds, ak, no ērgļiem ēsta.

Tā biklu kovārņu un kraukļu plēsta,
Bet dzīves spējā griba neizdzēsta.

Kā dzelžu stieņi stipri locekļi,

Un dzīslas vijas it kā skrituļi.

Bet viss viņš sviedriem klāts un putekļiem,
Un drēbes pilnas pagrabsmakas.

Viņš sūtīts nāk no zemes grūtdieņiem

Un sapņus stiepj no viņu asru akas. —

Viņš nes uz augšu visu rūgtumu

Un visu gadiem ciesto pārestību,
Līdz pīšļiem zemē liekto pacietību,

Bez cerību, bez prieka nākamību.

Viņš nāk, viņš jūru vidū nostājas,

Viņš katrā sirdī dziļi ieskatās,

Vai nedrebat?
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Ka laikam jānāk bij, jūs zinājāt,
Bet vai jūs godam viņu gaidījāt?

Vai durvju priekšā asinsrozes sējāt,
Jeb vai tik dažas vien tur izaudzējāt?

Ko darīsat?

Kā nokavēto izpirksat?
Vai liksat klātu visu savu spēku,
Lai celtu cēlo nākamības ēku.

Ko augu augumi jau ceļot svida?

Ne senā faraonu piramīda,
Ne cita būve, kas jebkad ir celta

Iz granīta vai marmora, vai zelta,

Nav līdzīga tai cēlā daiļumā:

Jo viņas torņi, kas tur māj tik tāli.

Ir mūsu neaizsniegtie ideāli,

Un sārtā saule, kas pār viņu mirdz,

Ir cīņas pušu šķelta varoņsirds,

Un mūžam neapslēpjama sajūsma

Kā liesma deg uz viņas altāra.

Vai ta tik dzeja vien iz sapņu sfēras

Un lielo pasauls sāpju fantāzija?

Ak. nē, tās acis viņu ieraudzīja,
Kas moku nāvē lūstot cieti vērās.

Pret nāves šausmām it kā uzvara

Šī glezna viņu acīs palika. —

Lai tie, kas dus, vairs neļauj dusēt mums;

No viņu rokas sniegts mums mantojums,
To nepabeigtais darbs mums uzdevums:

Mums nākotni veikt,

Mums darbu beigt,

Steigt! Steigt!

Memorandum — tas, kas jāatceras (latiņu vai.). Papiljoni, katil-

joni — dejas.

Nākošs laikmets. *MVM, 1896, Ns 1, 39. Ipp.

Nosalis tauriņš. *MVM, 1902, Ns 11, 815. Ipp.

Par vēlu. *IzgL 1910, Ne 3, 173. Ipp.

Pelēkais mākonis. *DzV, 1911, 22. janv.

Prologs atjaunotai «Dienas Lapai». *DL, 1899, 1. okt. Dzejolis uz-

rakstīts sakarā ar laikraksta darbības atjaunošanos 1898. gada bei-

gās vai ari sakarā ar darba pārkārtošanu un jaunu redakcijas nodaļu
izveidošanu 1899. gada sākumā, taču publicēts vēlāk.
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Sidraba dziesmiņa. *MVM, 1904, Ns 11, 824. Ipp. lespiests pēc

MDzD, 1. sēj., 1931.

«Slepenās Vecenes» pirmais izbraukums. *MVM, 1901, Ns 6,

478.—480. Ipp., ar parakstu «Noli mc tangere». Satīrā attēlotas Rīgas

Latviešu biedrības («Mammas») idejisko vadoņu neveiksmes garīgajās

cīņās ar jaunstrāvniekiem. lerosinājumu zobgalībām par «Slepeno Ve-

ceni», «Graždaņu vēsturi» un «sāls svecītēm» dod analfabētiskās

krievu teksta tulkojumu kļūdas «Baltijas Vēstnesī» (Leonardo
rla Vinči gleznas nosaukums «Svētais vakarēdiens» («Tafmaji necepa»)

bija tulkots kā «Slepenā Vetcera», «Tpa>K/iaHCKafl hctophh» — «Graž-

rlaņu vēsture» etc). «Latviešu Heine, no kļūdām tīrs», — Pavasaru

Jānis. Klāviņš — Pūriņu Klāvs, ilggadējs «Baltijas Vēstneša»

(«Vērša») redaktors, vairāku neveiksmīgu lugu autors. Rūdis — Rū-

dolfs Blaumanis, kas savās satīrās ļoti trāpīgi zobojas par «Klāviņa»

darbiem. 1901. gada sākumā R. Blaumanis aiziet no «Dienas Lapas»,

tāpēc dzejoļa beigās ironiska piezīme par atgriešanos pie «mammas».

Aspazija kritizē arī Blaumaņa paņēmienu lugās kā komisko personāžu

vienmēr izmantot ebreju pauninieku un pazobojas par humoresku

«Stāsts par cūku, kura runājusi». lespiests pēc Kopotu rakstu 10. sēj.,

R.. 1924.

Studentu dziesma. *MV pielikumā, 1895, 10. maijā. lespiests pēc

MDzD, 1. sēj., 1931.

Sillera jubileja. *Rakstu krājumā «Skatuve», 1906, Ns 4, 49.—

50. Ipp., sakarā ar izcilā vācu dzejnieka Fridriha Sillera 100. nāves

dienas atceri. Pirmpublicējumā ir šāds dzejoļa noslēgums:

Tā smago akmeni no visas pasauls kapa

Tad nostu vels,

Un tavā vārda visu vergu lautu

Tā augšā cels
...

Seit ievietots pēc publicējuma Kopotu rakstu 6. sēj., 1921.

Tai laikā. *«Dvēseles krēsla», 1920, iespiests pēc MDzD, 3. sēj.,

1938.

Vaniļas. "Tzgl., 1910, Ns 3, 173. Ipp. Vaniļas — melīgums (latīņu

vai.).

Vientufa meldiņa. *Saimnieču un zelteņu kalendārs 1896. gadam.

R., 1895, 56. Ipp. lespiests pēc MDzD, 3. sēj., 1938.

Viņš nāk. Tēvijas piel., 1889, Ns 2, 15.—16. Ipp. lespiests pēc

MDzD, 1. sēj.. 1931.

Ziedoņa ciņa. *DzV, 1911, 28. maijā.

Ziedoņa gaita. *«Dvēseles krēsla», 1920. Vēlākajos izdevumos As-

pazija atsakās no dzejoja ievietošanas krājumā. Publicēts pēc MDzD,

3. sēj., 1938.

Ziemai gals. *Vārds, 1912, Ns 1, 47. Ipp.
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LIROEPIKA

Daiļrades sākuma periodā Aspazija saraksta vairākus palielus liro-

epikas darbus. Liroepikas ieceres ir ari mūža nogalē, taču tās paliek

fragmentāras, līdz galam nerealizētas. Jaunības gadu liroepikā vēl

skaidrāk nekā liriskajā dzejā izpaužas dzejnieces cenšanās tvert pa*

sauli filozofiskā skatījumā, kā labā un ļaunā, gaismas un tumsas cīņu,
kā cīņu par patiesību. Spēcīgi šeit izvēršas iekšējās pilnveidošanās
tēma, atklājas cilvēka spēja ziedoties, upurēties mīlestības vai idejas
vārdā. Taču mākslinieciskajā ziņā šie darbi neaizsniedz labāko lirisko

dzejoļu līmeni un nepiedzīvo arī tādu popularitāti.

Saules meita. •Austrums, 1894, JST» 7, I.—B. Ipp. un Jfc 8; 81.—

89. Ipp. Tā paša gada otrajā puse fantāzija sešos tēlojumos iznāk grā-

matā Jelgavā, J. Draviņ-Dravmeka apgādībā.

Poēma ir viens no pašiem pirmajiem lielajiem Aspazijas darbiem.

Savas dzīves hronikā viņa norada, ka sarakstījusi to divdesmit ses-

tajā dzīves gadā, strādājot par skolotāju «Svirlaukā, pie 8 bērniem

6—B stundu dienā. [..] Pēc 10 vakarā «Saules meita»». (RLMVM,

90557.)

«Saules meitā» savijas agrīnie literārie iespaidi ar pašas jaunās

dzejnieces emocijām un atziņām. Redzama J. V. Gētes «Fausta»

«Prologa», A. Pumpura «Lāčplēša» ietekme, tautiskā romantisma dze-

jas radītā dievību saime (Dangus kā dievu pulcēšanās vieta, Pram-

šus — nāves un bardzības dievs v. tml.), jūtamas sengrieķu kultūras

atbalsis.

Poēma iesūtīta «Austruma» redakcijā, bet tur noraidīta kā māk-

slinieciski nepilnīga. Taču pēc gadiem četriem, kad Aspazija uzvarē-

jusi publiku ar «Vaidelotes» uzvedumu, tas pats «Austruma» izdevējs
izdod «Saules meitu» gan žurnālā, gan grāmatā.

Atkārtotajos izdevumos Aspazija izdarījusi daudzus labojumus

stila, gan arī satura jomā, kuru uzskaitījums aizņemtu tikpat flauds

vietas kā poēmas publicējums. Tā, piemēram, 1. nodaļā «Dangū»

(pirmizdevumā «Dangusā») nevis Vētra slavē dievu varenos darbus,

bet pats Pērkons cildina savu spēku un dievišķību. 2. nodaļa «Ceļo-

jums» pirmizdevumā sākas ar rindām:

Pavasara saules stari

Silti zemi apkampa,

Nolaidusies lakstīgala

Bija lazdu krūmiņā.

2. nodaļā aiz 16. panta («Savā zvaigžņu laivā sēdās») seko vēlāk

atmests tēlojums:
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Tur, kur debess tumši zila,

Saule karstāk sildīja,
Slaikas palmas savu galvu

Lepni gaisos pacēla.

Šurpu irot zvaigžņu laivu,

Savies meita apstājās

Un uz maza mākonīša

Viņu vidu nolaidās.

Tad starp zajām lauru birzēm

Tumšas mirtu palejās

Simtiem baltu marrnortēlu

Staltodamies pacēlās.

Māksla jaukās dabas klēpī

Radīja drīz brīnumus,

Nemirstīgās dailes veidos

Pārvērta tā akmeņus.

Dzīvību tiem iedodama,

Viņa visus aizskāra,

Smagā, nedzīvajā vielā

Gara dvesmu iepūta.

Austra sāka sārtiem pirkstiem
Zeltot debess apvārkšņus,
Saule zilos gaisos tina

Savus uguns kamolus.

Juras vidū Bangu pūtis

Stiprā pilī valdīja,

Tālu, tālu sirmā bārda

Vi|ņiem līdzi pludoja.

Upes, strauti viļņodami

Deja nāru meldiņās,

Meža koki līgodamies
Dūkņu daiņās locījās,

Slēpušies aiz rožu ziediem.

Nolūkojās dievdēli,

Kad no savies meitu krūtīm

Vēsma cēla plīvuri.
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Visa daba apbalvota

Bij ar dzivu dvēseli,

Augsta daile saderēja

Nākt par pasauls pilsoni.

Sajā izdevumā teksts iespiests pēc MDzD, 2. sēj., 1931. Tekstā

novērstas dažas iespiedkļudas, kas bijušas MDzD izdevumā.

Patiesība. *MVM, 1900, .Ns 8, 559.-562. ipp. iespiesta pēc publicē-

juma Aspazijas Kopotu rakstu 6. sēj., 192i.

Betlēme — pilsētiņa Palestīnā, kur, pēc bibeles leģendām, dzimis

jūdu pravietis Jēzus Kristus. «Bet tomēr tā kustas» (F.ppui si

mouve — Kāju vai.) — izteiciens, ko it kā sacījis izcilais itāliešu

astronoms Galileo Galilejs (1564—1642) pēc tam, kad inkvizīcija

viņu piespiedusi atteiktie* no saviem uzskatiem par Visuma uzbūvi un

zemes kustību ap Sauli. Elija — jūdu pravietis, kas, pēc leģendas

vēstījuma, ar uguns ratiem uzbraucis debesis. Getzernenes dārzt —-

viela Jeruzalemes tuvumā, kur Jēzus Kristus pavadījis mokošu pār-

domu brīžus pirms savas apcietināšanas un sodīšanas. Izida — sen-

ēģiptiešu dieviete, ari gudrības glabātāja un nomirušo dvesi-ļu »iz-

bildne. Sibilla — sengrieķu pareģotāja, kas spcj izzināt dievu gribu.

Simsons — viens no bībeles teiku varoņiem. Ar savu lielo spēku viņš

palīdz jūdiem cīnīties pret saviem ienaidniekiem un sagāž drupās

lilistiešu templi, pie kura kolonnas viņš pieķēdēts. Lācars — naba-

dzīgs jauneklis bībeles leģendās, Jēzus Kristus viņu atmodina no

miroņiem. Valkīra — kareivīga jaunava — dieviete senskandinavu

mitoloģijā.

Puķu duets. *MVM, 1902, JSfe 6, 401.—402. Ipp. lespiests pēc publi-

kācijas Kopotu rakstu 6. sēj., 1921. Ēdene — bībeles teikās tā ir pirmo
cilvēku dzīvesvieta, dieva stādīts dārzs, kur dzīvoja laimē un pār-

pilnībā.

Laime. *MVM, 1903, Ns 1, 2.-6. Ipp. lespiests pēc publicējuma

Kopotu rakstu 6. sēj., 1921. Evoe — gaviļu sauciens Dionīsa svētkos

senajā Grieķijā. Frina [Frīnej — seno grieķu hetēra (4. gs. p. m.

ēras), kura ar savu skaistumu kļuvusi par slavenāko grieķu skulptoru

(piemēram, Praksitela) modeli un iedzīvojusies milzu bagātībā. Ma-

rijh Magdalēna — bībeles teiku varone, grēciniece, kura, nožēlodama

savu pagātni, ar asarām mazgājusi Jēzus Kristus kājas un pēc tam

tās žāvējusi ar saviem krāšņajiem matiem. Mesalina — Romas ķei-

zara Klaudija trešā sieva (m. ē. 1. gs.), vēsturē pazīstama ar savu

varaskāri, izvirtību un nežēlību. Salome — bībeles leģendās pieminētā

Galilejas pārvaldnieka Hēroda pameita. Kad Hērods lūdzis viņu dejot,
Salome pieprasījusi kā atlīdzību apcietinātā Jēzus Kristus līdzgait-
nieka Jāņa Kristītāja galvu. Motīvs devis vielu daudziem mākslas

darbiem.
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LAIKMETA DOKUMENTI

I

Gadsimtu mijā Aspazija publicē vairākus plašus rakstus par dzeju

un dzejniekiem. Izņemot viņas referātu «Latviešu lirika dažādos laik-

metos», tie Ir populārzinātniski cittautu literatūras apskati, kuros pār-

stāstīti tajā laikā pieejamie izziņas avoti, īpaši vācu literatūras žur-

nāls «Literarisches Echo», un dažādas apceres krievu valodā. Pašas

dzejnieces uzskati un spriedumi atklājas tikai atsevišķu faktu Izvēr-

tējumā, rakstnieku un literatūras procesu sasaistījumā ar latviešu kul-

tūras parādībām. Tā, piemēram, apcerē «Mihails Jurjevičs Ļermon»
tovs» dzejnieka biogrāfijas izklāstu ievada rindas, kas veltītas tieši

«Dēmona» publicēšanai latviešu valodā:

««Mājas Viesa Mēnešraksts» savā izgājušā gada gājumā cienītos

lasītājus iepazīstināja ar vācu lielāko klasisko dzejnieku Volfgangu

Gēti, tiem pasniegdams viņa dzijdomīgo ražojumu «Faustu». Ne ma-

zāk interesanti būs publikai iepazīties ar krievu tautas daijliteratūru,
kura jau valodas ziņā latviešu tautai stāv daudz tuvāk nekā ģer-

māņu. «Mēnešrakstā» jau agrāk pasniegti daži moderni krievu stāsti

un noveles, un šogad tam nolūks savus lasītājus iepazīstināt arī ar

krievu 'galvenākiem klasiķiem. Vispopulārākais no tiem ir Mihails

Jurjevičs Lermontovs tikpat caur saviem saprotamiem, iz tautas dzī-

ves smeltiem tematiem, kā arī caur savu gleznu bagāto valodu un

vieglo, muzikālisko pantritmu, kas it kā dzintartīra upīte rit pār raibo

olāju. No viņa dzejas darbiem visvairāk piekrišanas ieguvis «Dē-

mons», kuru «Mēnešraksts» kā pirmo pasniedz lasītājiem. Bet dzejo-

juma priekšgalā jāiepazīstas ar pašu dzejnieku, ar apstākļiem un

dzīvi, kuri attīstījuši un veidojuši viņa bagāto, dedzīgo fantāziju.»

(Mājas Viesa Mēnešraksts, 1898, JVfs 1, 1. Ipp.)

Līdzīgi rakstā «Jaunākā krievu lirika» Aspazija sniedz īsas ziņas

par tālaika krievu «jaunajiem» — Polonski, Zemčužņikovu, Merež-

kovski, Baļmontu, Varšeņevsku — un beigās pavisam konspektīvi

vērtē dekadentu un simbolistu darbus, kritizēdama viņu dzejas ide-

jisko nabadzību:

«Pie tam vēl šie simbolisti atsaucas uz Gētes «Fausta» otro daļu

un uz itāliešu lielā rakstnieka Dantes «Divina commedia», kur ari

esot iekšā daudz alegorijas un simbolikas, bet neievēro, ka, salīdzinot

ar šiem gara milžiem un viņu dzejas spēku un plašajiem pasaules

uzskatiem, tie paši ir tikai mazi pundurīši. Tie aizmirst, ka viņu lielie

parauga dzejnieki nekad nav ar skaņām tikai spēlējušies vien un ne-

kad zem kājām nav zaudējuši reālisma pamatu, lai tie arī būtu pacē-

lušies diez cik augstu ideālisma debesīs» (DL, 1901, 7. febr.)
Plašākās publikācijas par dzeju Aspazijas mūža pirmajā pusē
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ii šādas: < Mihails Jurjevičs Lermontovs» (1898), «Jaunākā krievu

lirika» (19B1), «Latviešu lirika dažādos laikmetos» (1901), «Somu

poēzija» (1901), «Franču liriķi» (1902), «Dienvidus Āfrikas dzejniece»

(Olīva Sreinere, 1902).

Aspazijas estētisko uzskatu raksturošanai šeit ievietots raksts

«Latviešu lirika dažādos laikmetos» un priekšvārds Rakstu 1910. gada
izdevumam.

Latviešu lirika dažādos laikmetos. *MVM, 1901, Ni 7, 4f>2.—

497. Ipp. Raksts iecerēts kā referāts Zinību komisijas Vasaras sapul-
cei. Tālaika vēstulēs Aspazija vairākkārt uzsver, ka grib plašākas

auditorijas priekšā runāt par Raiņa talantu. 1901. gada jūnija sā-

kumā viņa nedēju uzturas Jēkabniekos un tur referātu sagatasro.

Priekšlasījums notiek 13. jūnijā, pēc tam tūlīt tiek nodots iespieša-
nai. Raksts atkārtoti publicēts «Kopotu rakstu 10. sējumā 1922. g.

Seit tekstu publicējam no pirmizdevumā, jo vēlāk īsinātas vairākas

interesantas vietas, kur Aspazija ar īpašu dedzību runā par Raiņa
talanta nozīmi gadsimta mijas dzejā.

tßeisst die Kreuze..
.» Heinriha Heines dzejoļa rindas — «Raujiet

krustus no zemes, tiem visiem jāpārtop zobenos!» Ābels, Hezekiels,

Abraams [Ābrams] — bībeles leģendu varoņi. Ararata kalns, pēc bī-

beles teikām, pasaules plūdos noderējis par pieturvietu cilvēkiem,

kas palikuši dzīvi. «F.rrotcnd folg er...» — «Nosarkdams viņš, sekoja

viņu pēdās» (vācu vai.). Prokrusts — laupītājs sengrieķu teikās. Sa-

vus upurus viņš guldīja gultā un tos, kas bija īsāki par gultu, iz-

stiepa, bet garākajiem nocirta kājas.

II

Cien. lasītājiem... *Aspazijas Rakstos, 1910. g. kā autores priekš-

vārds. Moriturl — nāves nolemtie (latīņu vai.).

111

No vēstulēm Rainim

Aspazijas literārajā mantojumā ir vairāki tūkstoši vēstuļu un at-

klātņu. Daudz vēstuļu Aspazija sūtījusi mātei un māsai Dorai, Augus-

tam Deglavam, Ernestam Birzniekam-Upītim, Birutai Skujeniecei,
Ivandei Kaijai, Lidijai Zariņai-Lācei v. c. Visplašākā un nozīmīgākā
sarakste bijusi ar Raini: vispirms mīlestības vēstules, tad daudzus

sociālus, literārus, psiholoģiskus jautājumus skaroša sarakste, Rainim

atrodoties apcietinājumā 1897. gadā, ik dienu nepārtraukta vēstuļu
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apmaiņa Slcbodskas trimdas laikā. Plašu ieskatu dzejnieku garīgajā

pasaulē, pārdzīvojumos, attieksmēs ar laikabiedriem sniedz abu lau-

lāto draugu korespondence Šveices trimdā un atšķirtības brīžos

20. gados dzimtene. Aspazijas vēstules ir bagāts materiāls ne tikai

viņas biogrāfijas un daiļrades faktu pētniekiem, bet arī katram literārā

procesa un laikmeta ainas apzinātajam vispār.

Lai šīs vēstules pienācīgi izdotu, nepieciešams plašs zinātnisks

un tekstoloģisks priekšdarbs, vēl jo vairāk tāpēc, ka daudzas vēstules,

īpaši Kāinirn sūtītās, rakstītas vācu un krievu valodā. sajā Aspazijas

Kopotu rakstu izdevumā, kas domāts plašam lasītāju lokam, tik apjo-

mīga publikācija nav iespējama. Turklāt vēstulēs esošais materiāls

nav vienādi svarīgs (daļā atkārtojas citās vēstulēs izteiktās domas un

fakti, daļā dokumentēti notikumi, kam ar literāro dzīvi maz sakara).

Veidojot šo izdevumu, publicēšanai atlasītas vēstules un vēstuļu

fragmenti, kas visspilgtāk komentē dzejnieces personības veidošanos,

daiļdarbu vēsturi, situāciju, kurā radusies viena vai otra iecere. Vēstu-

les grupējot, šoreiz notikusi atteikšanās no tradicionālā publicēšanas

principa, kas visas vēstules apvieno hronoloģiskā secībā. Dažādām

personām rakstīto vēstuļu stils un tematika ir tik atšķirīgi, jautājumi
dažbrīd tik īpatni, ka šķitis lietderīgi vēstuļu atlasi gadu secībā sako-

pot pa adresātiem un pievienot kā pielikumu tā daiļrades žanra publi-

kācijai, uz kuru šīs vēstules visvairāk attiecas. Tā, piemēram, vēstu-

les Rainim lielum lielā daļā satur materiālus par abu dzejnieku liri-

kas rašanās gaitu, par tām iekšējām kolīzijām, kas «baro» viņu dze-

jas dziļākos slāņus. Vēstules Ernestam Birzniekam-Upitim sniedz

ziņas par Šveices laika dzejoļu krājumu tapšanu un izdošanu, bet

Birutai Skujeniecei — par Aspazijas attieksmi pret teātri un spriedu-

mus par personības izveidi.

Vēstules publicējot, šinī izdevumā vienādoti datējumi, kvadrāt-

iekavās atzīmējot tos datumus, kuri secināti pēc vēstules teksta vai

attiecīgās korespondētāja vēstules-. Līdz 1906. gadam vēstulēs lietoti

t. s. vecā stila datējumi. Komentāros norādīta vēstules oriģināla at-

rašanās vieta un valoda, kādā tā sarakstīta. Vācu un krievu valodā

rakstīto vēstuļu publikācijām stipri rediģētā veidā izmantots tulko-

jums no RLMVM fondiem.

Kursīvā iespiesti vārdi, kas nav rakstīti valodā, kādā sacerēts pā-

rējais vēstules teksts.

1894. g. 8. maijā. Jelgavā, RLMVM, 15618, latv. vai.

Sajā laikā tiek gādāta Aspazijas fotogrāfija, ko ievietot «Saimnieču

un zelteņu kalendārā 1895. gadam». Pieminēto poēmu «Saules meita»

kalendārā neievieto — 1894. gadā tā iznāk žurnālā «Austrums» un arī

atsevišķā grāmata. «Diese Welt glaubt nicht...» — «Sī pasaule netic

liesmām un notur to par dzeju» (vācu vai.).
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1894. g 20. maijā. RLMVM, 15619, latv. vai., publicēta ar īsina-

jumiem. Jehova — dievs bībeles leģendās. Undīne — vācu romantika

Fridriha Fukē pasakas varone. Zēfeld jaunkundzes — aktrises Olga un

Marija Ezerlaukas.

1894. g. 22. jūl Nītaurē, RLMVM, 15621, latv. vai, publicēta ar

isinājumiem.
Nītaurē Aspazija viesojas jaunstrāvnieciski noskaņotā ārsta Pētera

Zolia ģimenē, «Eide und Leo.. .» — «Eide un Leo — nāciet mācī-

ties!» Jansons — Jānis Jansons-Brauns, Alksnis — gleznotāji- Ādami-

Alksnis. GOtmania — skolotājs uu rakstnieks Pēteris Gūtmanis.

[1897. g. jūn. sākumā). Panevežā, RLMVM, 120439, vācu vai., pub-
licēta ar isinājumiem.

Vēstule rakstīta uz Panevēžas cietumu un iesūtīta, kā lielākā daļa

cietumlaika korespondences, slepus ar ēdienu un drēbēm. Panevēžā

dzīvo ari Raiņa māte. Dzejniekiem radusies doma par lielāka prozas

darba rakstīšanu, tāpēc Aspazija vēstulēs un piezīmju lapiņās uzmet

«krāsas» raksturu veidojumiem un situācijām. Paralēli tiek tulkots

Gētes «Fausts».

1897. g. 30. jūn. Liepājā, RLMVM, 15640, krievu vai.

Vēstule rakstīta Rainim uz Liepājas cietumu, kad Aspazija apmetu-

sies Liepājā, «Hamburgas» viesnīca. Rainis acīmredzot gatavojas rak-

stīt par Berlīnes mākslas dzīvi, ko dzejnieki vērojuši 1896. g. beigās

un 1897. g. sākumā, jo Aspazija sūta viņam «Kalalog der Ķoniglichen

hationalgalerle zu Berlin» («Berlīnes Karaliskās Nacionālās galerijas

katalogs», 1891, RLMVM, 122269).
Gan Raiņa, gan Aspazijas vecāku ģimenēm Ir vairāki parādnieki,

no kuriem cietuma un trimdas laikā nākas tiesas ceļā piedzīt naudu;

tads ir ari šajā vēstulē v. c. vairākkārt pieminētais Prāls.

1897. g. 17. jūl. Liepājā. RLMVM, 15642. krievu vai. Vēstule rada

ļoti plašu Raiņa pasaules uzskata izklāstu turpmākajā sarakstē.

Olga —• Olga Ezerlauka, Zālīte — žurnālista Pētera Zālītes dzīves-

biedre Hermme.

1897. g. 27. jūl. Jelgavā, RLMVM, 15643, krievu vai., publicēta ar

isinājumiem. Aspazija saņem atpakaļ no žandarmērijas konfiscētās

vēstules.

1897. g. 30. aug. Rīgā, RLMVM, 75279, krievu vai. Vēstulei uz-

spiests zīmogs Pu>KCKaH cneACTBeHHaa TiopbMa un ar melnu tušu

svītrotas četras rindas. Pēc vecā stila Rainis dzimis 1865. g. 30. aug.

1897. g. 30. sepi Rīgā, RLMVM, 75289, krievu vai., publicēta ar

isinājumiem. M. Baškircevas dienasgrāmatu — «Tagebuch der Maria

Baschkirtseff» (Berlin, 1897; RLMVM, 120283) Aspazija iesūta Rai-

nim cietumā, bet pēc tam. sekojot Raiņa pasvītrojumiem, pārlasa pati.

1897. g. nov. beigās, Rīgā, RLMVM, 59057, vācu vai., iesūtīta cie-

tumā nelegāli, publicēta ar īsinājumiem.
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Vēstule ir atbilde Raiņa nelegāli izsūtītajai vēstulei, kurā dzej-
nieks runā par laulāšanas iespējam un baidās, vai Aspazija nejutīsies

apspiesta sievas lomā.

1899. g. 17. febr. Rīgā, RLMVM, 15698, vācu vai., publicēta ar Isi-

nājumiem.

No 1899. gada janvāra vidus Aspazija strādā atjaunotās «Dienas

Lapas» redakcijā, kuras izdevējs ir Arnolds Platess. Viņa apmetas
dzīvot pie aktrisēm Ezerlaukām Suvorova ielā 47. Uz Pleskavu pie

Raiņa viņa var aizbraukt tikai reizi mēnesī uz dažām dienām. Feb-

ruāra sākumā Aspazija slimo, un Rainis mēģina telegrāfiski dabūt

atļauju ierasties Rīgā, taču tas neizdodas.

Faktiskais DL redaktors ir Pēteris Zālīte, oficiālais — Grigori s

Pasītis. Aspazijas tiešākie līdzstrādnieki — Rūdolfs Blaumanis,

Augusts Deglavs, Jānis Poruks.

Aspazijas pārziņā ir DL literārais feļetons un «Literārie sīkumi»,

par kura izdošanu viņa bieži konsultējas ar Raini. No 16. janvāra DL

sāk iespiest H. Senkeviča romānu «Quo vadis?», kura pirmo daļu tulko

Rainis, pēc tam tulkošanu pārņem Aspazija. Paralēli Rainis strādā

pie J. V. Gētes lugas «Ifigēnija Tauridā» tulkojuma. Redakcijā atro-

das vairāki Raiņa dzejoļi. «Dilonis» — Liepājas cietumā sarakstītais

«Mūžības priekšvakarā». «Lilijas laukā» — «Lauka lilijas». Rainis ir

nosūtījis DL publicēšanai savu rakstu «Kas bija pirmā dzejniece?»

par bībelē ietvertās Deboras dziesmas leģendāro sacerētāju. Raksts

parādās MVM, 1899. N° 3, ar Aspazijas šifru. Rainis uzņēmies arī

juridiskā konsultanta pienākumus, un Aspazija viņam regulāri piesūta

redakcijā ienākušos lasītāju jautājumus. Pleskavā sākas plaša mate-

riālu vākšana romānam par Latvijas lauku dzīvi 70. un 80. gados.

1899. g. 81. martā. Rīgā, RLMVM, 75396, vācu vai., publicēta ar

Isinājumiem. 29. marta vēstulē (RLMVM, 75336) Rainis pārmet As-

pazijai, ka viņa dzejoļu publikācija DL pielikumā nav labi sakārtota.

Vecais Kazaks — kāds anonīma autora stāsts «Kazaka viltība», kas

publicēts DL, 1899, 27. martā. Ilgāku laiku abi dzejnieki tulko E. Uh-

tomska aprakstu «Viņa ķeizariskās majestātes Nikolaja II Austrumu

ceļojums», ko iespiež MVM. Rainis sāk darbu arī pie G. Lesinga lu-

gas «Nātans Gudrais» atdzejojuma. «Cuba insurecta» — «Sacēlusies

Kuba» —
vācu rakstnieka T. Duimhera romāns. Mamma — Raiņa

māte, kas atrodas pie Stučkām Vitebskā. «Dūna Zeitung», «Rund-

schau» — baltvācu avīzes.

1899. g. 22. apr. Rīgā, RLMVM, 59085, vācu vai., publicēta ar isi-

nājumiem. Vēstule rakstīta pēc Aspazijas atgriešanās no Pleskavas.

31. martā ir pasludināts tiesas spriedums Jaunās strāvas lietā —

Rainis uz pieciem gadiem tiek nometināts Vjatkas guberņā (tagadējā

Kirovas apgabalā). Aspazija doma doties vīram līdzi un ierodas pie

Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes priekšnieka Mihaila Pro-
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zorovska ievākt tuvākas ziņas. 18. apr. mirusi Raiņa rnate, un Aspa-

zija suta uz Vitebsku vaiņagu.

1899. g. 9. jūn. Pieskavā, RLMVM, 75534. vācu vai., publicēta ar

isinājumiem. Pieskavā Aspazija izvada Raini uz Vjatku. Miķelis Ēr-

glis — latviešu kolonists Pieskavā, pie kura dzejnieki kādu laiku

dzivo. Kacnelsons — advokāts.

1899. g. 25. jūn. Jelgavā. RLMVM, 75136, vācu vai. Kad Rainis

aizbrauc uz Vjatku, dzejnieki vēstulēs regulāri atzīmē dienu skaitu,

kāds vēl jādzīvo trimdā. Tāpēc blakus dienas datumam rakstīti cipari;

1740, 1691 etc.

1899. g. 4. jūl. Rīgā, RLMVM, 75144, vācu vai., publicēta ar isi-

nājumiem. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija katru gadu or-

ganizē t. s. Vasaras sapulces, kurās ar referātiem par jaunākajam

parādibām literatūrā, par etnogrāfijas un vēstures pētījumiem uzstājas

sava laika literāti un zinātnieki. 1899. gadā referātus lasa T. Zeiierts,

A. Niedra, V. Dermanis, L. Bērziņš, E. Pīpiņš-Vizulis, A. Vēbers v. z.

Savā referātā A. Niedre slavē franču dramaturgu Viktorjenu Sardū.

Treilands — Fricis Brīvzemnieks.

1899. g. 25. jūl. Rīgā, RLMVM, 58496, vācu vai, publicēta ar isi-

nājumiem. «Svētdienas revīzija» — dzejnieki vienojušies, ka svētdienas

izdarīs savu padarīto un darāmo darbu uzskaiti un apmainīsies ar šim

piezīmēm. H. Ibsena drāma «Svētki Solhaugā» publicēta Raiņa tulko-

jumā MVM, 1900, K° 2—4. Aspazija ir nopirkusi vācu rakstnieka Ju-

liusa Harta grāmatu «Triumph des Lebens» (Dzīves triumfs).

1899. g. 12. aug. Rīgā, RLMVM, 75152, vācu vai, publicēta ar isi-

nājumiem. «Trīsdesmit rubļi nepavisam nav droši...» — Zālīte savā

laikā apsolījis Aspazijai viņas prombūtnes laikā izmaksāt katru mē-

nesi zināmu naudas summu par līdzdalību avīzes darbā. P. Zālīte

domā iespiest «Jevgeņiju Oņeginu» un tulkojumu uzticēt Fricim Ada-

movičam, bet tieslietu jautājumus — advokātam Jānim Ansbergam.

1899. g. 14. aug. Rigā, RLMVM, 75154, vācu vai, publicēta ar

isinājumiem. «Melni pasvītrotās dienas» — tās, kurās nesaņem vēstu-

les. «Ein Fluss. ..» — «Straume, zila meža strīpiņa», «Unter

Deckchen.. .» — «Zem zīda deķīša», «Werden und Gāhren* — «Tap-

šana un rūgšana», «Die Wangen hohl» — «lekritušie vaigi», «Tief

einsam. ..» — «Dziļā vientulībā, dziļā vientulībā sēd jūras malā»

(vācu vai.). Vairākās vēstulēs Aspazijai Rainis sūta savus zīmēju-

mus — Vjatkas upes skatu, dārzu, kurā viņš strādā. «Uzzināju Brež-

ges lietu». «Par Berga skandalozo stāstu...» — Aspazija acīmredzot

vāc materiālus sāktajam romānam. Ņina — Priedīte, pazīstama jaun-

strāvniece, inženiera Borisa (Brenča) dzīvesbiedre, dzejnieku tuva pa-

ziņa. Farmaceits Ernests Birzmanis savā laikā dedzīgi atbalstījis

«Vaidelotes» iestudējumu.
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1899. g. 14. sept. Rīgā, RLMVM, 58502, vācu vai., publicēta at

īsinājuini. m.

1899. g. 29. okt. Rīgā, RLMVM, 134079, vācu vai., publicēta ar isi-

nājumiem. «Kopā ar Jelgavu» — domāta pabalsts Aspazijas tuvinie-

kiem Jeigava. Vēstulei Aspazija pievieno savas istabas zīmējumu ak-

trišu Ezerlauku dzīvokli. Saulespukīte — sienas pulkstenis, kur gla-
bājas Raiņa vēstules. Vēstulei seko dzejoļu «Zila puķe» un «Spoku
jajiens» (Fin dc sibele) rokraksti.

1899. g. 22- dcc. Rigā, RLMVM, 58525, vācu vai., publicēta ar isi-

nājumiem. Dzejoļa «Vajaga» («Mūžības priekšvakarā») nob-igums;

«Nu vajaga mirti». «Ar pātagām šaust» Raiņa dzejolis tJS,

riet...». «Nākotnes cilvēks» — Raiņa filozofiskās piezīmes 1896,

1897. gadā.

1900. g. 6. janv. Rīgā, RLMVM, 58587, vācu vai., publicēts frag-
ments.

1900. g. 29. janv. Rīgā, RLMVM, 58561, vācu vai., publicēta ar

isinājumiem. Janvāra sākumā dzejnieki sūta viens otram savus foto-

attēlus.

1900. g. 24. martā. Rīgā, RLMVM, -58615, vācu vai., publicēts

tmgments.

1901. g. 7. martā. Jelgavā, RLMVM, 58667, vācu vai., publicēta ar

isinājumiem. 1900. gada maija beigās Aspazija izbrauc uz Vjatku pie

Raiņa, bet 1901. gada ziemā atgriežas Rīgā, jo Jelgavā uz nāves

gultas guļ viņas tēvs. Zamuels un Kristaps — Aspazijas brāļi.

1901. g. 21. martā. Jelgavā, RLMVM, 58677, vācu vai., publicēta ar

isinājumiem.

1901. g. 1. apr. RLMVM, 58685, vācu vai., publicēta ar īsina ju-

miem. Līze — Raiņa māsa, kura 1897. gadā apbedīta Jelgavas kapos.

Laikā, kamēr Aspazija Rīgā, notiek liela šķelšanās Zālītes rediģēto

izdevumu līdzstrādniekos: Blaumanis, Poruks v. c. pārmet Zālītnn

sadarbošanos ar vāciešiem Rīgas domes vēlēšanas un atsakās no

līdzdalības DL un MVM. Kā «tautības» aizstāvis uzmetas «Baltijas

Vēstnesis», un šās aģitācijas rezultātā Platesa izdevumiem draud

smaga krīze.

1901. g. 4. apr. Rīgā, RLMVM, 58689, vācu vai., publicēta ar isi-

nājumiem. «Tūlīt ņemšu priekšā kritiku» — Aspazija gatavo pārskatu

Zinību komisijas Vasaras sapulcei par latviešu liriku. Rakstu par

dzeju gatavo ari Vilis Dermanis, un Aspazija viņam dod materiālus

par Raiņa daiļradi. Paralēli Aspazija raksta apceri par Zoržu Sandu.

Rainis strādā pie «Pusideālista» [«Skrodera»] un sūta lugu pa cēlie-

niem Aspazijai, kā ari tulko Miržē «Skati iz čigānu dzīves», kas kopā

ar ievadu tiek publicēta MVM, Nb 6—12. Redakcijā sāk strādāt lite-

ratūrkritiķis Jānis Asars.
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1901, g. 28. apr. RLMVM, 58709, vācu vai., publicēta ar isināļu-
miem. Vēstule ir atbilde uz Raiņa netiešajiem pārmetumiem, ka dzej-
niece palikusi Rigā savu interešu dēļ. Zaratustra — F. NīČes grāma-
tas Tfā runāja Zaratustra» centrālais tēls, pravietis. «Pusideālistu»

Aspazija grib iesniegt lugu konkursā par atturības tēmu, ko izsludi-

nājusi «Ausekļa» biedrība.

1901. g. 11. maijā. Rīgā, RLMVM, 58719, vācu vai., publicēta ar

isinājumiem. Blaumanis šajā laikā ir uzrakstījis «Skroderdienas Sil-

mačos». Savu jauno lugu «Zelttte» un Raiņa tulkotas Lesiuga, Šek-

spīra un Ibsena drāmas Aspazija iesniedz Rīgas Latviešu biedi ibas

teātra komisijai.

1901 g. 17. jūn. Rīgā, RLMVM, 58750, vācu vai., publicēta ar isi-

nājumiem. «Vētras dzejolis» — acīmiedzot runa ir par Raiņa «Bula

laiku», fas publicēts MVM, 1901, Ns 6, 464. Ipp. Aspazija atreferē no-,

tikumus Zinību komisijas Vasaras sapulcēs, kur viņa pati aktīvi pie-
dalās debatēs un nolasa referātu «Latviešu lirika dažādos laikmetos».

1901 g 26 sept. Rīgā, RLMVM, 58052, vācu vai. Mārtiņš Remi-

ķis — cenzors.

1901. g 2. oki. Rīgā, RLMVM, 58054, vācu vai., publicēta ar isi-

nājumiem.

1902. g. 10. martā. Permā, RLMVM, 58856, vācu vai., publicēta ar

isinājumiem. «Viņpus laba un ļauna» — F. Nīčes grāmata. Soks

(Sokolovskis), Peče — trimdinieku iesaukas.

1902. g 16 martā. Ceļā uz Rīgu, RLMVM, 58860, vācu vai.

1902. g 24. martā. RLMVM, 58866, vācu vai., publicēta ar isināju-

miem. Saules bērns — Raiņa iecerētās drāmas «Iliņš» varonis. «To-

reiz sadedzināju Ozoliņa vēstules.
.

.» — 1894. gada sākumā Aspa-

zija pārtrauc pazīšanos ar kādu studentu Ozoliņu, kuru viņa vairāk-

kārt piemin savā korespondencē un atmiņās.

1902. g. 13. meijā: Rigā, RLMVAI, 58913, vācu vai., publicēta ar

isinājumiem. «Vaidelotes» jauniestudējums notiek 1902. gada 12. maijā

Rigas Latviešu teātri. Jaunākais Asars — Hermanis Asars, Treiianda

kundze — F. Brīvzemnieka dzīvesbiedre.

1902. g. 19. maijā. Rīgā, RLMVM, 51919, vācu vai., publicēta ar

isinājumiem.
1902. g. 13. jūn. Rīgā, RLMVM, 58944, vācu vai., publicēta ar isi-

nājumiem.

1902. g. 25. jūn. Rīgā. RLMVM, 58954, vācu vai., publicēta ar isi-

nājumiem. 17. jūnijā sākas Zinību komisijas Vasaras sapulces, par

kurām Aspazija raksta atreierējumu DL.

1902. g. 17. jūt. Rīga, RLMVM, 58975, vācu vai., publicēta ar

Isinājumiem. Aspazija, braucot uz Slobodsku, paņem līdzi māsu Doru.

Sajā laikā atturības biedrība «Auseklis» godalgo Raiņa «Pusideālistu»

(«Donu Kibotu», «Skroderi»). Tija — aktrise Tija Banga.
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1902. g. 20. jūl. Rīgā, RLMVM, 58978, vācu vai., publicēta irag-
mentāri. Aspazija raksta par Raiga dzejoļiem «Manas ilgas» un

«Rasa klāja zemes vaigu».
1911 g. 2. okt. Cīrihē, RLMVM, 29236, latv. vai. No 1911. g. no-

vembra līdz 1912. g. marta beigām Aspazija (ziemā arī Rainis) uztu-

ras Cīrihē. Viga sāk ārstēšanos pie Dr. Farbšteinas un gatavo
E. Birznieka-Upiša «Dzirciemnieku» izdevumam liriskā» biogrāfijas
otro daļu — «Ziedu klēpi». 1911. gada okt. Kastaņolā uzturas Klāra

un Pauls (Ekteris) Kalniņi. «Der iliegende Hollānder» — R. Vāgnera
opera «Skrejošais holandietis».

1911. g. 2. okt. Cīrihē, RLMVM, 134274, latv. vai. No vācu valo-

das pārveidotām formām darināti mīļvārdiņi «Dimantkehlchen's» —

dimantrīklītis, «Goldstlmmchen's» —zelthalsītis, «Herbststrūbchen's» —

rudens skumjulītis. «Bescheidener Jūngling* — vienkāršs jauneklis.

«hohes Blutdruck* —
- augsts asinsspiediens (vācu vai.). Eduards Sku-

biķis, Roberts Ivanovs, Mārtiņš Sēja, Skabarga (Jānis Buševics) —

latviešu emigranti Cīrihē.

1911. g. 8. okt. Cīrihē, RLMVM, 134294, latv. vai. «Raganas tevi

sašāvušas...» — Rainis žēlojas par sāpēm krustos, vāciski «Hexen-

Mchass» — raganu šāviens, «dann wirst dv was erleben» — tu ko

piedzīvosi, «dem Rltter fālt e5...» — bruņiniekam tas nenāk ne prāti

(vācu vai.) «Wallensieins Tod» — F. Sillera luga «Vallenšteina nāve»

(vācu vai.).

1911 g. 26. nov. Cīrihē, RLMVM, 134295, latv. vai. Rainis nosūtījis

Aspazijai vēstuli, kurā raksta: «Te būs mana fotogrāfija (..] es ne-

maz nezināju, ka esmu jau tik vecs, vakar tad man piepeši atvērās

acis un es sapratu Tevi un to, ko Tu jau zināji priekš šiem diviem

nelaimīgiem gadiem. [..] Tagad es saprotu ari, kāpēc Tu uzsvēri

mākslu pret personu. Es gribēju labu vārdiņu personai, bet Tu devi

rnakslai tiktāl taisnību, ka nu atliek tik uzbūvēt no sevis mākslīgu

personu...» Aspazija vēlāk šis sarunas motīvu izmanto dzejoli

«Ērkšķu zars un liepu lapa». Jancis — J. Jansons-Brauns. «Dass man

um sie wirbt» — lai viņas dēļ papūlas; «Es soli an dir nichtsfchlen» —

tev nekā nedrīkst trūkt (vācu vai.).

1912. g. 5. martā. Cīrihē, RLMVM, 135256, latv. vai., publicēta ar

isinājumiem. Teodors Zeiferts un Andrejs Upīts recenzē Raiņa «Induli

un Āriju». «Uplša vēstule» — runa ir par E. Birznieka-Upīša sūtījumu
sakara ar dzejnieku honorāru «Dzirciemnieku» izdevniecībā. Džu?epīne

Bertoljo — dzejnieku dzīvokļa saimnieku meita Kastaņolā, kas aizbē-

gusi no mājas «ar kādu Fedro».

1912. g. 12. martā. Cīrihē. RLMVM, 134294. latv. vai. «Nichts um-

knmmen lassen» — neko nelaist zudībā. «Handaerk» — amafmeka

darbs, «Kehrselte» — otrā puse (vācu vai.).



596

1912. g. 8. maijā. Cīrihē, RLMVM, 16946, latv. vai. Aspazija atkal

atgriežas Cīrihē, kur nodzīvo visu maiju. 1912. gada 10. aprill no-

mirst viņas māte Grieta Rozenberga (apbedīta Jelgavas kapos). Li-

lija — rakstniece Ivan.de Kaija.

1912. gada 6. maijā. Cīrihē, RLMVM, 135259, latv. vai. «Sali Ich

das..» — vai lai es to tūlīt dodu iespiest vai jāpārraksta?; «Ich biri

sa schmachl» — Esmu tik vajal (vācu vai.). Paurine — Paullne Gu-

revica, dzejnieku paziņa Cīrihē.

1912. g. 11. maijā. Cīriiiē, RLMVM, 135257, latv. vai., publicēta ar

isinājumiem.

1912.-g. 12. maijā. Cirihē. RLMVM, 29261, latv. vai. cVotts*

vorstellung» — tautas uzvedums (vācu vai.).

1512. g. 16. jūl. Cirihē, RLMVM, 29397, latv. vai. Die Steige-

rung — kāpinājums (vācu vai.).
1913. g. 3. janv. Cīrihē, RLMVM, 134296, latv. vai. 1913. gada

sākumā latviešu sabiedrība dzimtenē un Šveicē gatavojas plaši atzīmēt

Aspazijas 25 gadu literārā darba jubileju. «Ķurz und būndig» — fsi

un aši (vācu vai.). «Sokrāts» — Aspazijas dialogs «Sokrāts un bak-

hante». «Uriels» — «Uriels Akosta», G. Rihnera luga. «Fcsfspiel» —

svētku uzvedums — Rainis projektē rakstīt lugu par Aspaziju viņas

jubilejā.
1913. g. 7. janv. Cīrihē, RLMVM, 135260, latv. vai., publicēta ar

isinājumiem.
1913. g 20. febr. Cīrihē, RLMVM, 29248, latv. cii. «Hauņt-

saiz». «Nebensatz» — virsteikums un palīgteikums, arī galvenā tēma

un apakštēma (vācu vai.). «Šī kartiņa tomēr nav tik skaista...» —

attēlā Kairas viesnīca «Nila».

1913. g. 20. febr. Cirihē, RLMVM, 15956, latv. vai. «Den frShih
chen Geber.. .» — priecīgu devēju dievs mīl; «Herzgold'iņ» — sirds-

zeltiņ (no vācu vai.).
1926. g. 23. martā. Rīgā, RLMVM, 88875, latv. vai. Si un nākošās

vēstules rakstītas Rainim uz Rietumeiropu. «Haariņseegiņ» — matu

svētība (izkropļota vācu vai.); «li» dzejnieku lietots vārds «mīļi» ap-

zīmēšanai.

192b g. 28. martā. Rīgā, RLMVM, 29285, latv. vai.

1926. g. 30. apr. Rīgā RLMVM, 29286, latv. vai.

IV

Vēstules E. Dirznickam-Upitim

1909. g. 17. aug. Kastaņolā, RLMVM, 18132, latv. vai. Tēlojumu

krājums «Spoži sapņi» iznāk 1909. g. «Homo sapiens» — poļu rakst-

nieka S. Psibiševska romāns.



1909. s Vi. sept. Kastaņolā, RLMVM, 18133, latv. vai.; publicēta

ar isinājumiem. «Laupītāji» — F. Sillera luga Raiņa un Aspazijas tul-

kojumā. «Saules dzejoļi» — Raiņa poēma «Ave sol». «Darnler ļour» —

V. Igo darbs «Uz nāvi notiesātā pēdčjā dūma» (franču vai.). *Eko-

nomische I.ehren» — Rainis domā tulkot Ķ. Marksa «Ekonomiskās

mācības», taču, padzirdējis, ka tās gatavojas tuikot ari kāds cits, no

Si darba atsakās. Rīgas Amatnieku palīdzības biedrības krājaizdevu
kase reklāmas nolūkos 1909. g. nodibina biedrības pamatlicēja P. Bis-

u'cka fondu literatūras pabalstīšanai un paziņo, ka Aspazijai piešķirti

StiO rubļi, taču šo summu dzejniece tā arī nesaņem.

1910. g. 8 martā. Kastaņolā, RLMVM, 18134, latv. vai. tVotre

tantē» — «Parīzes Dievmātes katedrāle». cDzirciemnieku» Izdevntecl*

bas lietas Latvijā kārto J. Iniņbergs. «7 pakārtie» — krievu rakstnieka

Leonīda Andiejeva darbs «Stāsts par septiņiem pakārtiem».
1910. g. 2. maijā. Kastaņolā, RLMVM, 18135, latv. vai.

1911. g. 23. okt. Cirihē, RLMVM, 18136, latv. vai.

[1911. g.] Cīrihē, RLMVM, 18137, latv. vai.

1912. g. 7. febr. Cirihē, RLMVM, 18138, latv. vai. Sājā laikā dzim-

tenē notiek asa diskusija par demokrātisko rakstnieku līdzdarbošanos

buržuāziskajā presē. Aspazijai tiek izteikti asi pārmetumi par «Dzim-

tenes Vēstneša» atbalstīšanu, jo viņa tur publicē vairākus savas dze-

joļus.

1912. g. 3. jūl. Cīrihē, RLMVM, 18141, latv. vai.

1912. g. 3. jūl. Cīrihē, RLMVM, 18141, latv. vai.

1913. g. 6. janv. Cīrihē, RLMVM, 18143, latv. vai. Krauja — kri-

tiķa Antona Baloža pseidonīms.

K. Aigare, S. Viese
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