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"Māmuliņ, dzirdi: jau nosita trīs!

Laiks nu ir celties, un auties, un posties ;

Māmuliņ, dzirdi: jau nosita trīs,

Tālajāceļā man jādodas drīz."

"Pagaidi, dēliņ, kad izausīs rīts:

Nakts ir tik tumša.., Kur tumsā tu trauksi?

Pagaidi, dēliņ, kad izausīs rīts,

Gan jau, gan pienāks drīz šķiršanās brīd's."

"Esmu tik laimīgs! tik viegls man prāts!

Spārni ja būtu man, spārnos es laistos;

Esmu tik laimīgs, tik viegls man prāts, —

Māmiņ, es redzu: tu raudāt sāc..."
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"Viena, dēls, viena nu palikšu te,

Kaktiņā šaurā, starp mellajām sienām;

Viena, dēls, viena nu palikšu te,

Trūkums kur perinās paspārnē."

"Pacieties, māmiņ! drīz aiztecēs laiks —

Neganto postu uz purvu tad trenksim;

Pacieties, māmiņ, drīz aiztecēs laiks —

Laime mūs apkamps kā ziedonis maigs."

"Ziedoņa sapņi, dēls, smiltīs man dus,

Atlicis vienīgi sapnis par tevi;

Ziedoņa sapņi, dēls, smiltīs man dus,

Sirdī kā kapsētā viss nu ir kluss."

"Māmiņ! tas sapnis zeltziedos nu plauks,

Kuru kā palmu daudz gadu mēs kopām;

Māmiņ, tas sapnis zeltziedos nu plauks:

Dzīve ar' mūs reiz uz dzīrāmsauks."
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"Dzīvē uz dzīrām, dēls, biju jau es,

Un tie tur ēda, un dzēra, un smēja...

Dzīvē uz dzīrām, dēls, biju jau es, —

Man bija jāsalkst no tālienes."

"Zīdā un samtā tev' ietērpšu, māt!

Gurdenoroku zem rokas sev jemšu;

Zīdā un samtā tev' ietērpšu, māt,

Godgaldā vedīšu nosēdināt."

"Kam nu vairs samti, kam čaukstošais zīds

"Vakars sirdsdurvīs kad aizkusis klauvē?

Kam nu vairs samti, kam čaukstošais zīds,

Mirstamais vaiņags kad nāvei jau vīts?"

"Nesūro, māmuliņ! neskumdinies:

Pasaule taps tev vēl diža un plaša;

Nesūro, māmuliņ, neskumdinies:

Neba uz mūžu jau šķiramies."
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"Brauc, manu dēliņ! Lai Dievs stāv tev klāt!

Še... jem šo vistiņu... būs tev uz ceļa...

Brauc, manu dēliņ! Lai Dievs stāv tev klāt!

Nāc tik, kad miršu, man' apglabāt."



UZ GAISMU
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Dzelzs rumaks sprauslā, zviedz; dzelzsratiklaudzot klandās,

Un tā kā sapnis nozib ceļmalā

Tilts, tacis, rejošs suns, gans, tērpies tēva skrandās,

Un virkne sievu linu gabalā.

Kā čūska milzīga pa valni vilciens lokās,

Un ripu ripām rit aiz rata rats;

Bēg koki, mājas, sargs ar karodziņu rokās,

Un viss, it viss, ko logā rauga acs.

Bez paguršanas viņš uz priekšu šņākdams steidzas;

Tam līdzi tikt var tikai viņa balss;

Te logā paspīd sils, te sils jau atkal beidzas,

Un skriet, tik skriet, kaut zemeibūt' ar' gals!
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Ai atlantiskais spēks! ai dižā milzu vara,

Kas visus šķēršļus drupu drupās triec,

Tik vienu atomuno tava uguns spara,

Lai nepagurstu,manās dzīslās liec!..

Aiz bailēm koki dreb un mēmi mežā klausās,

Kad uguns pūķis, cauri brāzdams, kauc;

Un stirna satrūkstas, un zaķis bailīgs ausās

Un dziļi, dziļi tumšos krūmos šmauc.

Bet suta rumaks rēc un tālāk, tālāk drāžas,

No jauna gūdams jaunusparu klāt;

Zemkājām dzirkstis šķīst;no sprauslām dūmigāžas;

Neviens, neviens tam nedrīkst ceļā stāt!

Skrej, briesmu Bucefal! skrej turp, uz pola pusi:

Pa laukiem, mežiem, purviem, tīreļiem,

Kur, simtiem tvaikoņu sev plecos pacēlusi,

Uz jūj/u Ņeva steidz gar somu granītiem;
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Kur pusnakts saulē zils

Kāpj padebešos sils,

Kā teiksmu pilna ziemejkāvu pils,

Un neizskaitāmi

Mirdz mazi ezeri,

Kā kurmju acis klintīs iespiesti.





21

Saule jau sev izlaiž zeltasprogas,

Sila gultā dusēt iedama;

Bālas ēnas kaktu kaktos zogas,

Gurdās acis maigi midzina.

Vagonā tik mēmi viss un klusi;

Galvu bērns pie tēva sāniem glauž;

Un, uz nastas roku atspiedusi,

Kaktā vārga vecenīte snauž.

Matus sirma sarma viņai rotā,

Dzīslu tīkli sausās rokas sedz;

Vaska sejā, grumbuizvagotā,

Trūkuma un rūpju pēdas redz.

Apkārt lauki... ciemi izkaisīti...

Tālāk meži... noras... tīrels klajš..

Rumak, rauji, ratu rinda, riti!

Šņāc garausīm, pušu šķeltais gaiss!
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Prom! tik prom pa dzelža taku kļūmu!

Aklai tumsai droši cauri skrej!

Arī es caur nakti tumšu, drūmu

Pretī traucu spožai nākotnei.

Tā kā jauka lieglaimības sala,

Jūras zilos viļņos viņa dns;

Klints tur zied, un zelta lakstīgala

Sapņu birzēs mūžam neapklus.

Tumšās aizas mīkstā vizmā laistās ;

Zem' un debess vienā laidākūst,

Un no puķu lejām, krāsās skaistās,

Smaršu vēsmas skūpstīdamās plūst.

Ūdeņos trīs brīnumkokļu stīgas;

Burvju fleitas liegi gaisos san...

Turpu, turp, kā jautras bezdelīgas,

Nesas ilgas, nesas domas man!
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Krūtīs jūtu briestam milzu spēku.

Nebaidosno grūtiem cīniņiem;

Tā kā Atlants, visu pasaul's ēku

Pacelt spētu sev uz kamiešiem.

Rūpju vējos sen jau norūdīti

Spēki man, kā tērauds cietākais...

Rumak, rauji! ratu rinda, riti!

Šņāc gar ausīm, pušu šķeltais gaiss!.

Skaņas trīs Un tālāk, tālāk vijas,

Kamēr miega miglā izzūd tās...

Izzūd — atdzimst sapņu fantāzijās,

Varavīkšņojošās cerībās.

Un uz pirkstu galiem feja zogas,

Klusi, klusi sapņu rozes lauž,

Pušķo zēna nevainīgās sprogas

Un tam vaigus paiju pirkstiem glauž
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Bāls un izdēdējs

Mēness mēmais sejs

Zvaigžņu klēpī it kā mirons snauž;

Dusi, jaunekli,

Sapņu šūpulī:

Paši dievi tavu laimi skauž!
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Uz granītasirmsūnu pamatiem

Stāv pils no sīksīkiem akmeņiem:

Tā dailes un zinātnes diženā pils,

Tai sienas no zelta, jumts dzidri zils.

Pie griestiem, ko teiksmaina krēslība sedz,

Simt mirdzošu sauļu uzlecam redz;

Tās kristalla grīdās spulgo un kūst,

Kas spodri kā ezera līmenis plūst.

Un zilajā debesu atvarā

Grimst torņi viņai kā pasakā;

Tāltāli pār zemi tie laistās un spīd;

Daiļburvīga gaisma visapkārt slīd.
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Un augstāk, un augstāk tie vienumēraug;

Acs virsotnes ieraudzīt veltīgi raug':

Ne gaisa, ne gaismas — viss tukšs un baigs;

Tur nezin, kas telpa, tur nezin, kas laiks.

Bet torņu burvīgā mirdzumā

Dus sala baltā lieg-laimībā;

Tur grācijas dejo, tur mūzas čukst,

Tur sirdis priekš daiļa un dižena pukst.

Kā Zīrius laistās tur sīkpuķes zieds,

Un lilijas sapņaini galviņas liec;

No kausiņiem burvīga mūzika plūst,

Kā skūpsti uz lūpām tā kvēlo un kūst.

No avotiem dzintara upītes dej,

Uz visām pasaules pusēm tās skrej;

Kas trejsešas reizes tur mazgājas,

Tam pasaulē pasaules atveras,
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Tas zvaigžņu gaitas iztulkot prot,

Tas mirušām dienām spēj dzīvību dot

Un valodu mēmajam iedvest māk,

Ka burvīgām mēlēm tas runāt sāk...

"Ko, svešiniek, gribi? Kas esi tu tāds,

Pie burvju pils vārtiemka klauvēt nāc?"

Un jauneklis atbild, un acis tam zib:

"Es esmu, kas visu panākt grib!

Sirds kvēlo man krūtīs un karsti man jūt —

Šai pilī, šai pilī gribu es kļūt!"

"Vai sāpes un šaubas pazīsti tu?

Vai redzējis esi tu trūkumu?

Vai zini, ko nozīmē — purvu brist

Un viesuļos, aukās neizsamist?

Vai esi tu cietis un strādājis?

Kur karājās tevim šūpulis?"
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"Kur karājās tevim šūpulis?"

Sauc pilī visapkārt daudz atbalsis,

Un jūra sāk trakot, un vēji kauc,

Un skriedams pār galvu melns putns sauc:

"Ai, jaunekli, jaunekli, apdomā:

Daudz sapņu būs jāgulda smiltājā!"

"Auksts ziemelis mani ir saldējis,

Par tēvu — bargs bijis man liktenis,

Un trūkums, un raizes, un rūpesti

Par kūmām pie šūpuļa stāvējuši.

Zemā būdiņāesmu es uzaudzis,

Mātes asaras sūrās skaitījis

Un raudzījies esmu, kā vaigā tai

Rūpes iegrauza grumbu pa grumbiņai.
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Kad bērnības jaukajos vakaros,

No rotaļām piekusis, apgulos —

Tā, sēdot pie gultas man, dziedāja;

Kā vaidi tās dziesmiņa skanēja.

Tai rūpes no pleciem gribu es velt

Un asaras žāvēt, to saulītē celt;

Ar laimi tā manipārnākam gaid' —

Šai pilī, šai pilī man' iekšā laid!"

"Vai nolaisties spēji bez kautruma

Tu dailes jūrā visdziļākā,

Kur tumsība akla un tukšums baigs,

Kur nezin, kas telpa, kur nezin, kas laiks

Un pērli tur atrast visdaiļāko,

Un saules gaismā uznest to?
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Vai, jaunekli, spēks tev un dūša būs,

Aizsniegt zinības kalna augstumus,

Kur galva reibst, kur ausīs žviugst,

Kur prāti apmulst, gars ledū stingst,

Kur taku neviens vēl nav atradis,

Kur staigā vissaltākais ziemelis?"...

"Kur staigā vissaltākais ziemelis,"

Sauc pilī visapkārt daudz atbalsis;

Un jūra sāk trakot, un vēji kauc,

Un, skriedams pār galvu, melns putns sauc:

"Ai jaunekli, jaunekli, vērā liec,

Ka sniegā vai dūņās tu neiestiedz!"

"Es kāpt gribu kalnā visaugstākā,

Ne spēka man pietrūks, ne bail man no kā;

Lai putenis plosās, lai ziemelis elš;

Uz augšu, uz augšu tik ies manim ceļš!
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Es laidīšos jūras dziļumos

Un meklēšu, pētīšu, vandīšu tos,

Līdz pērli būšu tur atradis,

Par visām skaistāk kas margo un viz.

Es tīrīšu viņu un spodrināšu,

Līdz staros tā spulgāk par dimantu, —

Kaut nāves miegā man vaj'dzētu migt,

Šai pilī, šai pilī gribu es tikt!..."

Un vārti lēnītiņām vaļā iet,

Un, skriedams pār galvu, balts gulbis dzied:

"Nāc, nāci man līdzi tu, spārnotais gars:

Tur tālu aiz kalniem smaid' pavasars!"

Un jauneklis raugās: ne gulbja, ne pils —

Tāltāli tik stiepjas tīrelis zils;
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Tur virši, un sūnas, un paegļi aug,

Bet pili aiz deviņiem purviem raug.

Viņš apkārt redz baigus te šur, te tur;

Viņš iet tik un iet tik, kaut dadži to dur:

Kā sapņos tam skati grimst tālumā,

Kur paceļas pils daiļiburvīgā.

Un mellajā purvā viņš iekšā brien;

Ap kājām tam dēles un rāpuļi lien;

Bet pils arvien tumšāk un tumšāki spīd

Un tālāk, un tālāk aiz apvāršņa slīd.

Un purvam cauri grib jauneklis kļūt,

Tam sirds sāk jaupagurt, un spēki zūd;
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Un dziļāk un dziļāk tas purva grimst,

Līdz beidzot bez jaudas pie zemes ļimst.

Un melnais putns ap galvu tam skrien,

Un tuvāk, un tuvāki riņķo arvien...

Uz augšu vēl jauneklis galvu ceļ —

Vējš cepuri svilpodams tālāki veļ...

"Zen! zēn, kur tu esi?" balss dūņās sauc;

Un sapņotājs,trūkstas un kājās trauc.
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Dzelzs rumaks sprauslā, zviedz; dzelzsrati klaudzotkla

Un logu rūtis dārdēdamas trīc;

Bez staru vaiņaga pa miglu saule blandās,

Un gurdi brien pa purvu miegains rīts.

Gar acīm kapi skrien ar sakņu dārzu žogu,

Un milzums dūmeklu caur miglas dūsmu bāl, —

Kam, sirds, tu satrūksties, kā jaužot smagu slogu?

Skrej pamazām nu, trako Bucefal!
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Vara rati,

Gari, plati,

Ratu ratiem garām trauc;

Rībēdami,

Ripodami

Riteņi cits citam sauc:

Tik pa taku!

Blaku, blaku!

Žviku žvaku! žviku žvaku!

Sliežu tīkls nepievils...

Trakais tvaika rumaks jau sāk

Krākāt gurdāk, rikšot gausāk, —

Gausāk vienmēr, vienmēr gausāk, —

Sveika, Svētā Pētrapils!





ZIEDI UN SALNA
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let dienas vienmuļās man grūtā, sūrā darbā;

Bāls mēness lodziņā viens vienīgais man draugs;

Un viesi — rūpesti un nabadzība skarbā...

Ai, dzīve ledainā, tu viltus cīņu lauks!

Kur lišķu, līdēju un ļaunu melšu mēles

Mums izsūc asinis kā mellāspurva dēles...

Tik viena vienīgā tu esi, māmiņa,

Kas tālu, tālu tur aiz egļu mežiem mīti,

Tu, manimīlējot, par sevi nedomā,

Un ļauniem rūpestiem par upuri tu krīti.

Ai, mīļā māmulīt!mums ausīs, ausīs rīts,

Kaut lēni viņš ar' aust, iekš miglas autiem tīts.
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Kur jauka laukā nakts! No ziemasdebess skaistās

Saltlēnīgs vēsumiņš kā vilnis lejup plūst;

Un augšā zvaigznes mirdz, un apakšā tās laistās,

Un gaismas jūrā zem' un debess kūst.

let ļaudis, čalo, steidz; skan smiekli, brauc, rīb, zvana...

Un troksnis gaisā klīst un salda čukstēšana.

Viss prātus valdzina, viss laukā vilina

No tukšā kaktiņa, no drūmās vientulības.

lekš dzīves kustības, iekš raibā mutuļa

Sirds ilgot ilgojas pēc rūpju aizmirstības...

Sirds, klusi! nesapņo par laimi atpūtā:

Tev jāstrādā! tev jāstrādā!
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Uz ielas trokšņi rimst, un guņi mazinājās;

Tik zilais debessjums deg liesmās dižs un plašs.

Pār namiemklusajiem nakts eņģels lidinājās,

Un tornī tālu tāl skan žēls: "Kojib cjiaßen Ham"

Pa gaisu skaņas nāk, tās nāk tik klusu, klusu

Un visus mudinauz mīļu, maigu dusu.

Vēl čalo viesnīcas; vēl šur tur pačukst parks:

No Ņevas prospekta nāk laimesbērnu saime;

Uz sliekšņa sabozies snauž tumsā vārtu sargs,

Un trokšņodami trauc tam garāmtie, kam laime

Tik jūtu mulsumāun prāta miglā zied,

Tie ķerstās, lakstojas un aizbraukdami dzied...
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Teic, jaunība, kādēļ ar trakulīgu prieku

Kā palaistuvei tīk tev prātus reibināt?

Tu, pārmākt spēdama daudz savu pretinieku,

Sev pašai nespēji ar spēku pretī stāt,

Un domu dimantus iekš pelniem tīšu bārsti,

Un rušā dvingainā pēc jūtu plēnēm tvārsti? —

Jau gailis rītu sauc... Klau, pulkstens tornīsit!...

Kā svina pielieta uz krūtīm galva sveras;

Un rokas slābanas bez spēka klēpī krīt,

Un pagurusi acs ar vari kopā veras.

Acs gurdā, atveries! gars, paliec nomodā!

Tev jāstrādā, tev jāstrādā!
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Un atkal diena dziest, un atkal vakars maigs;

Plūst brīvēstrādnieki, kam dienas darbi beidzas...

Jel stājies, ilgu sirds! tev atpūsties nav laiks:

Tev šonakt pastrādātvēl daudzkas jāpasteidzas!..

Kur istabiņāman viss auksts, un baigs,undrūms! —

Vaiatkal, atkal še tu, melnais, Jaunais kūms?

Ko gribi, saki man, tu, baigais briesmekli?

Vai nāci skumdināt man' atkal jaunām bēdām?

Tu veselību man un prieku laupīji, —

Un tevvēlnepietiek? tev nav vēlgan?—Uzpēdām

Kā ēna mūžīgi tu manimpakaļ lien

Un miera nedodi ne nakti man, ne dien.
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Kā vampīrs asinis no miesām man tu zīd,

Un dziļāk, dziļāki es dūņu purvā striegu:

Melns putns vaidēdams pār manu galvu slīd

Un saltiem spārniem pūš man virsū nāves miegu;

Man kaklā elpa gārdz, un smagi elsā krūts —

Ai nabadzība!kur tavs krusts ir grūts!

"Nekad, nekad tev' neatstāšu

Tu, bālais sapņu jaunekli!

Es visur priekšā tevim stāšu

Par tumšu, baigu biedēkli.

"Kurp iesi tu, tev līdz es iešu,

Un ceļā ērkšķus spraudīšu,

Un prieka kausā tevim liešu

Daudz rūgtu, rūgtu asaru.
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"Pār tavu galvu vēdināšu

Es mūžam sāpju vēdekli,

Un sirdī šķelšu simtiem vāšu,

Un skumdināšu dvēseli."

Nāc, ļaunais briesmekli! es tevis nebīstos!

Nāc, sānos slimajos man asos nagus kļauji!

Žņaudz krūtis! saplosi man sirdi gabalos —

Tik dzīvot, dzīvot vēl dēļ vecās mātes ļauji!

Cik gurda miesa man! cik slābans manim gars —

Cik tālu, tālu vēl tu, jaukais pavasars!..

Ap manim dzīve plūst kā milzuokeāns, —

Es nabags kuģinieks pie vētras šķelta masta;

Tur dzelmē pazuda man dārgais talismans,

Un bākas nemana nekur uz tālā krasta.

Visapkārt bangas rūc, un trako dziļums baigs,

Un baigā dziļumā ņirdz nāves šausmu vaigs.
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Vai tiešām cerības man visas pīšļos grūs,

Un bargais liktenis man sapņu pili dragās;

Un spēki atstās man', un jāpaklūp man būs,

Kā nastu nesējam zem dzīves nastas smagās?

Un māmuliņa līdz ar mani bojā ies —

Ai, ļaunais briesmekli, jel ej! jel atkāpies!

"Nekad, nekad tev' neatstāšu

Tu, bālais sapņu jaunekli:

Es mākšu tev' un vārdzināšu,

Kamēr tu elpot nostāsi.

"Tu vārgsi, dilsi — un es smiešu;

Tu iznīksi — es līgsmošu,

Un smiedams, diedams tālāk skriešu

Uz jaunu moku cietēju.
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Nekad, nekad tev' neatstāšu

Tu, bālais sapņu jaunekli,

Līdz melnu sēru autu klāšu

Pār tavu mūža mājokli..."
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Kur esmu es? Kam še tik daudz ir gultu?

Un gultās slimnieki. Tiekāsē, vaid

Bez apstājas, un bālas, izdilušas

Spīd sejas tiem uz baltiem spilveniem,

Kur liela istaba! Kur augsti griesti!

Un kur man smagakrūts! Man sāp... viss sāp...

Nav naktīs miega... Drudzis mani lauza...

Viņš maniatdzina šurp, šinī patversmē;

Es atnācu še atspirgšanu smelties —

Es atnācu še — sevim kapa rakt...

Man' spiež šie griesti, šitās drūmās sienas,

Kas iezīdušas tik daudz asaru,

Kas dzirdējušas tik daudz moku vaidu

Un nomirēju nāves kliedzienu...

Es nāvi redzēju... Tā lēni līda

Gar manu gultu, kad es atnācu

Šai namā. Lēni, lēni viņa līda

Kā zaglis tumsā, nē, kā plēsīgs zvērs,

Kas laupījumu glūn. Tas bija nakti.
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Visapkārt bij tik klusi. Lampas guns

No griestiem meta sēru krēslas gaismu

Uz izdilušām, vaska bālāmsejām;

Un mēness blāvs, bez vizmas mākoņās

Kā asins plankums baigi plāvājās.

Man nāve garām gāja... liesa, melna,

Kā ģindeņēna viņa pielīda

Pie mana moku biedra vaidu gultas...

Es redzēju... Tā viņu sagrāba,

Un lauzīja, un kratīja, un žņaudza

Ar pirkstiem kaulainiem, un šausmīgu

Aiz sāpēm izgrūda tas kliedzienu, —

Un gurdā sirds tam krūtīs pukstēt stāja,

Un drebuļi caur kauliem manim gāja...

Bet tas jau sen... Brrr! kur man nelabi!

Man deg! man salst!... Bettie taknavaid murgi;

Es mērķi sasniegšu... Tik dūšu! dūšu!...

Nē! tās nav rozes, tie ir akmeņi!...

Es nemurgoju... Es pie saules tikšu...



51

Ko viņa spīd tur tālā tukšumā,

Kur dzīvotāju nav?... Es viņu likšu

Uz zemes... Tad nevienam trūkumā

Vairs nebūs jāsalst... Nakts tad arī nebūs,

Tik diena— gaiša, balta, liela diena!...

Vējš esot balts... Es vēju redzēju...

Viņš aprija man baltās dūjiņas,

Bet balts viņš nav... Viņš iet uz puķu kājām

Tās bija manas sapņu rozītes,

Un viņš tās nolauza!... Uz asiem ērkšķiem

Tas uzdūra man visas bitītes,

Kas ziedu dārzā saldu medu sūca...

Klau, kā tās vaid un kungst! kā elš un pūš!

Pūš vēji, auksti, asi ledus vēji,

Un puķes vaid... Visapkārt ož pēc līķiem ...

Tur nāca kāds... Jā, profesora kungs,

Tas aptver visumu!... Bet netraucējiet

Man' tagad, lūdzu... man tagad jāstrādā...

Man tagad galvā dziļa, dziļa doma...
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Es viņu apstrādāšu; es tik viens

To zinu; es to izdiedzēju vējā,

Uz ledus kalna, ziemas saltumā...

Lūk, kā tā mirdz, kā paradīzes puķe!

Kā saules diadēma... Katrs zieds

Ir talismans pret visām ļaunām briesmām

Un trūkumu... Man bail no trūkuma:

Viņš grib man debess puķi nolaupīt...

Rau! rau! viņš nāk! Jau mella ēna lien

Pa durvīm... Gaisā nāves dvaša plīvo'

Un viss top tumšs... Man deg! man deg!

Ņem elpu!... Viņa klāt!...

Ai, sapnis mans! ai, dzimtene, ai, māt!







53

Bēg ziema tāl uz ssmojedu tundrām,

Un pavasars

Pār jūru nāk kā modinātājs gars

Ar bezdelīgām mundrām.

Un debesis tik dzīvas top un plašas,

Un gaiss tik zils;

Kā strauja sirds sāk pukstēt Pēterpils

No pavasara dvašas.

Zib dārzi, čukst; un dārgās ekipāžās

Kā spārnoti

Pa lepnām ielām strauji kumeļi

Cits citam pakaļ drāžas.
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Tur dāmas dimantos un frakās franti

Trauc skatīties,

Kā saule Somu jūrā laidīsies,

Uz Jelagina kranti.

Tie lakstojas, un mīlinās, un smejas

Acs priekā mirdz,

Un liegu jausmās līgsmi lēkā sirds,

Un tīksmas laistās sejās...

Bet tur, turkust pa namu drūmo ēnu

Sīksolīšiem

Melns zārks uz līķa ratiem vienkāršiem

Ar sapņotāju zēnu.

Kā vaska tēls tas baltās drānās klusi

lekš zārka dus:

Gars nemeklē vairs domu augstumus,

Sirds sapņot nostājusi.
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Uz zārka nemirdz dārgu puķu vijas,

Nedz vaiņagi;

Pa pārim ejot četri nesēji

Ved aprakt to un viņa fantāzijas.

Tie iet gar Ņevas krastiem, granītkaltiem,

Gar kanāliem

Ar burvju tiltiem, gaisos pakārtiem.

Un pieminekļiem staltiem.

Gar jautru dārzu soļus viņi mēro,

Kur skumji žēls

Stāv pasaul's sēru dziesminiekatēls

Un viņu gaitu vēro.

Un domā viņš ar galvu, skumjās liektu,

Par censoņiem,

Par viņu sapņiem, viņu cīniņiem

Un mērķi neaizsniegtu.



56

Bet ļaudis plūst, kā upe plūst pa paliem;

Kas daļas tiem

Gar aizgājēja cēliem centieniem

Un viņa ideāliem..

Ar kājiniekiem rati rībot jaucas

Un karietes:

Pēc priekiem, baudām, zaļas izdzīves

Viss lielais pūlis traucas.

Tas neraugās, ko gaitā klusā, sērā

Tur aizvada;

Un ka ar' tas reiz juta, dzīvoja,

Neviens tā neliek vērā...
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Bet tali, tāli tur māmiņa

Sēd būdiņā zemā pie ratiņa.

Mirdz ziedoņa saulītē lodziņa rūts,

Un strazdi trekšķina, ratiņš rūc.

Ko smaidi, ko gaidi tu, māmulīt?

Kur domastev lido? Kur prāti tev mīt? —

"Zelta tauriņiem domasman lidinās līdz;

Drīzi pārnāks, drīz pārnāks man mīlulīts.
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Tik vienreiz to redzēt vēl gribētos man,

Tad būtu man laimes un dzīvot gan!

Tam pretī kā putniņš man dvēsele skrien —

Riti, spolīte! šķetinies, pavedieni..."

Kas nāk turpa sētas vārtiņiem

Ar ķeģi, solīšiem trīcošiem?

"Ko, viņutēv, teiksi! ko šurpu tu nāc?

Kam esi tik bēdīgs un noskumis tāds?"

"Ai, bēdumāt, bēdumāt, saņemies!

Cilvēks gan domā, bet dara Dievs."

"Teic, viņutēv, drīzi, saki man drīz,

Vai dēlam nav manamkas noticis?"
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"Tas Kungs, kad ar bedam mus nodomā sist,

Tas Kungs mums ar' neļauj izsamist."

"Teic, viņutēv, drīzi, saki man drīz!

Vai dēliņš tik nava mans saslimis?"

"Ai, bēdumāt, bēdumāt, stiprinies!

Ar dēlu nekad tu vairs neredzēsies:

Viņš aprakts tālās smiltiņās dus..."

Un būdiņā paliek viss tumšs un kluss.

Melns putns pār būdiņu pārskrēja —

Un ledū viss prieks spēji sasala:

Un aizbēga dziesmas un pavasars,

Un aptumsa saulītes vizošais stars...
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Bez spēka uz grīdas ta saļima,

Kā zālīte, izkapts aizķerta...

Bet augšup no mellās nakts tumsības

Ceļas divi balt-dūjas — div' lūgšanas.
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