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Preekšvārds

pirmajam izdevumam 1909. g., „Imantas"

apgādibā Peterpilī.

Sūtidams savu grāmatiņu jums, — mani

draugi, es aizlaižu to kā vaļējas lapiņas vējā:
cik lapiņu nāks jūsu rokās, es nezinu? Čik
tanīs pašās, — ko jūs dabusat, būs izkleedetu

un izplēstu veetu? Varbūt jūs no visām ma-

nām domam, jūtam un sajūsmam atradisat

vairs tikai tukšas domu strīpiņas un garas

rindiņas punktiņu, kā asaru celiņus? Varbūt

ari to vairs nebūs, un tikai mani gara īsteneeki

starp retām rindiņām nojautīs bijušo garu?
Bija mans nodoms — laist klajā leelaku

darbu, no kura ši grāmatiņa ir tikai daļa;
šimbrīžam to neatļauj tee neatkarigee eemesli,
no kureem mēs visi atkarajamees, bet varbūt

drīzumā tas parādisees, un viņā atradīs ari šai

grāmatiņai viņas eekšejo saskaņojumu un no-

slēgumu.
Tomēr ari tā: ar cerībām, kas dibinātas

uz vēju -r- uz vēju divējādā ziņā, — ar at-

laustu gabalu no darba — es nāku pee jums,
jo es zinu, ka no veena mana atlikušā vārdiņa
jūsu mīlestība, kas tik leela izaugusi, iztēlos

visu degušo sirdi, iz kuras vārdiņš nācis; no

veenas domu strīpiņas jūsu, šinīs straujos ga-
dos asinātais prāts, izšķetinās veselas domu

virknes, — tik garas un grodas, ka tās ne-

eetilpst dzejā, bet izvērpjamas tikai dzīvē

un mūžībā. — Tik leelā saprašanā es ne-
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ceru brīnumus: Pate daba šobrīd dzejo
līdzi, — vēja nopūta un vētras grūdeens, ap-
cirsta apse un mirkušās smiltis, austošs rīts

un pārvarošā saule. Pats laiks dzejo līdzi un

katrs veens no jums, kas dara laika darbu un

jūtas kā masas daļa, ir dzejneeks, jo masa

mūsu deenās dzejo darbā pašu cēlāko epo-

peju, un ta ir tik vēl eevada dzeesma.

Es dzirdu:
w
tas laiks pagājis; tikko peemiņa

palikuse!"
Ja, peemiņa, un peemiņa ir veenmēr sāpiga —

— Atkal visu dzīvot cauri

Breesmu pilnos drudža sapņos . . .

Sen vajadzēja ari man salasit kopā iz-

kaisitās deesmas, bet katru reizi, kad es to

sāku šinīs garos gados, es atdūros pret slepe-
nām sāpēm, un palika neuzlasitas aizšautas

bultas un zaļee ozolzari un vaiņags.
Bet es dzirdu jūs atkārtoti sakām: „tas

laiks pagājis; eestājusees ikdeena, kas ne-

saprot leelo dzeju". Ak, eevērpees peemiņās
un tāluma domās, es biju jūs pārpratis! Bet

es zinu ari to, ko jūs sakāt, tikai zināt ari

manu: nav neveenā laikā ikdeenas teem ga-

reem, kam ir varoņu dvēseles un tai masai,
kam mērķis ir ceļa preekšā. Kad celsees viņi,
celsees ari šīs klusās dzeesmiņas, un no vi-

ņām eeskanēs citas jo skaļākas.



Preekšvārds

•otram izdevumam. Izdevusi Komanditsabeedriba

„Tauretajs" 1911. gadā, Rigā.

Šis izdevums saucas: „Vēja nestas lapas."
Dzejoļu krājums. Eevadā bija nodrukāts preekš-
vārds no „Klusās grāmatas" 1909. gada izde-

vuma un pēc tam beigās sekošās rindiņas:
Gadu atpakaļ tas bija, kad es to paredzē-

dams rakstiju, un nu man preti. nāk mēreniba,
uz pirkstu galeem virzidamās, brīdinot rokas

pacēlusi, neatlaidīgi čukst: „Lūķ nu: ko es

teicu? Tā nevar. Tas laiks pagājis; ir ik-

deena!" Ar preeku rāda man, ka vaļējās
dzeesmu lapiņas aiznestas no vēja projām, ka

grāmatiņa saplosita, ka preedes nolaustas, ka

laiks, bailigi eerāvees alā, nekustas.

Ar visām sērām man neviļus jāsmejas. Vai
tad tas tur alā ir laiks ? Tas jau ir gļēvums.
Laiks neeetilpst nekādā alā; viņš stāv brīvā

gaisā, kalna galā, un greež, savu leelo riteni,
ka vaļējās lapiņas klīst veen. Vai nemanāt,
ka ritenis pārvar nāves punktu? Ka lēni pār-
vēršas ikdeena par svētdeenu? Lai klīst lapi-
ņas vējā, lai cik maz jūs viņas uzlasāt — vi-

ņas ir zīmes no bijušās un nākošās svētdeenas.

9
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Trešais izdevums

Šoreiz teek pārdrukāts pilnigs
„

Klusās grā-
matas" saturs, tāds, kāds bija 1909. gada iz-

devumā. Dažas epigramas tikai ir drukātas

pa divām uz veenu lappusi, kamēr pirmais
izdevums bij drukāts ērti un mākslinceciskā

eekārtojumā. Ari grāmatas formāts un papirs
ir šoreiz cits. Tekstā nekas nav grozits.

Ja Horaca vārds ir pateess, ka grāmatām
ir savi likteņi, tad „Klusās grāmatas" liktens

ir sevišķi raibs. Viņa rakstita reakcijas vissma-

gākā laikmetā 1907. un 1908. gados, kad mūsu

zemi un tautu mīdija un dedzināja vācu ba-

roni un kreevu birokrāti — tās saucās sodu

ekspedicijas un mūs sodija par to, ka eedro-

šinajamees būt par cilvekeem un runāt par
brīvibu. Nāves klusums bij noskaņa visam,
kas vēl bij dzīvs; apdegušas meesas un asins

tvans bij atmosfēra, kurā vajadzēja elpot vi-

sam, kas vēl bij dzīvs. „Klusā grāmata" at-

skan no šīm breesmam un tomēr viņai vaja-
dzēja būt klusai.

Lai viņas balss jel maz tiktu dzirdama

Latvijā, — vajadzēja lūkot rakstu laist klajā
ārpus Latvijas, Peterpilī, kur cenzūra bij tanī

laikā tomēr vēl cik necik eespējama: galvas
pilsētā cara valdiba gribēja ārzemēm rādit, ka

ir Kreevijā zināma eiropiba. Bez tam par cen-

zoru Peterpilī bij vecais Remiķa tēvs, kura

vārds godam minams latveešu literatūrā tādēļ,
ka viņš nebija preses bende. Lai še — kaut

neveetā —ir atzīmēts tas fakts, ka viņš at-

ļāva ari Aspazijas „Sidraba šķidrautu", kad

šo rindiņu rakstitajs bij aizbraucis dot paskai-
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drojumus, atļāva ari „Tālās noskaņas", par
kuru izlaišanu bij rūpejees Rūdolfs Blaumanis,
ko ar pateicību vēl tagad peeminu. Remiķa
tēvs izlaida cauri „Kluso grāmatu". Bet — at-

bildigā cenzora caurizlaisto grāmatu aizleedza

neatbildigee: tikko iznākusi grāmata tika kon-

fiscēta, un drukatavai izdevās paglābt tikai kā-

dus 200 eksemplārus. Autors toreiz nesaņēma
neveena eksemplāra; man vēlāk kāds draugs
to eedāvaja. Grāmata bij tik reta, ka veens

viņas ceenitajs to pārrakstīja ar savu roku, — ta

mīļā roka man sirdi veldzēja.
Vēlāk peenāca ziņas, kādi dzejoļi bijuši

vainigi, ka grāmata aizleegta; mani uzaicināja
izdot „Kluso grāmatu" par jaunu, un ta iz-

nāca ar nosaukumu „Vēja nestas lapas". Eekār-

tojumā bij daži pārgrozījumi; klāt bij peelikti
trīs jauni dzejoļi: „Vēlins dzimums", «Ne-

grozāms spreedums", „Dižtēva zēnam". No

cenzūras vainotee dzejoļi, kas nu netika uz-

ņemti, ir sekošee: „Nabaga brālis", Klusee

kapi", „Savada valoda", „Teiku ļaudis", „Dzī-
ves sējējs", „Moderns ārsts", „Ceļš uz jaunu",
„Uzvarā meers", „Zemes sapnis", M

Pateesiba",
„Atkal nakts", „Darbu darbs", „Pirts", „Karā
kauta dvēselīte". Es uzskaitu še visu rindu, jo
raksturīga un pamācoša būs ari tagad vēl

cenzūras psieholoģija.
Tagad peenācis laiks izlaist pirmizdevumu

pilnigu; mēs nAi varam uzelpot, bet man saka,
ka grāmata neesot tikusi leeka ari šinī laikā.

Laiks greezis savu riteni spējāk, nekā mēs to

cerējām, darba tauta eekarojusi sev neatkarīgo
Latviju un eet eerīkot jauno, brīvo demo-

krātisko republiku. Lai vecā miņa palīdz dot

jaunu spēku!
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Grāmatāar melnām lapam,
Eerakstam mēs savas dzeesmas —

Lai tās vaimanas un breesmas

Aizklājas kā melnās naktīs

Grāmatā ar melnām lapām,
Kā eekš melnas zemes rakti,
Dusēs tūkstoši to nakti,
Kas ir atkal uznākusi.

Grāmatā ar melnām lapām,
Katris burts lai klusi kvēlo,
Lai tos noklusušos žēlo

Un tos modros klusi kveldē.

Grāmatu ar melnām lapām
Nesašu uz savām krūtim,
Līdz uz jauna laika jūtim
Kvēlot sāks i melnās lapas:
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Kvēlot sāks i melnas lapas



Visu dvēseļu deena

Melaa rejo laiva lēni brauc.
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Aizbrida saulite

Aiz melneem debešeem —



17

Māsiņas dzeesma

Aizbrida saulite

Aiz melneem debešeem,

Apdzisa guntiņa
Uz nama pavarda.

Rīt ausīs saulite,
Rīt kuršu guntiņu,
— Rīt savu brālīti

Nesildīšu vairs.

Brāiitim nevajga
Pavarda guntiņas,
Brāiitim nevajga
Vasaras saulītes.

Nevajga, nevajga
Māsiņas kopējas:
Pakrēsla aizsedza,
Paēna aizklāja.
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Brālitim vajaga
Baltsmilšu gultiņas,
Brālitim vajaga
Velēnas palaga.

Brālitim nevajga
Asaru rituma,
Brālitim nevajga
Vaimanu gauduma:

Asaras slacina

Baltsmilšu gultiņu,
Vaimanas vēdina

Velēnu palagu.

Brālitim vajaga
Veenigas peemiņas
Bez vārda teikuma

Darāma darba.
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Ruda rāva

Kur preecigi pļāvēji
Zāli pļāva,
Guļ eezili-sarkana,
Ruda rāva.

Tur zēniņš kā pazudis
Gurdi staigā:
„Tēt, kur tu paleeci?"
Veenmēr klaigā.

Ko kleedz? Tēvs nenāks,
Še viņu šāva;
To sedz zili-sarkana

Ruda rāva.
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Zēniņa dzeesma

Pilna mūsu sētiņa
Zīžamu meitiņu,
Santainu māmiņu,

Dzīparainu skuķišu —

Vai manu, vai.

Pilna mūsu sētiņa
Tērauda puisišu,
Zaļa vara vīru,
Sudrabainu zēniņu —

Sudrabainu zēniņu
Vai manu, vai.

Pilna mūsu sētiņa
Ābolainu kumeļu,
Sarkanu gotiņu,
Baltiņu aitiņu —

Baltiņu aitiņu,
Vai manu, vai!
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Pilna mūsu sētiņa
Vasaras darbiņu:
Rudzu, meežu, kveesišu,

Peena, seera, maizites,
Peena, seera, maizites,
Vai manu, vai!

Pilna mūsu sētiņa
Debesu spīdekļu,
Saulites, mēneša,
Sīku smalku zvaigznišu —

Sīku, smalku zvaigznišu,
Vai manu, vai!

Pilna mūsu sētiņa
Svešu tautu ļautiņu.
Vilkaču sumpurņu

Asiņaineem purneem —

Asiņaineem purneem,
Vai manu, vai!



Nabaga brālis

Romance

Tēvs, māte, bērniņi, līdzbeedri —

Ak, viņi visu man ņēmuši!
Kas manim paleek, mans brāli!?

Nabaga brāli, to viņi spēj;
Vienu tee nespēj: likt tevim vaidēt,

— Tas tevim paleek, mans brāli t

�

Ak, viņi liks manim rokas seet,
Ka asins zilas — no pirksteem reet,

Brāli, mans brāli!

Nabaga brāli, to viņi spēj;
Veenu tee nespēj: likt tevim vaidēt!

22
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Ak, viņi ceetumā liks mani sveest,
Tur manas mūža deeniņas dzeest.

Brāli, mans brāli!

Nabaga brāli, to viņi spēj;
Veenu tee nespēj: likt tevim vaidēt!

* *

Ak, viņi tuksnešos liks mani dzīt,
Kur salam un badam būs mani rit,

Brāli, mans brāli!

Nabaga brāli, to viņi spēj;
Veenu tee nespēj: likt tevim vaidēt!
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Ak, viņi liks mani lodēm šaut,

Sirdi un dzīslas pušu man raut!

Brāli, mans brāli, mans brāii!

Brāli, mans mīļākais, to vēl tee spēj
Mūžam tee neeespēs likt tevim vaidēt!

Sajūsmas leesmas iz acim tev staros,

Nāvē brāļi par tevi vēl karos —

Tas tevim paleek, mans brāli!
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Klusee kapi

Pee kluseem kapeem ejam,
Nav tālu jāstaigā,
Mēs savus mīļos rodam

Ikkatrā atmatā.

Ne krusta nav ne zīmes, —

Ne smilšu kopiņas,
Lai nav, tās dziļeem raksteem

Mums krūtīs eespeestas.

Tur smiļtis eegrimušas,
Nav lemta peemiņa;
Ikveens tur eerakts tika,
Kur meesas izdzisa.

Bet zāle tomēr izaug
Un kapus pušķot drīkst,
Tā tomēr jauna dzīve,
Mums, brāļi, atkal dīgst.
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Neminamā

Iz cilvēku raeesam

Izspeestā asins: —

Dzeesma nav spējiga
Iztēlot tevi.

Baigi tu lido

Kā asins smaka,
Dvēsli īseem

Drebuļeem kratot.

Zemei ņem atpakaļ
Bezgala šausmas:

Iz cilvēka meesam

Izspeestās asins!
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Sarkans pavedeens

Ko runājam, ko darām,
Ko jūtam katris veens,
Tam cauri velkas šalkas,
Kā sarkans pavedeens:

Par to, kas mums ir darits,
Ko ceetis katris veens,
Par asinim, kas plūda
Kā sarkans pavedeens.

Par to, ko neizdzēsīs,
Ne laiks, ne mūžs,— neveens,
Kas ees līdz saules valstij
Kā sarkans pavedeens.
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Veļu laiva

Daugavas barkarola

Melna veļu laiva nakti brauc,

Zaļas veļu airēs rakstā klaudz —:

Daudz, daudz, vēl daudz
. .
.

Lēni veļu upe viļņus trauc,
Sarkan-melnas putas veļi jauc —

Daudz, daudz, vēl daudz . . .

Tilpums veļu laivai pilnam krauts,
Dzīves sējums veļu pļaujā pļauts —

Daudz, daudz, vēl daudz. . .

Balsis veļu upē žēli sauc,
Krastā veļu vilki gari kauc —

Daudz, daudz, vēl daudz
...

Veļu Daugavā viss līdzi rauts;
Zilas veļu rokas klusi žņaudz —

Daudz, daudz, vēl daudz. . .

Melna veļu laiva lēni brauc,
Zaļas veļu airēs rakstā klaudz. —

Daudz, daudz, vēl daudz . . .
Daudz, daudz, vēl daudz

.
.

.



Zeemeļblāzma

Ritēja rasa —

Gaismas sveedri.



30

No rītus agri putniņš dzeedaja —
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Agra gaita
Beedra peemiuai

No rītus agri putniņš dzeedaja,
Kad tikko pirmā vēja gaisma svīda;
Vēl klusums klēpī skumjas auklēja,
Vēl laukos nenoteiktas ēnas klīda.

Veens varons rītā agri izgāja;
No viņa bēgot tumsa alās līda;
Viņš peerē rīta zvaigzni nesāja.

Tee abi neredzēja deenas gala:
Tos agri kava negaisi un sala.



Romance

Viņa vaigs ir ceets kā tērauds.

Viņa acis mīlas pilnas,
Saka viņš ar maigu balsi:

„Neizkustini man kāpšļus, •
„Rādot man, cik viņi trusli;
„Nedar' slidenu man ceļu,

„

Laistīdama savām as'ram:

„Neaizturi manu roku,

„Kad ta augšup spraišļa sneedzas!*

„Zinu es, ka spraišļi vāji,
~Ka šis ceļš ir gluži nedrošs,
„Mani aizsargāt tu gribi,
„Bet mans ceļš top vēl jo grūtāks.
,Jo man lemts ir krist no kalna, «—

„Labāk krist no pasa gala: —

„Atra salda aizmiršanās

„Mīļaka par kropļa mūžu;

„
— Un būs rādits darbs un gaita!"
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Bronzas statuja

Drūmi stāv debešu

Tērauda greesti;
Skrejoši mākoņi
Pāri tev kleesti;

Nemeers un niknums

Krūtīs tev valstās,
Roka uz akmeni

Meerigi balstās.

Drūms tu un bezbailīgs
Stāvi bez vārda, —

Pērkons un zibens

Debešus arda.
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Veens acumirklis

Beedrenes peemiņai

Veens acumirklis leelās drošsirdibas,
Veens brīvs un skanigs dvēsles sauccens!

Kad skaistā aizrautibā sirds

Tev neturēja pārplūstošas jutas,
Kad visu preekšā toreiz nostājees —

To preekšā, kurus mūžam bījaji,
Un drebot ceeniji kā paraugus,
Kas teicās ceļu tevim rādot

Un visu labu, cēlu, daiļu;
Kas lika vārdus darbeem apleecinat
Un visu savu laimi mest

Preekš veena leelā eeceretā mērķa.

Bet toreiz bija peepildijees laiks,
Un viss, kas labs un cēls un daiļš*
Kā pumpurs uzplauka ar saldu sinaršu.

Ar gavilēm tu laikam pretim metees,

Par viņu atdot visu savu laimi. — —

Tad viņi stāvēja un rēķināja,
Bet nesaprazdama tu lūkojees
Un tava pirmā ticiba tev lūza.
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Tu kuslā, smalkā, sīkā meitenīte,
Vel visās meesās trīsot, nosarkstot,
Tad viņu preekšā toreiz nostājees —

Un devi leecibu par visu,
Kas labs un cēls un daiļš:
Veens acumirklis leelās drošsirdibas;
Veens brīvs un skanīgs dvēsles sauceens.

Un gļēvā ikdeenibas apkārtne
Ar meega acim, aizkritušām ausim,
No meera traukta uzrāvās

Un brīnumus un breesmas izdzirda,
Ko savu mūžu nebij dzirdējusi.
Un vērās acis mirkšķinot
Uz tevi, kā tu preekšā stāvēji:
Ar lepnu galvu, acīs dzirksteles,
Viss vaigs no gara apskaidrots,
Viss stāvs kā pacilāts un izaudzis,
No bērna veenā acumirklī vērtees

Par pilnu cilvēku un varoni. —

Kad tevi minu apskaidrotā gaismā,
Es 7.inu tūkstotes, kas jūt tāpat,
Kas visu savu laimi eespēj mest

Preekš veena leelā eeceretā mērķa;
Es zinu vairāk:

Ka līdz ar jums mēs sasneegsim to mērķi.
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Krislits un laiks

Kā krislits gaisā spīd zvaigznīte,
Bet ja tu viņu rokā ņemi:
Tas krislits ir vesela pasaule,
Daudz leelaka par mūsu zemi.

Kur nezinot kāda dvēslite mīt,
Bet ja tu, laiks, to rokā ņemi:
Ta varone top un deg un spīd,
Kā komets pārleesmo pār zemi.
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Leelais meers

Kad cīņa viskarstak kūso,
Tad rāma top šī sirds,
Man sāpes atkrīt no krūtim

Un laime atkal mirdz.

Es plūstu pulkā līdzi,
Kā koks no straumes rauts,
Kad zeedoņa plūdos needres

Un dūņas aiznes strauts.

Kurp eju? Ko gribu? Kas notiks?
Gan straume zin kur plūst —

Man aizrit senās mokas

Un slepenās asaras žūst:

Ak, tumsā izlaust ceļu,
Kad biju no viseem šķirts! —

— Nu plūst uz jūru straume,

Uz leelo brīvi sirds;

Un leelais meers nāk krūtīs,
Kā jāņu deenas rīts,
Es laižos pa gaisu pulkā
Kā zeltits mākonits.



Savada valoda

Ko jūs brīnatees daudz?

Jums leekas nedabiski un savadi,
Ka cilvēki runā ar tauru skaņām,
Ar zelta mēlēm,
Ar staru vārdeem,
Ar uguns dvašu,
Ar uztrauktu balsi, aizrautām domam,
Ar tāli skanošeem sudraba zvaneem,

Augstu runu par augsto darbu. —

Ikdeenā neskan ta augstā runa,

Ikdeena nespēj viņu ne saprast;
Tee leelee vārdi jums nedzirdēti;
Jums nedabiski tee šķeet,
Un leekuļoti un smejami ari, —

Jums taisniba ir:

Kad jūs to mutē ņemat, tee vārdi skan

I nedabiski, i leekuļoti,
I smejami ari;

Jo pēc tās augstās runas vajga
Nākt vēl augstākam, leelakam darbam,
Un tas nav pa spēkam — jums.
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Bet tee mazee un zeraee un nabagee,
Leelais nepārredzamais pūlis,
Kuru jūs neecinat nevarat beigt,
Kuram jūs raduši dot

Apsmeeklu tikai un darbu,
Tas to nesaprotamo runu prot
Un viņu runā kad atnāk laiks:

Prot tauru skaņas un zelta mēles,
Un staru vārdus un sudraba zvanus,
Un ugunsdvašā tas skaļi runā

To savādo valodu, kura peeder
Varoņeem veen.

Un tas prot vairāk: to leelako darbu,
Kuru veenigi darit ir vērts,
No kura jaunas pasaules ceļas
Un kuru izved un veic

Varoņi veen.
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Teiku ļaudis
Romance

Tik reiz veen preekā
Mums eetrīset —

Nekas mūs nespēs
Vairs atturēt:

Ne leesmas, ne svelmes

Mūs nebaidīs,
Līdz nākotnes pili
Acs eeraudzīs.

Caur muklajecm cauri

Mēs bridisim,
Līdz solito zemi

Sasneegsim.

Mēs tūkstoši esam,

Mēs miljoni;
Jo ejam, jo topam,
Tik vairāki.

Pār klintim, pār aizām

Mēs rāpsimees,
Veens otram pāri
Steepsimees.

No mūsu kauleem

Lai tiltus ceļ,
Ar meesam lai plaisas
Pilnas veļ.
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Ar mūsu pleceem
Lai seenas grauj,
No mūsu locekļeem
Skanstis lai krauj;

Mūs kvēlošās sirdis

Iz krūtim lai greež,
Lai naidneeku jumtos
Kā leesmas tās svecž,

Tur izšausees uguns,

Kas ccetoksni rīs.

Mūsu nopūtu vēji
To ugunī dzīs.

Tais kvēlēs vaļņi
Kā ledus dils:

Būs mūsu uz mūžeem

Ta nākotnes pils!

Tik reizi veen preekā
Mums eetrīsct,
Nekas vairs nespēs
Mūs atturēt.

Caur ūdeņeem cauri

Mēs bridisim,
Līdz solito zemi

Sasneegsim.
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Dzīves sējejs
Balāde

Apstulbis tu domās stāvi,
Acis skatās stīvi:

„Viņš, kas sēja dzīvi,

„Tagad eevācis ir nāvi!?

„Viņš, kas devis visu labu,

„Tagad saņem ļaunu,

„Tagad izceeš kaunu,

„Projām vests uz moku stabu.

„Viņs, kas leelo vaļu paudis,
„Tagad seetām rokam

„Eet uz nāves mokām,

„Un to ved tee paši ļaudis!

„Ja, tee ļaudis ir tee paši, .

„Kas pee viņa nāca,
„Klausit, kā tas māca:

„Vaļu gūt un celtees plaši!"
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Apstulbis tu domās stāvi,
Acis škatas stīvi:

„Bij i tee reiz brīvi!''

— Un tu pats, ko tu to ļāvi ?

Viņa vaigs, tik mīļš un cildens —

Saplēsts, sāpēs veebjas,
Asiņots, ka reebjas,
Bāls un atbaidošs kā ģildens.

Apstulbis tu domās stāvi.

Acis skatās stīvi:

% «Viņš, kas sējis dzīvi,
„Pats sev eevācis ir nāvi!?"
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Rīta rasa

Kad gaisma svīda,
Bij gaisi ģeedri;
Tad ritēja rasa —

Gaismas sveedri.

No cīņas ar nakti

Ta sveedru rasa:

To zelta traukā

Saulite lasa.



Saules krēsla

Klusi šalko jura bāledamm.
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Saules soļi smagāk vilkās kāpjot —
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Saules soļi smagak vilkās kāpjot
Garā cīņasdeenā peekusuši: —

Taisni gaisā, stāvu debcssjumā
Uzvelt gaismas smago ugunslodi!

Preti gaisa kārtas sablīvējās:
Tvaiki, tvana, garaiņi un dūmi,
Ceļa putekļi un purvu miglas,
Sīkee spēki, ikdeenibas dvaša,
Visi melnee zemes elpojumi,
Kuros saule izbreen sadugusi.

Saule pagurst veenas deenas cīņā:
Kāpj no augšas lejā jūraslaukā —

—- Leelā leesma bezgalīgā plūsmā,
Leelā dvēsle bezgaligā masā,
Tversim atrast tur, kur pate cēlās.

Bet no iztālēm jau seko miglas,
Sejas slēpjot pelēcīgās segās;
Lasās debeši un paleek laukā;
Tālē tumsa glūn ar melnām acim.
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Saule grimstot laižas mēļa miglā.
Līdzi sarkan-satveicetai lodei,
Kurai dūmi apkārt savēlušees.

Lodei pāri gareniski steepjas
Maiņus sarkanas un zilas svītras:

— Vērsmē atsprāgušās mākoņšķilas.

Jau ir saule cauri izgrimusi,
Kaist uz jūras glāzes, kura atspīd
Spirgti dzelten-peleka pret miglu.

Bet aizveen jo beezak migla beezē,
Līdz kā dzirnu akmens sauli saspeež
Plakaniski bezveidigā klaipā
Un ar varu eedzen dimantjūrā.

Klusi šalko jūra bālēdama;
Sīki drebuļi pār glāzi pārskreen*
Smalkas dimantskaidas vizuļojot
Tāļi apkārt izbirst tumšā klēpī.

Augšā uzleesmo uz mirkli debess;
Nosarkst sārti mākoņkalnu gali;
Gaisa kārtas dzeltē, zalgo, bālē,

Palsas, nespodras top juma vidū, —

Izgaist rītapuses zilā dzesnā.

Skaistas ainas aizrauts mcmi skatās

Ļaužu dzimums — krūtīs'rīta svaigzne.



Pārejas laiks

Kad neder sajūsma
Ka eerocis,
Lai nak tad zatira

Un kritiķis.
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Tagadne tukša,
Nākotne tāļa —



I

Zatiras
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Mūsu deenas

Tagadne tukša,
Nākotne tāļa,
Pagātne aizgāja
Vakara blāzmā.

Tukšuma laukos

Virpulis pārskreen:
Bēdigās lapiņas
Negribas aizskart.

Dzīve tik sekla

Smiltis un smiltis,
Ko te lai plūkā?
Ko te lai vētī?

Tikko vēl pagātne
Izsēja graudus,
Mestus pa rokai

Negaisa laikā.
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Retam jau rādās

Asniņu zaļums:
Strādneeks jau vēro,

Saimneeks jau skaita.

Pagātne aizgāja
Vakara blāzmā, —

Nāks jauna blāzma

Austruma pusē:

Virpulis pārskrees
Pilnuma laukus,
Darbā un cīņā
Zeēdošu tautu.
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Kārtibas partijas

Mums meera tagad vajga,
Jo veikals jātaisa;
Lai apklust drauds un klaiga,
Mums peeteek cīniņa.

Mēs visu panākuši,
Kas daudz maz svarīgāks:
Mēs veetās eetikuši,
No kurām nauda nāks.

Vēl, protams, viss nav rokās,
Vēl daudz ko peedomat;
Šur tur vēl jāpalokās
Un japeeleen ir klāt.

Par darbineekeem ari

No mums pēc gādāts taps,'
Kad rims tik nemeergari
Un viss būs kluss kā kaps —
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Kad labi būs

Nu, labee jūs, un prātigee,
Nu, pcekriteji mērenee, —

Kurš veen tik redz, ka vāji eet,
Ka lēnāk vajdzcja mazleet, —

— Nu, šaujatees kājās un uzmanāt,
Pee laika nomaļus nostājat, — —

Jo labi vairs nav.

Jūs teešam teicāt to arveen,

Jūs brīdinājāt katru deen:

Ka leeta nopeetna var kļūt,
Ka peeticigeem vajdzeja būt,
Ka,uguns un idejas rotaļa
Preekš jauneešeem ir bīstama — —

Nu labi vairs nav.

Nu krustus tik preekšā aizmetat,
Tik skaļāk velnu noleedzat;
Varbūt ka biķers jums secen ees,
Pa pulku par jums būs aizmirsees;
Tad varesat noskatit meerigi,
Kā postā aizeet tee jauneeši,

Kad labi vairs nav.
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Un kurš no jums vēl gudrāks būs,
Mazleet par uzrāditaju kļūs;
Mazleet tik, jo dūšas daudz vajaga
Tam, kas to peekopj pēc amata.

Bet labi nu gan ik reiz tas ir,
Ka sevi nost no ļaunajeem šķir,

Kad labi vairs nav.

Jums nav vairs i laika preekš idejas,
Pee nopēetna darba jums jādodas:
Ir jāapdomā, ko ēst un ko dzert,

Kur vēl kādu lecku grasiti ķert.
Ar ideju veikals vēl izputēs
Un tad jau — i muļķis to saprast spēs

Tad labi vairs nav.

Jūs tagad meeriga darbiba sauc:

Krāt kapitālu daudz, jo daudz:

Tur ari jums vajaga brīvibas,
Bet, protams, kas celta uz kārtibas, —

Lai idejas nespētu darbibu jaukt,
Lai kultūra varētu sekmigi plaukt —

— Tad labi būs. —
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Meera līdzeji

Vilks iznāca klajas ganibās;
Prom aitas bailigi aizmetās.

„Ko, nelgas, bēgat, jūs aitas un aunit

„Es nekodīšu, man pašam eet ļauni."

Tik tikko vilks kājas pavilka,
No muguras asins tecēja.

H „Lūk, kā es peekauts, jūs auni un aitas!

„To darij', man mežabrāļi, tee maitas.'*

Uh aitas bēgot apstājās,
Tām nabaga vilka žēl palikās.

Pulks labiņu aitiņu, prātigu aunu

Kleedz:
,;
kā nu tā var! Tas ir par kaunu!"

„Ja," vilks teic: „i jums tee ņems kažokus;

„Pret tādeem mums jāturas veenkopus!

„Mums veena dzimtene, veena māja:
„Bez veenprātibas mums klāšanās vāja."

No preeka aitiņas palēcās
Un auni zemigi klanijās:

„Kungs vilks gan bargs, bet taisnigs un žēlīgs.
"

Dažs aitiņas skats bij tik kaunigs un vēligs.
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„Mums beedriba jāslēdz," vilks turpina,
„Jo tuvāka būs ta, jo labāka."

Brēc aitas: ,Ja, būsim no visas teesas

„Kā veena dvēsele un veenas meesas!"

Teic vilks vēl: „Tad vajaga līgumu slēgt,
„Ka aitām man jātic un nedrīkst vairs bēgt."

,Ja, ja, kungs, — kad mēs tādos augstos rados, 4i

„Tad katrs par jums vaj dzīvibu atdos!"

„Nu labi!" teic vilks,
w

lai paleek tā!"

Un ēd veenu aitiņu brokastā;

Vēl pamāca: „Nu tik mēs būsim no teesas

„Kā veena dvēsle un veenas meesaš."
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Moderns ārsts

Nāc, ļaužu glābējs, dzeedinatajs!
Nāc, ārste, sāpju remdinātājsļ
— Še cilvēks gabalos top raustits,
Ar divisimti kokeem šaustits!

„Eh, ko! Tur ļaunuma nekāda!

„Var peecsimts ar', teem beeza āda;

„No pēreena prasts zemneeks nenomirst!"

— Tev, smalkam ārstam, tad var divtik cirst?
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Bezpartejisks politiķis

Tev leekas par strauju,
Aplam tā skreet;

Gluži kā uz pļauju
Rindās eet.

Pret redzamu nāvi

Tīšu prātu stāt, —

Labāk tu jau stāvi,
Kur neteek klāt.

Tu nogaidit vari,
Kurš kuru veiks?

Tad tu iznāksi ari:

„
Uzvarētāj', sveiks!"
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Balssteesiba

Lai miljons mutes jums būtu

Un balsis kā bazūnes,
Tās nevērotu vairāk

Kā pīkstošas pelites.

Jo jūsu balsis, cik skaļas,
Ir bez balssteesibas;
Vai jūs tur kleedzat, vai raudat,
Neveens jūs neklausās.

Caur jūsu lāsteem un draudeem,
Caur visām vaimanām,
Caur leelo troksni cauri

Skan balss ar teesibam.

w
Kas ta par varenu balsi?"

Jūs igni prasāt man.

— Nu, uzklausatees labi,
Kā zelta nauda skan.
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Dejas spoks

Brauc veesi kopā lūgtās veesibā> ;
Spīd kareetes, zveedz zirgi, dāmas smaida.

Pee durvim ļaužu bari klusi gaida,
Pus-balsī čukstas, brīnās, noskatās.

Bet skaļas skaņas gavilē tur zālē:

Tur dej un dzer, ka dimd, pēc uzvaras ;
Jo nomeerinats viss: spoks aizdzits tālē.

Tik bailigakee čukst: spoks tomēr nāks,

„Kad tee tur ārā ari deju sāks."



Moderna inteliģence

Jūs esat tā kā lapas,
Ko vējš ir atrāvis, —

Kur jūsu balsts un peeturs?
Dzīvs sakars iziris.

Kur uzpūš kāda strāva

Vai neeka vēsmiņa,
Jūs aizklīstat tām līdzi

Bez paša satura:

Tik daudz jūs gaisos greesti,
Ka gluži apjūkat,
Ka vairs neveenai vēsmai,
Ne strāvai neticat:

Ka paši savus deevus,
Ko vakar cēluši,
Jau šodeen metat zemē,
Kā bērni lelliti.

Jums gars ir ticis neass

Un spējas sīkušas,
Vairs neizšķirat strāvu

No sīkas vēsmiņas.
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Bet leelā gaisa strāva

Arveen un straujāk plūst,
Jūs sānis met un dziļāk
Uz pašu zemi grūst.
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Peedzērusi tauta

Pa lcelceļu trokšņodams
Reibums eet,

Ceļmalā raudot

Gaudigums sēd,
Un nešķīstiba
Pa grāvi valstās.

Kur ir tava griba
Un kur tavs gars?
Vai darba salausti

Gultā guļ?

Un vai tev mājās
Ir ari vēl kauns?

Vai aizkrāsnē slēpjas?
Vai zemē leen?

Kur ir tavs jaunekļu
Svaigais spēks?
Vai rādās tik krogā
Uz galda sitot?

Un tikai skreenot

Meitenēm pakaļ?
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Vai gļēvums un nespēks
Tev tagad ir gods?
Un panīcis baudītājs
Skaitās jau vīrs?

Tev mērķis zudis?

Un cenšanās beidzās?

Izmisums grābis
Par pazaudēto?
— Tad ari jau laiks:

Un izmist peeteek!

Bet rāmā garā

Smejas man prāts:

„Vai ta ir tauta,
„Ko tu tur redzi!?"

Jautrs es redzu:

Es alojos, tauta!

Ta neesi tu,
Tee smalkee ļaudis
Tur kūleņus met,
Un reibums streipuļo
Melnos svārkos,
Un nešķīstiba,
Kas grāvī valstās,
Ir tērpta zīdā.

Bet darba tautai,
Tev vaļas nav

Skatitees ērmos,
Tev laiks! — pee darba!



II

Epigramas
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Pārejas zīmes

Laiks un cilvēki ir aizgājuši,
Reebjas redzēt tos, kas uznākuši:

Kā tee līgsmojas,' ka paši dzīvi,
Ka no likuma un prāta brīvi!

Dzer, un neķītro un nodod brāli,

Gļevuls, nodevējs teem ideāli;
Smeedamees tee spreež, ka gādājams
Tautai, kas tai trūkst, — leels preeka nams,

Kā stārks

Tas stāvoklis

Stāv kā stāvējis, —

Vai rauga to celt,
Vai rauga to velt,
Uz veetas ir palicis,
Kā stārks, tik kāju pārmijis..
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Vidusvīrs

Tu brivibu ceeni, bet kartavas ari,
Ir tautai i prettautai kalpot vari,
Ar apdomu visu, ar gudribu dari, —

Ej vidus ceļu starp kreiseem un labeem

Un beigās — pēreenu dabū no abeem.

Es ar'!

„E, leelais laiks mūs licis kaunā!

„PiU sajūsma mums nāca ļaunā;
„Es tagad visu atsaucu un leedzu."

Tā, — ko tad tu preekš laika darīji?
Kā darbos sajūsmu tu rādiji?

„Es? — visās sapulcēs „lai dzīvo!" kleedzu. *
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Tārpiņš

Neesi tārpiņš, kas lokās

Kad tevi min;
Kas preti min —

To zin' —

Tam labāk sokas.

Birokrats

Cik veen spēji, tu zagi un rāvi

Līdi, speegoji, bendēji, kāvi,
Kas veen ir kauns, to tu darīji,
Nu tev ir jāslēpj šee traipekļi —

Ej, uzkārs teem virsū — lentiti.
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Ideals

Teic, liberāls,
Kāds ir tavs ideāls?

— „Mans karogs un mans svētums

„Ir gaisma, pateesiba, — darba lētums!"

Tautas aplaimotajs

Tu gribi tautu aplaimot,
Pats sevi viņai zeedam nesi, —

Ļauj tevi drusku aplūkot,
Cik vērts, cik kreetnis pats tu esi?

Zik tautai nesīs labuma

Ta tava dāvana?
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Laba māciba vairāk vērts

nekā zelts

Labsirdigs kungs eet nabagam garam

Aptura soļus, leek atskanēt varam,
Un saka: „Še, dodu tev kapeiku,
„Bet zini, ka nauda veen cilvēku

„Neeespēj darit laimigu!"

Netaisna manta

„Netaisna manta svētibas nenes!"

— Ta māciba laikam nenāk no šenes:

Še līdzigi svētigus procentus dod

Par naudu, ko darbā vai nedarbos rod
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Vecas gudribas

Ko līdz tev krāt pa gadu gadeem
Tās gudrihas no radu radeem:

Jo vairāk ir tev viņu skaitā,
Jo kodes ēd un rūsa maitā;
Ar gadeem zūd tām katra jauda,
Tās nav kā gadeem krāta nauda.





Vārdi

Kur darba nava.

Tur veeta preekš vārda:

/ Tam veena slava,
Ka veco ārda.



I

Diveeši
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Ceļš uz jaunu

Sargatees maldigi cerēt,
Ka viss jau no sevis kļūs labi;
Vecais ar laiku taps jauns,
Tagadnē nākotne augs.

Vecais ne mūžam vairs neaugs,
Tas nenomirstot veen tik spēj vērstees;

Veco būs noārdit nost,
Tad tikai jaunam būs ceļš.
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Par rūgtumu

Nepalikt rūgtumā stāvot

Un bijušā leeluma miņā:
Dzīve rit tālāk aizveen,
Nākotne uzvar aizveen.

Rūgtumu izmest iz sirds

Un reebumu noglabāt dziļāk,
Dzīvē eet darbotees līdz,
Dzīvi vilkt leelumā līdz.
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Par klusumu

Eeslēdzat dvēselē dziļi,
Cik naida jūtat un mīlas;

Dziļumā dusmas lai kvēl,
Svētumā sāpes lai smeldz.

Ziņkāras ausis lai nedzird

Un glūnošas acis lai neredz:

Klusi lai nākotne gail,
Peepeši uzleesmo šalts.
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Par nākotni

Nākotne uzvar arveen,
Bet kauns var aiz uzvaras loda::

Pundurs var varoni veikt,
Ritens var atpakaļ slīgt.

Nākotnei leelakai jātop,
Lai varētu viņu mēs ceenit:

Saknes tai dziļāk būs laist,
Zarus tai plašāk būs plest.
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Mazee darbi

Nenogrimt mazajos darbos

Un ikdeenā nezaudēt zvaigznes;
Dūmains un putekļains darbs,
Gaišas lai debesis stāv.

Sīkumos izšķeežas darbi,
Velk cilvēku sīkumos līdzi, —

Leeluma mērķis tik veen

Sīkumeem nozīmi dod.
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Par leelumu

Cīniņš ir cīniņa vērts,
Kad leelums to eedveš un nesā:

Masā tik leelums un spēks,
Masā tik mērķis un ceļš.

Personu vardarbi kaitē

tJn atšķeltas drupatas sadrūp,
Leelumā masu būs celt,
Ķopibā apņemt un tvert.*
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Paltis

Pārskrēja varenā straume

Un paltis tik palika pāri;
Nekustošs eelejā stāv

Ūdens pa smiltim un sūt.

Stāvošais ūdens grib sauktees

Par pēcteci varenai straumei:

Atleekas teic vēl: mēs viss,
teic vēl: mēs karš
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Brīve-glābeja

~Brīve, ak brīve!" es dzirdu

Jūs nopūtās mūžam tā saucat;

Ceribās, ilgās aizveen

Gaidāt, lai glābēja nāk.

Brīve jūs nedzird nekad,
Kaut skaļi jūs sauktu ar balsi,
Pate ta nebrīvē smok,

Ejat jūs glābēju glābt.
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Bet un tomēr

Šaubās un neziņas bailēs

Un ikdeenas bezspēka gribā
Visu jūs sākat ar: „ak!"
Visu jūs beidzat ar: „bet —

v.

Šaubas tā mūžam jūs kratīs

Un jkdeena nelaidīs brīvus, —

Brīvi dod veenigais vārds:

„Tomēr!" tik sakāt, tad būs.



Leelaki par Romu

Līdz ar leelakeem mērķeem
Aug leelumā spēki un tikums;
Vareno romeešu mērs

Nesasneegts vēsturē stāv.

Proleteem jāaug pār mēru;

Jums leelakeem jabūl par Romu:

Pasaules verdziba tur,
Pasaules brīviba šeit!

86



87

Uzvarā meers

Eevērojat to vārdu,
Kad prāts jums jau īgnis sāk palikt,
Kad jums ir jādzird aizveen:

„Eenaidneeks uzveica jūs!"

Roma gan zaudēja kaujas,
Bet nebeidza karot, līdz veica:

Tāds ari jums lai ir karš,
Uzvarā veen tik ir meers.
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Pašdarbiba

Droša ir cīņa, ja gan!
Mēs zinām nu vēstures gaitu.
Akli ta gāja līdz šim,

Tagad mēs spējam to vērst.

Droša ir cīņa, ja gan!
Bet saka mums: „cīnee|s cik spēka!
Akli var vēsture eet,
Pasauli postā var gāst."
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Par atjaunotaju

Straumē viss pacēlās līdzi,
Nu atsēdās gruži un smiltis;
Veetam pār laukeem tās sneeclz,
Zemneeks par saukumu klecdz.

Uznestās smiltis drīz zudīs,
Drīz asni tām lauzisees cauri:

Spēcināts taču viss lauks,

Atjaunots simtkārt viss plauks.



Spēka avoti

Izmisums bēg manas cļzeesmas
Un nāve tur neatrod veetas:

Ceriba, pretspars un spēks,
Dusmas un uguns un spīts.

Kā tu to spēji šaīs deenās,
Kad nelaime staigā pa mājam?
Nākotnes doma — mans sargs,
Darbneeku tauta — mans spēks.
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Sekmes

Celees, ko gaud?
Sev mērķi spraud,
Tad sekmes gaidit vari,
Bet darbu dari.

Saskaldits

Saskaldi sevi pa gabalam,
Izdodi visu līda pēdējam, —

Bet ja iz tevis vairs nebūs ko smelt

— „Ko šis? Uz tādu cerēt ir velt.!"



Pasaules griba

Pasaule grib, lai to malda,

Grib, lai stingri to valda.

Ko darit ? — Gudree un stipree teic:

„Ej maldot un valdot sev pasauli veic!"

Es gribu jums citu atbildi dot:

„Ej pasaules gribu pārlabot."

Apgreesta pasaule

• Ābele lai sārti zeed, —

Tikai veen lai nenes augļu;
Pļava zaļokšņa lai zeļ, —

Tikai veen lai nedod seena;

Lai ir skaista saldā mīla,
Tikai veen lai nedod laba.
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Jauna cēlejs

Uz gudreem vireem neatsaucees

Pats visā eegremdetees traucees;
Kas pats zin atrast labu, ļaunu,
Tas pasauli zin celt par jaunu.

Runas un darbs

Runas ir garas,
Darbs ir īss;
No darba varas.

Liktens trīs.
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Divkāršs peenākums

Ar vēenū nepeeteek,
Tev jāprot abi:
Vest dzīvi tā, ka brāļeem labi,
Un mirt, kad liktens leek.

Patet janua, exi*)

Ja esi apnicis šo dzīvi, —

Durvis stāv vaļā, — izej brīvi;
Tik neej tās durvis, kurp Zeneka raida,
Tur nāve no paša rokas gaida; '

Ej otrās, kur nomet ikdeenu,
Kur atdod preekš brāļeem —

Tur pate nāve ir gaiša un smaida.

*) Durvis vajā, izej. Ženeka sakāms vārds: ka

veenmēr paleek paša vaļā izbēgt ceēšanam caur paš-
nāviba.



Vitam, non mortem recogita*)

Domā uz dzīvi

Un ne uz nāvi,
Un sitees par brīvi,
Kamēr vēl stāvi.

Brīvi vajga vest,

Nāve pate nāk,
Tad darbu vajga mest,
Kaut tikko to sāk.

Zolidaritate

Vai cīniņā
Līst asins vaj sveedri, —

Lai eet vai kā,
Tik neatstāj beedri!

*) Doma uz dzīvi, ne uz nāvi.
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Kreisā puse

Sirds, kas vārgam līdzi jūt,
Zobens, kas spēj aizsargs būt —

Kurā pusē tāda sirds?

Kurā pusē zobens mirdz?

Kreisā abeem īstā veeta,
Tur ir cilvēcības leeta.





Zemes sapnis

Vai tas nojautējs un vestneeks nācis?

Vai mans gadsimteņu zeedons tuvu?
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Zemes mate trukas dziļa meegā —
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Zemes māte trūkās dziļā meegā,

Dīvains sapnis bij tai parādijees;
Pus- no preeka, pus- no breesmam drebot

Lūko atjēgtees un aptvert sevi;
Mēmā mute velti vārdus meklē.

Tumšās ilgi mitinajees
Pēkšņi izplauka no zemes pumpurs,
Milzu zareem zemes vaigu segdams,
Zaļu gaismu starodams no lapām,
Saldu smaršu sūtidams kā ilgas.
Pumpurs raisijās ar rīta gaismu,
Brinumzeedons zemē uzzeedeja.

Drīz vēl spilgtāk spīd, vēl siltāk staro;
Skaistais rīts top karsta saules deena.

Zaļais pumpurs zelta zeedā vēršas;
Zelta gaismā gaviles bez gala.

— Zeedu smarša reibinoši apņem
Visu radibu ar laimes jūtam.
Leelā sludinātā jaunā saule

lzraisijusees kā zeeds no zemes.

Drīz vēl karstak atspīd zelta stari;
Skaistā saules deena leesmās kvēlo,
Zelta zeeds kā ugunsvērsme Sarcis.

Sveedri sarkani no zeeda lāso,
Zeeda lapas raucas, deg un nokrīt,
Zelta gaisma plok, nāk melna tumsa,
Šausmas eekleedzas pār visu zemi,
Drebuls dreb, kur sveedri pāri plūda.

Pus- no preeka, pus- no breesmam drebot

Dziļā meegā trūkās zemes māte,
Lūko atjēgtees un aptvert sevi,
Mēmā mute velti vārdus meklē.
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„Kas man meeru traucē tiku tikām?

„Nakti sapņeem grābj un deenu ilgam?
„Neapjausti saldām zeedoņjūtam?
„Vai tas nojautējs un vēstneeks nācis?

„Vai mans gadsimteņu zeedons tuvu?

„Kas man sludināts bij senās teikās,
„Dziļās dzeesmās dzeedats man no mūžeem?

„Jauna dzimšana un cita saule?

„

— Ko tās breesmas cēlās veenā reizē?

„Stāj tām ceeti klāt, kā nakts pee deenas?"

Pus- no preeka, pus- no breesmam trīsot

Dziļās domās grima zemes māte

Vai tu nezini to, zemes māte

— Zeeds ar augli zarā nesastopas,
Zeedam jākrīt pirms, lai auglis augtu.
Vēl nav peepildijees viss tavs sapnis,
Tev no mūžeem dzeedats dziļās dzeesmās.

Tev ir laika deezgan gadus gardit
Jaunu dzimšanu un citu sauli, —

Mūsu gads tev ir kā veena stunda,

Gadusimteņi vēl nav ne deenas.

Mums nav laika gaidit, drīz mēs gribam
Jauno dzimšanu un citu sauli.



Uz darba deenu

Svētku tērpu leekat nost,

Tikai svētku spēkajostu
Nepeernirstat darbā jost.
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Ej uz galu, laiks
—
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Ej uz galu, laiks!

Lejā, vecā saule, grimsti,
Veenās asnīs bradāt rimsti I

Rītos zilgans vārās tvaiks:

Jaunā saule, dzimsti, dzimsti!
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Deenas ausma

Nav taisniba tām senām sēram:

Ka mūžam laime neatnāks;

Nē, drīz jau gaisma spīdēt sāks,
Mēs viņai logus vaļā vērām —

Un kaut ar' deena asiņaina aust:

I s tomēr deena ir, un nav ko gaust!



Saules greeži

Pagāja rudens,

Pagāja zeema ari,
Saule lēni greežas
Uz pavasari:

Laukos vēl veenmēr

Balta nāve staigā,
Melnos baros tai pakaļ
Vārnas klaigā.

Lēni, lēni saule

Greežas uz pavasari, —

To neatturēs ne nāve,

Ne vārnu bari.
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Jaunais nams

Mēs veenu mācijamees šinīs breesmās:

Ka mūžam mūsu spēks nav pārvarams;
Ka pērkoņgrāveenos un uguns leesmās

Sveiks jaunās atnākošās šķiras nams.

No vētras apkārt zaļi koki lausti;
Nams dūmos kūp vēl tikko saredzams;.
Guļ izsvaiditi ugunsgrēka grausti.

Bet stāv pats nams! viņš dibināts uz klints.

Un viņu sargā jaunā darba ģints.
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Pateesiba

Ir tomēr pateesiba, ko mēs teicām,
Un paleek taisniba, ko vēstijām;
Mēs šodeen sakauti vēl tomēr veicām,
Mums neevas veen preekš jūsu uzvaram.

Jums pašeem kauns ir tik, ka uzvarējāt
Un bailes, kur vairs cilveciba būs?

Tik viņu noleedzot, jūs uzveikt spējāt.

Jus zināt: pasaule par drupām grus,
Kad mūsu gaita ceļa neeegūs.
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Ērksitis

Kalnus un aizas

Un krācošus strautus,
Platas straumes,
Tuksnešu smiltis, —

Visu, kas šķērso,
Tee sameta preti,
Lai mūsu gaita
Apstātos reiz.

Pāri par šķēršļeem
Eet mūsu ceļš,
Līdzi kā vēji
Staigā pa kalneem

Šurpu un turpu.

Un tu, tu ērksit,
Mūs atturēt gribi ? !

Eeķērees svārku

Zemajā vīlē

Atpakaļ rauj!
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Tērauds

Tērauda asmens

Vaidēdams lūza,
Dusmās mētāja
Uguns dzirksteles:

„Dzīvodams greezu,

zibsnīju, —

Zibens dzirkstele,
„Ta mana dvēsele;

„Ta zilās ugunīs
„Pretvaru degs!"

Mēs esam tērauds.
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Akmens

Akmens krūtis

Skrambotas šņirkstēja;
Izlēca uguns,
Atlēca kalts:

„Klints mana māte,

„
Kalns mans tēvs,

„Galvu ceļ debešos,
„Zemē rok saknes;

pamati
„Guļ manā klēpī."

Mēs esam akmens.
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Atkal nakts

Visapkārt bij reiz nakts,
Un nekustotees visi snauda klusu,
No bailēm mākti; — dziļo, speesto dusu

Vēl aizsargāja nakts.

Kur eeskanejās balss,
Ta klīda veentuligi, tāļi, žēli;
Tik mēmi cēlās balti miglas tēli —:
„Ak, nakts! kad būs tev gals?*

Nu atkal apkārt nakts;
Un breesmu vētras šņāc, un asins līņā,
Bet vīri modri stāv un turas cīņā;
Teem kaļot noskan lakts:

„Mūs modrē jauna balss;
„Mēs deenu redzējām kaut ari īsu:

„Mēs gaitu nebeigsim, un nebūs trīsu,

„Līdz naktij reiz būs gals."
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Darbu darbs

Draugeem uz mājam

. . .

Mēs veena posmu esam zaudējuši,
Ir veeni darba rīki janoleek, —

Kad cirvis atcirtēes, vaj jābeidz darbs?

No veena ceļa mums ir jāatstājas, —

Kad mērķis paleek, vai var ceļu trūkt ."

Un mērķis mums ir likts ne izgudrem,
Bet eet uz viņu pate dzīves gaita.

No darba veetas namdars neaizeet,
Bet roka sadurta no skabargas;
Ne veena sīka darba neatmet

Tik tādēļ veen, ka labi nepaveicās;
Vai arājs atlaižas no aršanas,
Kad debess samācees un negaiss draud?

Un mēs lai mestu leelo mūža darbu?

Kurš veen mums ceribu un spēku dod,
Caur kuru veen mēs spējam dzīvi neM

Un kuru nedarot, mēs nebūtu!

Un tādēļ veen Jai mēs to nedarām,
Ka veenu posmu esam zaudējusi!
Ka leelais karstums tagad pārskrējis,
Ka laiks jums leekas esam neizdevīgs
Un atkrīt nost tee līdzitecetaji? —

Vai tee mums pulkā bij tee svarigakee ?

Tee nē. — Nu tad: ko esam zaudējuši?
Kas tagad neatlaižas, tee tee dārgee,
Jo tee špēj izturēt līdz uzvarai. —

Ko spēku» tērēt līdzitecetajos,
Kad ta preekš pamatšķiras nepeeteek?
Celt visu pašapziņu pamatšķirā.



Un laiks jums leekas esam neizdevigs?
Nav dzīve gan, kā roku taisits pulksten s,

-Ko uzvilkt var, un nostādit, kā grib,
Bet izprast, peemērotees, pavērst varam,

To darbu darot, kurš tam laikam der,
Jo taču cilvēks veen ir dzīves veela.

Un veens ir darāms darbs ikveenā laikā,
Vai rāms un kluss, vai nospeedošs un draudošs,
Vai kaut pa nakti pēkšņi apsveestos:
Celt visu pašapziņu pamatšķirā.
Ta veena ir, kas spēj to galā vest,
Tai veen tas darbs nav laika kavēklis,
Nav veikals, izlīgums, bet pate dzīve

Bez žēlastības un bez leecibam.

Ta veen i vaļā taps caur pašas spēkeem,
Bet visu* cilvēci sev līdzi vedīs.

Tur ir ta izeja un darbu darbs.
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Saules stars

Eet spilgts un cildošs saules stars

Pār mežeem, dumbreem un paltim,
Un galvu paceļ dažs nolīcis zars,

Kāpj kūpot garaiņi šaltim.

Mans saules stars, tev darba daudz

Celt zarus un paltis sūkt sausas,
Pēc tevis visi brēc un sauc,
Viss vārgs tev jāuzklausās.

Vēl augšeenē blāķeem guļ mākoņi,
Tik tikko tu izspeedees cauri;
Tik meerinat vari to steidzīgi
Un solit, ka zaļos drīz mauri.

Vēl galotnes veen tavā spīdumā
Un spēcigi siltumā plešas,
Bet drēgnumā drebot pazares mirkst,
Tām gaisma un ausa ir svešas.

Mans saules stars, tev darba daudz

Celt zarus un paltis sūkt sausas:

Jo sauktin tumšās pazares sauc

Pēc ausās un atkal pēc ausās.

Darbs nebūs tev pabeigts ne pusitē,
Pirms nesasils visa ta drūzma

Līdz zemākam asnitim pazemē, —

Jo viņos ta dzīvibas plūsma.
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Divi vēji

Eet divi vēji
Pa negaisa laiku:

Veens augšā lēni

Mākoņus valsta,
Otris pa leju
Aumaļos drāžas.

Būt leelam leetum,
Kas nāk pret vēju!
Veesuļu ripām
Pa leelceļeem greestees,

Kāpt dūmiem gaisos,
Krist ozoleem brazdot,
Zemei ar debesim

Kopā jauktees.

Būt skaidram gaisam,
Kas nāk pēc vēja:
Dzīt miglas vāļeem,
Un kūleņeem dūmus,
Saulei pa debesim

Smejotees staigāt,
Ļaudīm pa zemi

Caurām deenam.
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Dzīvibas trauks

Jau sikee putniņi mostees sāk,

Pus-meegaini čivina laukā;
Vēl kāda stunda, tad saule nāk,
Nes dzīvibu zeltainā traukā.

Ap melno zemi to lēni sneedz,
Un visi dzer to bez gala,
Un smejas un skūpstās un trokšņo un kleedz

Tee glābti no nakts un no sala.

Ar ilgām dzeestošās acis greež
Uz augšu vārgee un bālee;
Nāk visi, kas sēro, kas asaras reež,
Nāk nākdami tuvee un tālee.

Un leelais dzīvibas siltums plūst
Pār bālajeem vaigeem uz leju,
Viss asaru mārks pa lēnitem žūst,
Vairs grumbas nevago seju.

— Jau debesu vidū stāv saule un kaist

Un baltās ugunīs garo:
Vaids, izmisums, šausmas iz sirdim gaist,
Preeks acīs atkal staro.

Tu stiprā saule, tu dzīvibas trauks,
Dod veldzi mums, drosmi un spēku —

Mēs veiksim tumsuf*mums deena plauks.
Tad uzcelsim nākotnes ēku.
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Daugavas krasti

Skalo savus krastus', Daugava,
Tavi krasti skalojami gan;
Gadu gadus ūdens skalojot
Nenotīrīs tos no traipekļeem;
Viļņo, putodama dusmojees, —

Tavas putas baltas nemirdzēs:

Pašā saulesgaišā deenvidū

Vakarblāzmas krāsā burbuļos.

Skalo ātrāk krastus, Daugava,
No tām neminamām atmiņām,
No teem vergu laiku reebumeem;
Taveem bērneem abās krastmalās

Pāri nodarits pee dzīvības.

Kad tev ūdens trūkst, ko skalotees,
Sasmel kopā bērnu asaras..

Skalo ātrāk krastus, Daugava,
Lai reiz brīvi viļņi viļņojas,
Līdzi brīvu domu laidumam.
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Seeveetes dvēsele

Vai mātes mute

Lai saka labu,
Kad dēlu aizved

Uz nāves stabu?

Vai jaunavas acis

Lai laipni smaida,
Kad miļo aizved,
Kur veena vaida?

Vai māsas vaigi
Lai netop bāli,
Kad aizved, aizved

Uz mūžu brāli?

— Vēl seeveetes sirdī

Lidzjūta mājo,
Žēlot un pacelt
Un stiprināt vājo.

Vēl seeveetes dvēsli

Sajūsma silda,
Viss cēls un taisns

Un spēcīgs to pilda.

Lai aizved un deldē,
Ko veen rod brīvu, —

Iz seeveetes dvēsles

To izcels dzīvu.
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Bērnu mute

Ar bērnu muti

Dzeed nākotne dzeesmās,
No viņas vecam

Draud leelakās breesmas.

Ar maigām skaņām,
Ar mīligu vaigu,
Ar nevainibu

Tee dara baigu,

Kafe šodeen beidzees,
Tas ritu sāksees,

Tos sapņus par dzīvi

Pārvērst nāksees.

Vēl balstiņas sīkas,
Jau sirsniņas leelas,
Skan dzeesmās mājās,
Driz skanēs uz eelas.

Ar bērnu muti

Dzeed nākotne dzeesmās,
No dzirkstem vēji
Uzpūtīs leesmas.
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Rokas

Mana roka asa,

Mani pirkstu gali nav smalkjūtīgi,
Man acis nav maigas,
Mani vaigu panti nav gludi un glaimi,
Un mana runa nav glāstoši glaima.

Es maigās mākslās neesmu vingrojees,
Nav yajadzigs bijis
Un es tās neesmu pazinis daudz.

Bet eenaidneekam gan
Es esmu mūžam skatijees vaigā:
Es esmu tur redzējis visu, kas zems,

Visdziļāko kaunu cilvēces dzimtai,

Neizprotamu zvērisku naidu,
Aizlaiku aizmirstu nežēlibu

Un viltibu un asinskāri

Un neģēlibu, kas reebjas pat vilkam,
Un skaudibu visam, kas augsts.

Es neesmu redzējis cilvecibas,
.Kas žēlo un jūt;
Es neesmu redzējis cilvēku sejas,
Kur nebūtu rakstits ar dziļām grumbām ;

„Tu esi zvērs!"

Man tika asa mana roka

Un pirkstu gali bez smalkjūtības, —

Vai zvērus glaudit ar zīda cimdeem ?

Vai maigām acim viņus žēlot?

Kad viņi savus upurus plosa
Un kad vēl meelojas no meesam,
Kas viņu cilts?
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Man vajga reizi cilvēkus redzēt,
Man vajga cilvēkus ceenit spēt,
Lai viņus atkal mīlēt spētu.
Līdz šim es mīlu tik savus brāļus,
Kas ismisumā raujas laukā

Kurs ir gan maigs
Un galvu pacēlis skaisti dzeed.
No rozēm smaršodams garam staigā,
Kad viņa preekšā no kustoņas
Top saplēsts cits?

Kurš nemitesees bez apdomās glābt,
Lai aptrūkst dzeesmās un rozes nokrīt ?

Kurš tāds, kam gluži nav cilvēku jūtu ?

Ja ir, — tad jūs.
Jūs bailigi stāvat pa pusei,
Pa pusei ņirdzigi jautādami:
„Kam taisniba? kurš strīdu šņācis?"
— Vai tur maz strīds, kur veenu saplēš?!
— Vai tur maz taisnibas vajga vēl meklēt ?!

Man vajga reizi cilvēkus redzēt;
Sīs kustoņas paaudzes negrozisees,
Jeb viņu nagi tik asāki kļūs
Un netaps cilvēks par cilvēku,
Un velti to sludināt mikstām sirdim, —

Līdz būs vēl vergi, kas visu nes

Un būs vēl tee, kas nesamo leek,
Un būs vēl no laikeem krājama vara,
Kas stāvēs caur krāto.
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Viss maigums man ko brāļus žēlot,
Ko meerinat sēros, ko kritušos pacelt,
Ko sirdis nogurušeem dzesēt,
Ar daiļumu dzeedet un veldzēt,
Un nākotnes spožumu sapņos rādit.

Kad atnāks tas laiks,
Kas nāk tikai vedams,
Tad lēni no cilvekeem atkritīs zemums,

Tad rokas nebūs aseem nageem,
Būs pirksti mīksti glaudit,
Būs acis maigas žēlot,
Būs vaiga panti gludi un glauni,
Un runa būs glāstoši glaima, —

Un maigas dzeesmās tad dzeedašu jums,
Kad atnāks laiks.
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Uz nākotni

No važām rokas ir vēl stīvas,
Vēl notirpuši locekļi,
Bet speķa dzīslas tomēr dzīvas, —

Tās nomaitāt nav spējuši
Gads-simteņi.

No breesmam tauta neeet postā,
Ne tik vēl visu tautu zeeds;
Draud vairāk breesmu klusā ostā,
Pēc kuras nevarigee kleedz:

Meers mūsu foeeds.

Jūs vingrinasat atkal rokas,

Jo preekšā jauni centeeni;
Drīz jutisat, ka atkal sokas;

Jau ceļā dodas jaunekļi
Uz nākotni.
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Cita cilts

Citai ciltij vajga nākt,
Kas lai darbu izved galā;
Šī tik spēja darbu sākt;
Darbs ne viņas, meta malā.

Laiks jau sajūsmibu kūra —

Nebij malka, salmi veen;
Ezers viļņojās, ne jūra —

Gluds nu ezers, kā arveen.

Citai ciltij dodat veetu,

Tai, kam darbs kā savējs rūp;
Lai no rokas drīzāk eetu,
Laiks ir sērt, jau rija kūp.
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Pirts

Celees nu, tauta, un durvis ver,

Svaigu gaisu ar malkeem dzer!

Nu tu pirtī pērta,
Sāpju spailēs tu vērtajā
Acis no dūmeem tev graustas.
Meesas ar slotam tev šaustas;
Arveen vēl karstāks uzmests gars,
Arveen vēl cilāts ērkšķainais zars;

Kvēlošām šaltim tu apleeta,
Augsteem nāves sveedreem tu mazgāta;
Visa šausmu bēriba par tevi bērta —:

Nu tu pirtī pērta!

Vecee sveedri un traipekļi,
\

7

ergu nespēks, šaubas un drebuļi
Šaustot un tveicējot nodrāsti: —

Nu tu pirtī pērta.

Iznāc nu laukā spēciga,
Skaidra, spirgta un jaunota:
Visa veca dzīve nomesta;

Nomazgāts viss un notveicēts,
Meesas un gars: jauns, skaidrs un svēts —

Nu tu pirtī pērta.

Celees nu, tauta, un durvis ver,

Šķēršļus pee durvim no ceļa sper:

Jaunu, plašu gaitu darbntcki cer.



128

Veens paleek

Kad jums leekas: atkal viss

Atgreežas uz pagājibu,
Dzīve lēni, bailigi
Atkal ees pa ikdeenibu, —

Zināt: dzīve esam mēs,
Gaitas veids ir mūsu varā,
Ikdeenibu vērtīsim

Darbadeenā jaunā garā.



Jaunā deena

Līdz varonībai

Ees ikdeena celtees,
Ees spēka apziņu
Pagātnē smeltees:

Nav pagātne sveša,
Ta tava paša,
Kā saule staro

Spilgta un plaša.

129
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Laimigee jaunekļi

Laimigi esat jūs, aizgājušee,
Kas kritāt pilnā jaunibas zeedā;
Ar gavilēm saņēmāt pēdējo mirkli,
Ar uzvaru acīs tam skatijatees
Un savu jauno, dzirkstošo dzīvi

Līdz pašam galam izvedāt cauri;

Kas izbaudījāt savu pārmēra spēku
Un spēka kausa pēdējās lāsas

Pašai nāvei izlējāt acīs.

Jūs savu leelo ideju redzējāt
Kaut veenu mirkli vēl mirstīgām acim,
Ko mēs tik garasapņos un sajūsmās
Neskaidri nojaužam miglas ainās,
Kaut pēc viņas mēs cenšamees mūžam

Veenās nebeidzamās ilgās.

Laimīgi esat jūs, aizgājušee, —

Jūs aizgājāt mīlas leelakā laimē,
Dziļākā mīlas laimē, kas cilvēkam dota.

Laimīga mīla ir seeveetes siltās rokās,
Un taču ta viļ un dzeļ,
Un kurš jo dziļāk un kaisligak mīl,
Un sevi un dzīvību atdod par mīlu,
Tas īsti jo dziļāk un kaisligak nicina sevi

Pār savu mīlu.

Bet laimiga, gaiša un nevil tiga,
Visus vīra prātus aizraujoša,
Ir gara mīla uz cilvēces laimi.

Ne viņa var vilt, ne viņa var dzelt,
No viņas neprasa sevim laba neka :
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Ne siltu roku apskāveena,
Ne'acu mirdzuma, ne skūpstu kaisles,
Ne . mīļas apgādības garā mūžā,
Ne algas, ne slavas, ne peemiņas pat, —

Tik viņai zeedojas nemiņu dziņā,
Kurš sevi peepildas pats.

Sajūsma uzplūst kā pavasarupe,

Vaļigi pāri lejas bez robežām,

Bez redzama gala atveras lauks, —

Plūdu svetibu laistot un laistot,
Tur viņas spēki izstraujo brīvi.

Pa zemi eet svaigums, pa zemi eet preekš,
Un pērkons, kas tricina padebešus,
Ir tikai laimigo jaunekļu smeekli,
Un zibens mirkļi, kas tvaikos šaudās,
Ir laimigo jaunekļu dzirkstošās domas.

Jūs pirmee jutāt šo mīlu bez robežām,
Un nesāt to šauruma aplokā mums,
Un visādos veidos mums vēstijāt to

Pēc viņas daudzpusības un pārpilnā pūra:
Kā pavasarupi, kā zibeni tvaikos,
Kā pirmās bezdelīgas, kā lakstigalas,
Kā pēkšņas breesmas un meeru un mūžigo sauli.

Jūs savā straujā gaitā mūs aizrāvāt,
Vēl krītot pacēlāt mūs līdz varonībai,
— Un tikai varonibā vēl sākas cilvēks,
Tik dzeldošās ugunszīmēs to sapratām mēs,
Kad savus pirkstus uzlikāt mums uz krūts,
Ka vēl ta sūrst.līdz pašai sirdij.
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Tās ugunszīmes sūrstēs un nedzisīs:

Ne pate ikdeena ar gludo roku

Tās neizglaudīs, ne putekļeem aizbērs,
Bet ikdeena pate gan pārvērsta taps
Par jauno darbadeenu eekš mūsu krūtim.

Laimīgi esat jūs, aizgājušee,

Jūs sevi peepildot atvedāt laiku —

Un skaistuma ugunsratos tas pārgrāvās dārdot;
Jūs sevi peepildot izpildijāt
Peenākumu, un aizejat me<

Bet jūsu dzīve dzīvo eekš mūsu dzīves;

Jūs sevi peepildot uzcēlāt mūs

To leelo darbu darit, kurš pate dzīve.

Laimigi esat jūs, aizgājušee, —

Bet mēs ar ikdeenas mazakeem spēkeem
Paleekam še uz leelaku darbu, —

Tik veena apziņa turēt mūs spēj:
To darbu ne laimigee varoņi veic,
Bet visums tik veen.
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Gataviba

Nezin to neveens, kad atnāks laiks,
Mēs tik dzirdam, ka jau soļi dimd.

Strādāsim, ko prasa deenas darbs:

Deenas darbi laikam ceļu klāj;
Būsim gatavi, — kaut sauktu rīt, —

Katris gaitu eet, ko laiks tam lems,
Katram mazā ar' būs leelam būt,

Kopsim garu sevī, kas to spēj.
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Zeemeļblāzma

Kā leela gaisma nāk no viņām deenam

Ar stipru spēku, bet ar klusumu;
Ta met pret melnām ikdeenibas seenam

No kāvu uguns baigu spožumu.

Jau bālāk, rāmāk šaudās staru gāzma,
Par balti-sārtu kvēlesvizmu kļūst;
Caur nakti roku sneedz tai rīta blāzma.

Nakts draudi, salausti, ka lūžņi rust,
No kāveem noslēpums un bījas plūst.
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Ar leelo gaismu, kas pa nakti ausa,
Ir mana tauta augšā cēlusees, —

Bij vēla celšanās un, ak, cik gausa,

Bet skaists ir rīts iin skaista gaita ees.

No viņas savu vēsturi sāk tauta,
Kam mūžs bez viņas tumsā steedzejees,
Kam tagad kultursaimē veeta ļauta;

Ar gavilēm ta tautudrūzmā grūst,
darbā viseem brāļu teesu gūst.
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Uz leelo gaismu kāri skatās masas,

Pār visu tautu drūzmu trisas trīs,
Jau sirdīs atkal senās ilgas lasās,
Jau gaidas uztraucas:

w
vai drīz? vai drīz?"

Kur ikdeenai vēl šķeet, ka brīnums dzisis,
Tur tautas dvēsles jūt, ka dūst un lūst;

No kāvu uguns baiļu saiklis risis.

No debess zemē uguns vējš sāk pūst,
Tas kvēls, no kura dzelzs un šķēpi kūst.



Kaŗā kauta dvēselite

. . . Redzes baltas deenas masu tautai
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Kalna gala nesat mani guldīt —
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Kalna galā nesat mani guldit,

Baltu smilšu mīkstā kapagultā
Noleekat zem augstās preedes saknēm.

Saknes apskaus mani tūkstots rokam,
Mani sargās, mani silti turēs.

Zaļa maura sega pāri klāsees,

Veeglu elpu manim nenospeedīs,
Veegli uzcelšos, kad skanēs sauceens.

Pašā kalna galā gribu gulēt,
Lai kaut iztālēm es varu redzēt,
Kur svīst brāļi asiņainus sveedrus

Karstas deenas peekvēpušā pirtī.
Manim kalna vēji tvaikus kleedēs,
Tur es redzēšu, kā brāļi uzvar. —

Visus locekļus man dodat līdzi,
Uzlasāt, kur mani sakapāja,
Lai, kad vajdzigs, visi kopā būtu:

Roka labos sānos, sirds eekš krūtim,
Mute zobu pilna, atkost pretī.

Tagad nesat veen uz kalna galu,
Neturas jau locekļi vairs kopā;
Mazu laiku vajga elpu atņemt.
Preede ēnu dos man kupleem zareem,
Lēni šalcot vēdinās man meeru,
Remdēs sāpes, dzeedēs dziļās brūces,
Jaunas meesas apģērbs jaunai cīņai.
Vecās irušās, kā veci svārki,
Kuri laužotees ir saplosīti.
Acis, izdurtās, man atkal redzēs,

Mēle, izrautā, man atkal runās,
Roka, nocirstā, man atkal celsees,



140

Krūtis, pāršautas, man atkal viļņos,

Sirds, kā leesma, atkal augšā šausees.

Lēni nesat saplositās meesas

Smilšu celiņeem uz kalna preedi.
Kur jums nesot, lāsos asinsrasa,
Tur augs ugunspuķes zaļā maurā,

Ceļu norādīs uz manu dusu. —

Pa tām puķēm atnāks jaunas meitas;
Acīs asaras un rokās zeedi,
Lūpās mīļi vārdi karavīram,
Kādi dzīvē bij tam nedzirdēti.

Zelta meitiņas, ko gauži raudat?

Kautam karavīram veegla dusa.

Raudat asaras par teem, kas vārgā;
Dodat zeedus teem, kas kaujā metas,

Mīļus vārdus teem, kas nāk iz kaujas.
Kauta karavīra vārdus leekat

Savas dvēsles slepenākā veetā,
Lai to neizrauj jums bārgee laiki,
Lai to nedzird klausītāju ausis.

Kauta karavīra vārdu tinat

Veeglās nopūtās kā zīda autā,
Lai tur veegli dus caur bargeem laikeem

Veeglā peemiņā, līdz skanēs sauceens.

Karā kauta dvēselīte līgos
Baltā smilšu kopā kalna galā,
Slaikās preedes drošā patvērumā.
Siltā saulē dvēsle deenas vidū

Laukā izlidos iz veeglā kapa,
Smiltīs apsēdisees gozēdamās;
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Redzēs: ganiņš sapņo, vaļā acis

Zaļā ēnā govis apguldījis;
Dzirdēs — jautri smejam kalpavīrus,
Tos, kas nepazīst vēl jautru smeeklu;
Redzēs — mājā jājam agrā dusā

Tos, kas nepazīst vēl agras dusas,
Redzēs — nepeeņemtās dvēselites,

Tās, kas mūžam klīst un nerod met ra.

Nu tās reiz būs meeru atradušas,
Lēni lidinasees baltos kreklos.

Preede, galvu augsti pacēlusi,
Tāļi pārredzēs pār klajeem laukeem,

Mežeem, druvām, eelejam un kalncem

Līdz pat tāļai zilai miglas švītrai.

Kalna preedei līdzi mana dvēsle

Zaros šūpojotees nolūkosees

Mežos, druvās, eelejās un kalnos

Līdz pat tāļai zilai jūras švītrai,
Kuru minot yeen top acis velgas.

Siltā saulē gaisi augšup ņirbēs,
Dvēsle līdzi celsees preedes galā,

Skuju cekuliņā šūpojotees
Vēl par preedi tālāk nolūkosees.

Redzēs: baltas deenas mūsu tautai

Mūžam netraucētā spožā laimē,
Teiku neticētā pusnakts saulē;
Dzirdēs atnākam to, ko mēs vedām,

Kādēļ agri gājām smilšu kalnā;
Redzēs telpai, redzēs laikam pāri
Žilbinošo nākamības gaismu.
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