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JĀNIS AKURATERS.

I.

Jānis Akuraters dzimis 1876. g. 13. janvārī Zemgalē,

pie Daugavas, Dignājas pagastā Jaunzemju mājās.
Tur viņš pavadijis agro bērniņu un pirmsskolas gadus.
Pēc tam Akuraters divus gadus sagāja Jekabmiesta

pilsētas skolā, kuras kursu ari pabeidza. Tad dzejnieks
aizbrauca uz Krieviju, lai noliktu eksāmenu tāļakai

izglltibai, bet tas neizdevās un Akurateram ilgus gadus
bij jāstrādā fiziskais darbs tēva mājās, kas gan pa-

līdzēja uzlabot savārgušo veselibu. Beidzot Akuraters

nolika skolotajā eksāmenu un sāka darboties dažādās
lauku skolās, līdz 1900.g. pārgāja uz Rigu Ilģuciema
skolā.

Jau pirms pārnākšanas uz Rigu viņš bij mēģinājies
rakstniecibā. Pirmie Akuratera dzejoļi (zem pseidonima
„Pollukss") nodrukāti J. Velmēs vaditā „Austrumā"
1895. g. Kad „M. V. Mēnešraksts" izsludināja godal-

gojamo oriģinalstāstu konkursu, Akuraters iesūtija
noveli „Ceļā uz patiesību", kura gan netika godalgota,
bet izpelnijās atzinibu. Ši novele nodrukāta „D. Lapas"
sestdienas pielikumā 1899. g. Tas Akuratera pirmais
drukātais stāsts un parādijās bez autora paraksta. Idejā
viņš ļoti atgādina Garšina „Māksliniekus"; mākslai

jākalpo dzīves apstākļu labošanai, jārod tādā kārtā

ceļš uz patiesibu. Akuratera pirmos darbus drukāja,
sijāja, vietām laboja Rūdolfs Blaumanis, kurš dzej-
niekam vienmēr stāvējis tuvu. „Mani pirmie rakst-

niecibas draugi bija Skalbe, Blaumanis, Ķēniņš, vēlāk

Austriņš, Poruks un Jaunsudrabiņš", — stāsta pats
Akuraters.

Rigā Jonatānabiedribas jautājumu un priekšlasijumu
vakaros pulcējās „jaunās strāvas" darbinieki un pie-
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kriteji, kā ari revolucionāri noskaņotā jaunatne. Ari

Akuraters kļūst sociāldemokrāts, bet drīz vien nejūtas

apmierināts. Viņa individuāli brīvais nemiergars

meklēja lielākus plašumus un viņš piegriezās kādai

revolucionaru-socialistu grupai, kura atdalijās no par-

tijas un dēvējās par „Latv. Sociāldemokrātu Savienibu".

Te darbojās E. Roiavs, vēlāk M. Valters v. c. Te

pirmoreiz atskanēja droša balss par Latvijas autono-

miju, kādēļ „savienibniekus
a

neieredzēja marksisti-

dogmatiķi; «savienibnieki" uzskatami par 60./70. gadu
«jaunlatviešu" tiešajiem mantiniekiem. Te Akuraters

ari ņēma dzīvu dalibu; te viņš sevišķi tuvu sadrau-

dzējās ar brāļiem Trauberģiem un dzejnieku Andrievu

Kalniņu.
Strādādamskāskolotājs, Akuratersturpinaja darboties

kā dzejnieks un kļuva aizvien redzamāks. Visvairāk

viņa darbi parādijās „D. Lapā", „M. Viesī" un «Mēneš-

rakstā", kur dzejniekam ļoti labvēligs bij Dr. P. Zālits,

un «Pēterburgas Avizēs", kur darbojās Blaumanis. Par

«Pet. Av." 1902. g. lit. pielikumā nodrukāto Akuratera

stāstu „Visa dzīve" A. Ķēniņš izteicās («J. Ražas"

7. sēj.), ka — «gleznu no leišu dzīves «Visa dzīve"

es turu par vienu no visskaistakiem skumju un ilgu
pilna romantisma tēlojumiem, kādi vien mums ir".

Akuratera draugs, dzejnieks Jūlijs Dievkociņš izdeva

rakstu krājumu «Bērnu Pasaule" ar «Bērnu Pasaules

bibliotēku". Šai «B. Pas. bibliotēkā" nu 1902. g. iznāca

Akuratera pirmā grāmata un reizē ari viņa pirmais
dramatiskais mēģinājums — bērnu luga 3 cēlienos

«Taisnibas meklētāji". Ludziņai nav sevišķas vērtibas;
tomēr viņas varonis zēns Jānis, sapņotājs un reizē

ari drošs protestētājs, raksturisks priekš Akuratera.

Skolotajā darbs bij savienots ar iespīlešanos pārak
šaurā programā, ar pārkrievošanu. Akuratera ne-

mierigais temperaments te vairs nevarēja izturēt.

1903. gadā dzejnieks devās uz Maskavu, lai iestātos

augstskolā un studētu medicinu. Augstskola bij pār-
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pildita un tikai ar pūlēm izdevās nokļūt juridiskā
nodaļā kā brlvklausitajam. Nu bij jādod vācu valodas

stundas, lai nopelnitu pārtiku, jāmācas vecās valodas,
daudz jālasa v. t. t. Daudz laika dzejnieks pavada

Rumjanceva bibliotēkā, kur sevišķi lasa filosofiskas

grāmatas un iepazīstas arKantu,Spinozu,Sopenhaueru,

Dekartu, Hartmani, bet sevišķi iemīl Nīcši un Štirneru.
Maskavā Akuraters nodzīvoja pusotra gada — līdz

1905. g. Kā dzejnieks viņš šai laikā nemitigi attīstija

un padziļināja savu individualitāti. 1904. g. vasaru

viņš kopā ar K. Krūžu, pavadija Koknesē. Sai gadā
nodrukāti viņa literariskās darbibas pirmā laikmeta

ievērojamākie stāsti: «Cilvēks", „Atvadišanās", «Aiz-

braucot"(visi «Vērotajā"), «Svešinieks" («M.V.Mēnešr.")
un «Duets" («Saimn. v. Zelt. kalendārā"). Ar saviem

dzejoļiem Akuraters iegūst lielu slavu jaunatnē un

top, blakus Rainim un Skalbēm, par ta laika jaunatnes

mīļāko dzejnieku. Sevišķi populārs kļūst optimistiski

cīņaspilnais «Pagraba dzīvoklī drūmā"(„M. V. Mēnešr."

1903.). Akuraters diezgan daudz rakstījis ari «Savie-
nibas" nelegālā žurnalitī «Uz priekšu!" Tai laikā

viņš pats sacerēja un atdzejoja dažas cīņas dziesmas,
no kurām nemirstigu popularitāti ieguvusi Akuratera

paša sacerētā «Ar kaujas saucieniem uz lūpām"; šo

dziesmu vēlāk sociāldemokrāti un komunisti pārvērta

vaj par vissvētāko savu himnu.

Pēc 1905. g. janvāra nemieriem dzejnieku apcietināja
un viņš nosēdēja «Centrālē" līdz rudenim. 1905. g. bei-

gās Akurateram izdevās nodibināt mākslas žurnālu

«PretSauli",ko izdeva «Savieniba" ardažiemideālistiem

piekšgalā. Ap žurnālu grupējās jaunie dzejnieki un

gleznotāji; glezniecības nodaļu vadija Jaunsudrabiņš.
1. burtnicas programas apcerējumā «Par mākslu un

kritiku" Akuraters droši sludināja jauno, neatkarigo,
patiesi brīvo mākslu. 1905. g. bij iznākušas 3 Aku-

ratera grāmatas: stāsts «Cilvēks" (jauna apgādnieka
P. Liepas pirmizdotā grāmata), revolucionāri roman-
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tiskie dzejoļi «Zvaigžņu nakts" un, pa daļai cietumā

raditie, lepni individuālas drosmes dzejoļi «Ziemeļos"

(abas grāmatas A. Gulbja izdevumā). Arvienu vairāk

dzejnieks piegriežas brīvajam Nīcšes gara individuā-

lismam. Tas redzams ari abās 1905. g. klajā laistās

poēmās: nesaistitā valodā rakstitajā: «Uz Saules-

kalnu" («Vērotajā") un pantos rakstitajā: «Pestītājs"
(«Kāvu" 1. burtnicā).

Uznāca reakcija. 1906. g. janvārī Akurateru atkal

apcietināja un veda uz nošaušanu. Tikai pateicoties

neizprotamam gadījumam viņš nokļuva centrālcie-

tumā. Drīz viņu izraidija uz Pleskavas guberņu.
No turienes viņam laimējās izbēgt uz Somiju. Tur

viņš tiek uzņemts kādā soc.-revolucionaru kaujas
pulkā, kura priekšgalā atrodas latvietis. Te dzej-
niekam gadijies piedzīvot daudzas traģiskas, satrici-

nošas, neaizmirstamas scēnas. Pēc kaujas organizā-

cijas sabrukšanas Akuraters devās uz Helsingforsu,
bet tur nebij meera no spiegiem. Kad nams, kurā

dzejnieks ar saviem biedriem uzturējās, jau bij no

policistiem un policijas suņiem aplenkts, izdevās

tomēr laimigi izkļūt ārā. Izdevās ari emigrēt uz

Stokholmu un no turienes uz Kristianiju, kur jau
Skalbe bija priekšā. «Te bij miers, bet nepasakāmas
skumjas un vienmuļība. Es mācijos norveģiski, lasiju
Hamsuna «Badu" un cietu pats badu zem tiem pašiem
kokiem varbūt, kur viņš", — stāsta pats dzejnieks.
Te, Kristianijas strādnieku kvartālā, mazā aukstā

istabiņā 1907./8. gadu ziemā-pavasarī radita «Kalpa
zēna vasara" un daļa no «Lāča bērniem". Pateicoties

apciemojumam no Latvijas, dzejniekam izdevās vieglāk

pārlaist 1908. g. vasaru augstu kalnā pie Kristianijas
fjorda.

Sai drūmā laikā Akuraters tomēr uzrakstija samērā

diezgan daudz. «Pret Sauli" apstājās, bet jaunie
mākslinieki izdeva «Dzelmi" un «Starus", kur ari

Akuraters dzīvi piedalijās un dedzigi uzstājās pret
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Līgotni un Jankavu. Stirnera anarhistiskais indivi-

duālisms izpaužas P. Poritera izdotā Akuratera trešā

dzejoļgrāmatā „Bez svētnicas" (1907). Jaunas indi-

viduāli brīvas, lepnas sievietes - garacīnitajas tips
izvests stāstā «Maldu zvaigzne" («Stari" 1907). Bet

ari dzimteni, savu Latviju, dzejnieks īsti vēl atrada

svešumā. Sāpes par mīdito, asiņaino dzimteni, ilgas
pēc viņas, rūgtums pret dažādiem brīvibas pseido-

praviešiem izskanēja izjustā dramatiskā dziedājumā
«Imantas augšāmcelšanās" («Ziemas naktīs" II 1907).
Un grūtos apstākļos, trūkuma un svešniecibas spiests,
Akuraters spēja radit nemirstigo «Kalpa zēna vasaru"

(pirmoreiz drukāta «Zalktī" 1908, M 2), ar kuru

iesākas jauns posms viņa radišanā. 1908. g. rudenī

dzejnieks atgriezās Latvijā un stājās tiesas priekšā,
kopā ar Jekabsonu Kārli. Viņus abus attaisnoja.
Akuraters sāka nodarboties atkal skolās kā literatūras

skolotājs un rosigi strādāja dzejā. Bet drīz krievu

kurators aizliedza viņam pasniegt stundas Sulc ģim-
nāzijā, jo Akuraters esot revolucionārs.

Dzejnieks nobrauca uz laukiem un nodzīvoja tur

no 1910.—1914. gadam. Par šo laikmetu viņš pats
saka: «Kaut gan dzīve bij trūciga un vienmuļa,
šis laiks ir bijis visbrīvākais un visvairāk rakst-

niecibai ziedots". 1913. g. rudenī Akuraters apceļoja
ārzemes un pavadija kādu laiku Berlinē, Briselē un

Parizē, pie kam sevišķi dziļu iespaidu uz viņu atstāja
Parize ar savu rafinēto, plašo, bagāto, brīvo kultūras

dzīvi. Franču stils un viegli smalkā elegance, spilgti
un nepārprotami jūtami Akuratera pēdējā laika stāstos

un dzejoļos.
Ap šo laiku (1909—14) radušies: dzīves priekā

un hgsmes saucienos kūsājošā dzejoļgrāmatā «Astras"
(1909, pa daļai jau Norvēģijā rakstita), uzreiz plašu
ieveribu gūstošā tautas luga «Lāča bērni" (1909),
noskaņotais dzejoļkrājums «Sirds varā" (1911, viena

no Akuratera siltākām un intimakām grāmatām),
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jaukais atmiņu stāsts «Degoša sala" (1912), māksli-

nieka traģikas stāsts «Puķes ziemeļos" (1911, nodru-

kāts tikai 1914. «Latvijā"), subjektivā traģēdija
«Kaupo" (uzrakstita 1912., izrādita 1913., drukāta

tikai 1922), populārā tautas komēdija «Kurzemē"

(1914), kā ari daļa no dzejoļgrāmatas «Dienu prieks".
Dzejnieks pilnigi «sirds varā"; agrākais skaļums
izzudis un ta vietā stājas intimi saulains sirsnigums,
kuram tomēr cauri trīc īpatnējais Akuratera nemiers.

Pieminami te ari A. Gulbja izdotie Akuratera tulko-

jumi: «Renesansa noveles" (1914), tiešam dzejiskie
un ļoti daiļie Uailda «Zalomes" (1912) un Materlinka

«Māsas Beatrises" (1913) tulkojumi, Ibsena «Branda"
(1912), «Meža pīles" (1913) un sevišķi ievērojamais
un labi izdevies «Pera Ginta" (1913) tulkojumi;
nedrukāts līdz šim «Troņa tīkotāju" tulkojums. Tā

tad Akurateram ievērojama vieta pieder ari mūsu

nabadzigā tulkojumu literatūrā.

Ar kara sākumu līdz pat šim laikam dzejnieka
dzīve norit atkal ļoti strauji, dažreiz pat ārkārtigos

apstākļos, pilnigā kontrastā ar iepriekšējo lauku

klusumu. 1915. g. bez kādām izredzēm un līdzekļiem
Akuraters nonāca Maskavā, kur pulciņš Latvijas
nākotnes ticētāju un Latvijas patstāvibas idejas

lolotaju vienojās ap «Dzimtenes Atbalsi". Bij jāved

cīņas uz visām pusēm: ar cara valdibu, ar latvju

reakcionāriem, ar seklajiem marksisma dogmatiķiem.
Ari Akuratera dzīvais, nemieru mīlošais tempera-
ments tur visur klāt. Viņa biedri ir Fallijs, Eglits,
Ķēniņš, Laicens v. c. 1916. g. Akurateru iesauc karā.

Viņš iestājās latv. strēlnieku pulkos un tika pieskaitits
11. brigādes štābam. Dzejnieks piedalijās Ziemassvētku

un janvāra kaujās Tīreļa purvos, ieguva daudz

neaizmirstamu iespaidu un mantoja pārliecibu, ka te,
šais asiņaini varonigās dienās dzimst un veidojas

jauna Latvija.
Pa atpūtas laikiem, kuri, pateicoties štāba priekš-
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niekam, dzejniekam ir diezgan gari, viņš pagūst
uzrakstit dzejoļus, «Dienu prieks" lielāko daļu, lat-

viskas kulturdzīves cīnitaja romānu „Peters Danga"
un patriotisko traģēdiju «Viesturs". 1917. g. revolū-

cijas sākumā Akuraters uzstājās pret lieliniekiem,

par ko kļuva izsvilpts vairākās strēlnieku sapulcēs.
Pēc Rīgas krišanas septembrī viņš kā sanitārs, līdz

ar nodaļu, kurā bij ari jaunie mākslinieki Tone,

Übans, Johansons v. c, bij spiests doties dziļi Vidzemē

un noskatijās Latvijas agonijā un krievu armijas
mežonibās. Nodibinājās Latvju Kareivju Nacionālā

Savienibā, kura Valkā izdeva neaizmirstamo laikrakstu

«Laika Vēstis". So avizi kādu laiku,kopā ar A.Kroderu,
A. Plensneru, nelaiķi, Fr. Vītoliņu un R. Lazdiņu, kā

līdzredaktors parakstija ari Akuraters. «Laika Vēstīs"

skanēja vienigais drošais Latvijas rīta sauciens

Latvijas visdrūmākā naktī; protams, šo laikrakstu

lielinieki vajāja cik spēdami un „L. Vēstim" bij jāiz-
beidzas.

1918. g. sākumā Akurateru ievēlēja Nacionālā

padomē un, vēlāk, pēc Latvijas valsts dibināšanas,
Tautas padomē. Politiskā dzīve atrāva tomēr dzej-
nieku no radišanas darba, tāpat ari vēlākā (1920)
laikā Mākslas departamenta direktora vieta. No 1920.

gada dzejnieks no tiešas līdzdalibas politiskā dzīvē

atturējies, izņemot līdzdarbibu «Jaunāko Ziņu" redak-

cijā. Tādēļ īpaši pēdējos gados (1920—23) varējis
pilnigi izplaukt un intensivi darboties Akuratera

dzejnieka talants.

Okupācijas laikā latvju garigā dzīve koncentrējās
Valkā, kur iznāca vienigā nacionāla gara avize

«Līdums" un Skalbes vadītais žurnāls «Jaunā Latvija".
Akuraters darbojās Pagaidu Nacionālā Teātrī kā

dramaturgs (pirmā sesonā) un ievietoja «Jaunā
Latvijā" divus no saviem vislabakiem prozas darbiem:

«Apiņi" un «Mājās". Gada beigās Akuraters kā

redaktors parakstija nacionaldemokratu partijas avizi
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«Latvijas Balss", no kuras varēja iznākt tikai pirmais
numurs. 1919. g. sākumā Akuraters, kopā ar Skalbi

un Virzu, rosigi darbojās Liepājā A. Krodera dibinātā

laikrakstā «Latvijas Sargs". 1920. g. jūlijā dzejnieks
klusi nosvinēja savas literariskās darbibas 25 gadu
jubileju.

Grāmatniecibai atjaunojoties sāka iznākt Akuratera

grāmatas: stāsti «Sapņi un likteņi", «Draugu sejas"

(1919), «Klusums un gaisma" (1921), «Erosa cilts"

(1923), lugas «Viesturs" (1921), «Kaupo", «Pieci vēji"
(1922), «Šis un tas Itnekas" (1921), dzejoļi «Dienu

prieks" (1919), «Latvijas balādes" (1922), «Rožains

vējs" (1923), poēmas «Saules valgos" (1921), romāns

«Peters Danga" (1921), pārs sējumu kopotu
rakstu (A. Gulbja izd. 1920) un sējums izmeklētu

rakstu (J. Rozes izd. 1922). Visās šais grāmatās
turpinās un izsmalcinās dzejnieka tieksmes pēc
klusuma un saules, kuram piebiedrojusies savada

nāves mistika un reliģiskas apskaidrības alkas

(sevišķi vēl nedrukātā mistērijā «Aptumšošanās"
1921). No otras puses Latvijas pēdējo gadu pārdzī-
vojumi liek ieskanēties dzejnieka koklē senam ska-

ļumam, viņa nemierigam varoņgaram. Pēdējā laikā

Akuraters vismīļāk cilda Erosu — vieglo, graciozo,
klusi nebēdigo, smalki rožaino.

Par Jāni Akuratera nav daudz rakstits. Pat viņa

jubilejas gadijumā vienigi Līgotņu Jēkabs sniedza

mazliet plašāku apcerējumu trijos «Brīvās Zemes"

numuros («Jūsmonis dzejnieks"). Par Akuratera liriku

(līdz «Sirds varai") raksturojumu («Sāpju nemiers")
sniedzis Pavils Rozits («Druvā" 1913. un grāmatā
«Kultūras slāpes"). Vienā otrā recensijā (par «Degošo
salu", «Viesturu" v. c.) dzejniekam tuvāk piegājis
Arturs Bērziņš. Visjaunākā laikā Akuratera dzejas
vislabāko izpratni parādijusi pārs recensijās kāda

jauna kritiķe Zenta Mauriņ; viņa ari tulkojusi
vāciski vairākus Akuratera stāstus, no kuriem «Kalpa
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zena vasara", «Kalēja dēls" un «Apiņi" izdoti A. Gulbja

sērijā «Lettische Literatur".

11.

Akuratera dzejā ir divas dvēseles: viena—maiga

sapņotajā, smalkjūtigi vāra, no dzīves viegli ievaino-

jama cilvēka nepraktiķa dvēsele un otra — lepna,

spītējoša, nemierigi sāpoša, cīņas un vētru alkstoša

varoņa dvēsele. Abas šās dvēseles reti kad šķirtas;

viņas vienmēr cieši vienotas. Un abas viņas meklē-

tajās — abas mūzām meklē, bet nerod savu elku

piepildijuma, vaj ši meklēšana būtu mīlā, dailē, vaj
tautas cīņā par brīvibu. Mūžigs nemeers, mūžiga

traģika.
Dzejnieka darbibas sākumā šis nemiers, šīs meklē-

tajā alkas bij slāpes pēc politiskas brīvibas, pēc

labākas, taisnigakas, skaistākas dzīves. Tas bija

drūmajos laikos pirms 1905. g., — drūmajos, bet

tomēr skaistajos laikos, jo visur tad modās jauna
dzīviba un daudz bij ticibas; lielā vilšanās nāca

vēlāk, daudz vēlāk. Akuratera pirmajā dzejoļgrāmatā

«Zvaigžņu nakts" daudz akurateriska nemiera,
daudz ta, kas tik raksturisks ari viņa vēlākā dzejā.
Lai iet cik grūti, — ceriba, drosme un lepnais spīts
nemirst: «Lai mūs šīs velves ar smacē, Dvēsle kā

ugunīs tvīkst... Degošo brīvibas liesmu, Kas viņu

slāpēt gan drīkst? Draugs, mūsu diena jau tuvu,
Mūžigs nāk gaismas spēks, Arā jau rītenis modies —

Saule, drīz saule mums lēks" («Gaidot"). Tiešam

liela un lepna un uguniga bij ši Akuratera jaunibas
ticiba un ši dziesma pārgāja jaunatnes miesā un

asinīs. Andrejs Bergs, stāsta «Cilvēks" varonis, bez

darba, vientulibā, badā, grib mesties zem vilciena,
bet pēdējā brīdī atturas: «Vajaga būt stipram,
gļēvie tik mirst uz pašu vēlēšanos, bet es gribu būt

stiprs." Izmisums nespēj uzvarēt Akuratera varoņus.

«Cilvēkā" redzams ari Akuratera vientulīgais indi-

viduālisms; Andrejam Bergam ir kaut kas, kas liek
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viņam nicināt agrākos biedrus draugus un aiziet no

tiem vientulibā. Viņš sajūtas Ibsena Stockmanim

rada. Tas pats ari dzejoļos. Jau 1904. gadā Aku-

raters sev saka: «Atstāj tempļus, atstāj zemi, Galvu

baltā segā tin, Tavas domas, tavas sāpes Tikai debess

zvaigznes zin" («Sev"). Un vēl: — «Kā paguris, kā

miris liekas viss, Viens dzīvo tik: tavs lepnais „es""

(«Tu viens..."). Lepns, kaut pa daļai primitivs, lielā

pūļa nicinātājs un nemiergars ir Vitauts Mākonis

stāstā «Svešinieks". Lielās ilgas viņš modina ari

lauku meitenē Balvā; ta atstāj veco tēvu vienu un

aiziet plašākā dzīvē.

«Uz Sauleskalnu" (1904) ir gara, prozā, pa

daļai ari pantos rakstita liriski simbolistiska poēma

par zvejniekdēla Daumanta ilgām pēc Sauleskalna

karaļmeitas Liesmas, līdz nāve šās ilgas izbeidz.

Tomēr — lai ari jāaiziet baltās sievas mājokļos, bet

pirms tas noticis — lai dzīvojam, lai degam mūžigā
nemierā un ilgās: «Jo liela ir dzīviba! Viņa mūs

sauc kā dunošs zvans. Lai mīlam viņu! Lai dzī-

vojam!" Poēmā ir daudz skaistu lirisku vietu, kuras

vēl tagad baudāmas, bet pārak viņa patētiski skaļa

un izplūdusi. Tomēr priekš ta laika Akuratera viņa

ļoti raksturiska un viņas zīmigais motto: «Lielāks
kā dzīve ir dzīves sapnis" sacēla kritiķos marksistos

lielas dusmas.

Otra Akuratera saistitā valodā rakstitā poēma:

«Pestitajs" (1905) ir lepna, ibseniska individuālisma

pilna. Jauns arājs atstāj arklu un iet sludināt Jau-
dim jauno patiesibu, saukt tos lielajā brīvo diev-

cilveku dzīvē; bet to ķer Branda liktenis, viņu no-

sauc par ārprātigu, viņš mirst vientulibā. Tomēr

dzejnieks tic, ka viņš modisies un «kā zibens viņa
vārds pār zemi ies". Poēmā Ibsena Trešās Valstības

meklējumu iespaids («Tad miesa ar dvēseli sa-

vienosies Un cilvēks un Dievs — viens vienigs tie

būs"). Un kaut ari autors var vēl dziedat pūlim
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(„Tev, melnais pūli, as'rās audzētais, Tev pieder nā-

kotne un zaļā zeme" un t. t.), tomēr viņa dvēsele

skanēt skan pretim Cilvēkam-Individam -Pestitajam.
Daudzas «Pestitajā" ietvertas atziņas dzejniekam pa-
likušas visu mūžu; poēmā ir gan tas pats elementā-

rais patoss, kas «Uz Sauleskalna", tomēr te šis ska-

ļums jau metāliskāks, cietāks, spēcigaks.
Otrais dzejoļkrājums «Ziemeļos" rāda dzejnieka

galigu piegriešanos lepni brīvajam individuālismam.

Dzejnieka iekšējās cīņas spilgti notēlojas garākā dze-

jolī «Šaubu naktī", vienā no ievērojamākiem Aku-

ratera pirmā laikmeta dzejoļiem. Viņš beidzas: «Lai
dzīvi sveicu Un svētos vārdus nāvei acīs teicu: Tev

zvēru zaļā zvaigzne austrumā! Tev mirstu, dienvid-

zeme meklētā!" Un gaiši un skaidri dzejnieks ap-
liecina jauno savu ticibu: «Es neticu vairs dzīves

zvaniem, Es savai sirdij ticu vien". Savas sirds

varā dzejnieks pēc tam bijis arvien, arvien — un

tas jau galu galā ik īsta dzejnieka liktenis. Himnu

J. Akuraters dzied lielajam garam, kas augstāku
augstumu mūžigi sēro un lielajai, degošai dziesmai,
kas rītblāzmu sveic, dziesmai pret sauli («Liels").

Krājumā skan ari izmisums, bet tas tomēr nav ne-

spēka izmisums. Grāmata mākslas ziņā daudz vēr-

tigaka, kā nakts". Te dažs ļoti skaists

dzejolis: «Šaubu naktī" (tikai mazliet par garu),
«Vakars", «Ši nakts" (sevišķi beigu izskaņa), «Aile-
gretto" un c.

Vispār Akuratera darbibas pirmā laikmetā (1895.
līdz 1905. g.) vērtigakais ir viņa dzejoļi. Turpretim
prozas darbos daudz diezgan mazvērtīgu (sevišķi sā-

kumā). Tomēr jāatzīmē kāds, nevienā Akuratera

grāmatā neuzņemts, stāstiņš «Atvadīšanās" «Vēro-
tajā", 1904). Tur attēlota jauna, pie lozēm noņemta
rekruta atgriešanās pēc noņemšanas uz māju, viņa
domas, šaubas un izjūtas īsajās brīvajās dienās un,

beidzot, atvadīšanās un aizbraukšana. Un notēlots
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tas viss tik vienkārši, tik patiesi un daiļi, viss tik

mākslinieciski izturēts un nosvērts, ka gribētos šo

nelielo stāstiņu atzīt vai par labāko no Akuratera

pirmā laika prozas darbiem.

Akuratera ceļš arvien vairāk aizveda no sabiedri-

skās cīņas uz vientulibu, arvien biežāk viņš dzied

zvaigznēm, saulei, savai sirdij. Viņa draugi un

meistari šai vientulibas gaitā ir svētā trīsvieniba

Ibsens, Nīcše un Štirners, bet mīļākais no tiem viņam
tomēr galējais individa brīvibas sludinātājs Stirners.

1906. g. ziemā un 1907. g. pavasarī cietumā sēdot

Akuraters uzrakstija trešo savu dzejoļkrājumu «Bez
svētnicas". Te individuālisms galigi uzvarējis;

dzejnieks kļuvis kā priesteris bez svētnicas, kā zai-

motājs, kā atkritējs, kā visnicinatajs, pašdievinatajs,
savas sirds pielūdzējs («Bet mana sirds ir kā karalis,

Lepna un klusa un krāšņa — Mana sirds ir mans

Kungs un mans Dievs. Vientulibā ta degs un iz-

dzisīs, Mūžam dāvanu neprasīs." — «Par manu

sirdi"). Viņš ir mūžigi «sirds varā", bet te ta ir

lepnā akmenscietā, ne saules un gaišas dzīvibas

pilnā, vēlāk pukstošā Akuratera sirds. Viņš ir ugu-

nigs nemiera saucējs, viņa saule ir tikai nemiera

saule: «Ēnas un avoti Ir prieks gurušiem ļaudim, —

Mēs esam nemiera bērni, Prieks mums ir saules

kvēls." «Aicinājums"). Viņš grib sātans būt, jo

«cilvēkiem tik nīcigas ir iegribas un domas."

(«Es Sātans būtu"). Tādēļ tik nīstams viņam pilsonis,
«ši mūmija ar Zinajbaušļu seju", kam «trīskrupji ir

dvēsles elementi" («Pilsonis"). Savā autobiogrāfijā
(«Dienu atspīdumi" — «Ritums" Nr. 5, 1923.) stā-

stidams par savu aizbraukšanu no Latvijas 1907. g.

vasarā, Akuraters piemetina: «Latvija ar saviem no-

devējiem, vergiem un revolūcijas mutesbajariem man

tā bija apnikusi, ka nesajūtu sevišķu skumju aiz-

braucot." Sīs vergu, nodevēju un mutes bajāru
Latvijas nicināšana spilgti izpaužas dzejoļos: «Elku
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kalpiem" un «Pie jūras". Pirmajā dzejnieks vecajiem
biedriem pateic: «Tos nīst es māku, kuriem skaistums

nieki Un brīviba un ideja tik nauda, Ar ko no pūļa

žvadzinot var pirkt To, par ko karaļus tie sen jau
skauda." Otrajā dziesmā viņš runā ar jūru: «Ko
vaidi tu, slēgtā brīvibas meita, Pie Latvijas krastiem?

Klus', brīvibas meita, Te vergi dzīvo; Sveša tiem

tava dziesma. Stājies!" — Mākslas ziņā «Bez svēt-

nicas" tomēr neko augstāk par iepriekšējo krājumu

«Ziemeļos" vēl nepaceļas. Skaistākā dziesma te

man šķiet «Uz jūras svētdiena" ar labi uztverto

jūras mieru un kontrastā ar to dzejnieka «slimo,

ievainoto, bez mēra lepno, sapņus un mieru lādošo"

sirdi.

Lepni brīvais individuālisms gaiši izpaužas ap to

pašu laiku rakstitā fantāzijā «Sātana sapnis".
Sātans guļ ziedošā Alpu ielejā, skumst par Jehovas

radito nožēlojamo cilvēku un sapnī rada jauno, brīvo,

vareno cilvēku. Bet tad viņš pamostas; tas bijis
tikai sapnis. Un Sātans raud par cilvēkiem, par

zemi, par Jehovu un par savu sapni. Skice ievē-

rojama ar savu, Akurateram toreiz neparasto, kon-

centrāciju.
levērojamais stāsts «Maldu zvaigzne" liek pil-

nam saprast Akuratera sapņus par brīvo un īsto

cilvēku, par dzīvi dzīvibai, saulei un dvēselei. Šie

sapņi kļūst pamazam skaidrāki, mirdzošaki, ar mazāk

naida un zaimu. Ne vīrieša, bet visas sievietes Vik-

torijas Sniedzes daiļā dvēselē dzejnieks liek uzziedēt

šiem sapņiem; Viktorija Sniedze iet un meklē dzī-

vibu un lielo skaistumu revolūcijā, — bet tur ir tikai

atriebības slāpes un ilgas pēc vienkāršas varas mai-

ņas; viņa meklē to vīrieša mīlā — bet viņas Ārijs
Valdonis ir tikai prasts bauditajs; viņa meklē to

darbā, bet neatrod ari tur. Atrod to tikai sevī, savā

dvēselē, savā vientulibā, ticibā dzīvibai un saulei.

Un tad pie viņas nāk draudzenes, ari vilušās, un
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viņa dod tām tik vienu padomu: «Nepielūdz elkus!" —

«Maldu zvaigzne", neskatoties uz pārmērigo patosu
un skanigo epilogu himnu dzīvibai, tomēr pieder pie
Akuratera ievērojamākiem darbiem. Ik rinda te ar

sirdsasinim, ar ugunigako sajūsmu radita.

Viktorija Sniedze aizgāja sevī un redzēja sapni
par pilsētu kalnos, gaišo prieka un dzīvibas pilsētu.

Mūžiga nemiera, — gan diezgan nenoteikta vēl, —

un mūžigas dzīvibas alku pilns aiziet pasaulē ari

jaunais mācits zemkopis un mērnieks Jānis Kalējs
stāstā «Kalēja dēls" (1907). Viņš atstāj bēdu

sagrauztu tēvu, daiļu līgavu meiteni Mildu un aiziet.

Te augšāmcēlies vēlreiz Vitauts Mākonis («Sveši-

nieks"), tikai smalkāks jau un skaistāks, ne tik pir-

matnējs.
Svešumā Akuraters atrada Latviju. Karsta mīle-

stiba uz to pašu zemi, kur vergi dzīvo, kur dzīvo

tie, kam sveša jūras brīvā dziesma, izskan dziedā-

jumā «Imantas augšāmcelšanās". Tur dzejnie-
kam staigājot ar līgavu pa Zilo kalnu un atduroties

uz ta, rādās sapnī Zilā kalna iekšiene ar senajiem
varoņiem un Imantu, kurš mierina par samīdito dzim-

teni sāpošo dzejnieku un pravieto reiz jaunu, brīvu,
dzīvibā un saulē starošu Latviju. — Un noveletē

«Noklīdis krīvis" (1908) divi dzejnieki Alksnis

un Kalms aizbrauc uz laukiem Jāņu nakti svētit, bet

jūtas tautas vidū sveši, neveikli, māksloti, vientuļi.
Tad Alksnis nāk pie atziņas: «Mēs esam aizmaldi-

jušies", t. i. mēs esam aizmaldijušies no tautas un

viņas sirmās prieka un dzīvibas reibuma reliģijas.
Un ta jārod par jaunu. Pie tādas atziņas nonācis

svešumā Jānis Akuraters. Un epigrafu šim stāsti-

ņam viņš liek Ausekļa rindas: «Dvēsele pamostas
Aušriņas zemē, Rāmavas krāšņajā godibā." Vergu

un nodevēju zeme ir jāpārvērš krāšņajā latviskajā

Ausekļa Aušriņas zemē
...

Ir jāmīl tauta, Latvija,
viss latviskais.
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Un šis jaunais latviskums nozīmē ari jaunu posmu

Akuratera dzejā. Autobiogrāfijā dzejnieks stāsta:

«Man nāca prātā Latvija un mani Zemgales skaistie

lauki, meži, saule un cilvēki. Un, gribēdams tiem

kādu atmiņu sūtit, es savādā pusreibuma stāvoklī

sarakstiju „Kalpa zēna vasara". Nevienu darbu

es neesmu rakstījis vieglāk; tā likās vienkārši kāda

vēstule draugiem". Tas jau bij Kristianijā, aukstās

februāra dienās, 1908. g. strādnieku kvartālā. — Ja,
ši «Kalpa zēna vasara"

.. .
Tas ir darbs, kas dara

ir pašu dzejnieku, ir viņa tautas dzeju lielu. Tas

ir varbūt skaistākais no visiem līdzšinējiem Akura-

tera darbiem. Zemgales saule te apviz ik rindu,
mēs jūtamies ievīti dabas varenajā gaitā, pavasara

tvanos, vasaras kvēlē, rudens mierigi saltā elpā.

Veļu laika mistiskā miglā. Te ir savada skaistuma

apņemti dabas ļaužu ticējumi par dzeguzes aizkūko-

šanu, par maizes turēšanu riecienu griežot, par velna

vazāšanos dienvida laikā. Te ir darba grū-

tums, svētdienas īsais vaļibas miers un Jāņu nakts

reibonis. Te ir dzīvi cilvēki: vecais Mārtiņš, saim-

nieks, meitas, saimniekmeita ģimnāziste Alma un

pats stāstitajs — kalpa zēns Jānis. Šis kalpa zēns

nav tāds sapņotājs kāds «Degošās salas" Smailis

Zimza, jeb, labāk sakot, viņa sapņi ir ugunigaki,
zemes smagāki, straujāki, viņa sirds ir lepna un brī-

numjauki rādita viņa kautri lepnā, bet kvēlā mīla

uz Almu. Šo kalpa zēna sapņu lepnā uguniba vien-

mēr sveicinās jaunas, karstas sirdis.

Norvēģijā Akuraters iesāka ari otru brīnišķi lat-

visko darbu — «skatus iz kalpu dzīves 4 cēlienos"

«Lāča bērni". Pabeidza gan viņš to jau dzimtenē.

Bet taisni pats skaistākais un latviskākais 1. cēliens

ir svešumā radies. — «Lāča bērni" ir latvju agrākā
laikmeta kalpu dzīves notēlojums — dziji skumjš,
drūms, dzejisks, izjusts, bez politiskas tendences

šablonisma un programatisma. Abi galvenie rak-



stūri — Andrejs ar spēku un brašumu un Maija ar

vienkāršo, sievišķi latvisko sirsnibu un maigumu ir

patiesi un labi uztverti. „Lāča bērni" ir viens no

mīļākiem lauku skatuves gabaliem un paliks tāds

arvienu, blakus Blaumaņa lugām. «Lāča bērni" ir

populārākais Akuratera dramatiskais darbs. Sevišķi

pirmais un pēdējais cēliens vienmēr atstāj neizdzē-

šamu iespaidu; mazāk izdevušies liekas 2. (Rūķiši)
un 3. (Ķēniņa dēls) cēlieni.

1908. g. vasara dzejniekam, kā jau minēts, pagāja
diezgan labvēligos apstākļos. Sās norvēģu vasaras

iespaidi attēlojušies Akuratera ceturtā dzejoļgrāmatā
«Astras" (1907/8), no kuriem liela daļa cēlušies

šai vasarā. «Astrās" Akuraters pa daļai atkārto

agrākos prieka, spēka un pašlepnuma motivus; tomēr

skan ari vienotra jauna stīga. Dzejnieka patoss te

disciplinejies, kļuvis daiļāks, mākslinieciskāks. Grā-

matas noskaņa — dzīviba, spēks, daiļums, Eross,

par visām lietam puķes, puķes . . . astras, rozes,

meža rozes, krizantēmas. Te daudz daiļi noskaņotu

dzejoļu («Pie fjorda", «Krizantēmas" v. c). Visa

grāmata deg vienā saules versmē, vienā kūsājošā
dzīvibas priekā. Tā Akuraters, dzimtenē atgriezies,

ieguvis jaunu spēku un jaunu radišanas posmu sāk

ne vairs kā grāvējs atkritējs, bet kā mākslinieks-

jauncēlejs.
IV.

Savas darbibas jauno laikmetu Akuraters pa lielai

daļai pavadija savas dzīves biedres mājās Seces-

Birzniekos pie Staburaga un šis laikmets sniedzas

apm. no 1909.—1914. gadam. Dedzigais saules pie-

lūdzējs Jānis Kalējs («Kalēja dēls"), kurš šās saules

dēļ atstāja tēvu, līgavu un dzimteni, un slavināja
Latvijas sauli, Latvijas lauku ļaudis un dabu. Un

tiešam nekad Akuraters ne pirms, ne varbūt ari pēc
tam nav dabai tik tuvs bijis, kā šais gados.

Stāstiņu triloģijā «Notikumi Lībiešos" (1909)

XVIII
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ar lielu dzejas burvibu attēloti trīs paši parastākie
notikumi lauku mājās: jauna bērniņa dzimšana pava-

sarī (Maija brīnums), Lībiešu saimnieka dēla saderi-

nāšanās vasarā (Zelta svētdiena) un vecā tēva nāve

rudenī (Veļu māte). Tiešam brīnišķu poēziju Aku-

raters pratis ievīt šais mazajos tēlojumos, dziji viņš

izjutis mūsu lauku dvēseli. Skaists ir pavasaris, bet

ne mazāk skaists ir rudenis, jauka ir dzīviba un

viņas ierašanās, un ne mazāk jauka ir vecā tēva

nāve. Un, kamēr agrākais saimniekdēls Jānis Kalējs,
neievērodams mīļo asaras, gāja svešumā, Lībiešu

Miervaldis ieveda mājās skaisto līgavu Laimu un bija

laimigs. Un viņa miera laimei nav mazāk poēzijas
kā Kalēja nemiera alkām.

Un inteliģentais pilsētnieks Oļģerts Salna (stāstā
«Dzīvibas spēks"), kurš aiz lepnuma un spītibas
liktenim grib nonāvēties, pēdējā brīdī sajūt dzīvibas

brīnišķo spēku — skaistos, saldos sapņu māņus un

svētī tos un paliek dzīvs. Paliek dzīvs kā Andrejs
Bergs «Cilvēkā". Bet bez ta nīstošā lepnuma un

bravuriskās «stipruma" apziņas. Paliek dzīvs kā filo-

sofs, kā gudrais dzīves un dzīvibas atzinējs.
Daiļi intimā nelielā dzejoļgrāmatiņa «Sirds varā"

(1909 —11) ir pilnigs pretstats grāmatai. «Bez svēt-

nicas"un pa daļai ari iepriekšējam «Astras". Te

pirmoreiz ieskanas tās klusuma un gaismas ilgas
kas atkal atskanēja dzejniekam daudz vēlāk. Ari

mākslas ziņā šis krājums nesalīdzināmi pārāks, ne-

salīdzināmi vērtigaks kā iepriekšējie. Te ir smal-

kums, vieglums, grācija (tautas dziesmu stilā izturētā

«Mīļā Laima"). Sevišķi tās 23 sonetas un tad atkal

dažas īpaši no viņām (piem. «Zakraments") lasāmas

ar lielu baudu. Grāmatas pamatnoskaņa ir resigna-

cija, skumjas, tāda savadi skaista dzīves pusdienas
un tuvā rudens sajūta; tomēr ta ir gaiša resignacija,
tās ir mierigas skumjas. Zīmigi, ka tas, kurš teica,
ka ēnas un avoti ir priekš gurušiem ļaudim, tagad
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nācis pie atziņas: „Enas līdzās manim staigā, tā kā

naktij zvaigžņu gaisma, — Un, kad sirdi apņembaisma,
Mani sarga mīlā maigā. Ēnas sēd pie mana galda,
Dīvainas man raksta dzejas, — Redzu spožas, mīļas

sejas, Dziesmas aiztrīs skaņā saldā." («Ēnas"). Un

ša dzejoļa beigās: «Un, kad ļaudīs klīstu lēnam,

Varoņa kur nav neviena, Pelēka līst rudens diena —

Atdodos tad vieglām ēnām."

Dzejojums «Saules valgos" (1910) ir himna

lauku varigam plašumam, silam, birzei, lauku sētai.

Dzejnieks tomēr sajūtas kā gūsteknis, kaut ari saules

gūsteknis. Bet: — «Tev, saule, par dzīvibas prieku
tavs gūsteknis pateicas."

Birzniekos uzrakstita ari daļa no dzejoļkrājuma

«Dienu prieks" (1912 —18). Te ir vairāk dzīves

prieka, vairāk Erosa, te nemierigais dzejnieks sajutis
sievietes saldo varu un pielūdz sievietes vaiga svēto

mirdzumu («No tava vaiga"). Te vietām vēl lielāks

izteiksmes vieglums un grācija, nekā «Sirds varā",
piem. brīnummuzikalā dziesma «Skanošā birzē",
vīstošu rožu smaršu apdvestajos «Pie krustceļiem",
«Si vasara ir mirusi" v. c. Dzejnieks saprot nevien

zemes, bet ari skaidro zvaigžņu mīlu un reizēm tai

vairāk pieder viņa sirds («Zeme un zvaigznes").

Visjaukākais, ko Akuraters šai laikmetā rakstijis,
tomēr ir stāsts «Degoša sala" (1912). Zēns-

sapņotajs te ir galvenais varonis, Smailis Zimza, kurš

teikām un sapņiem tic. Galvenais notikums te ir

Smaiļa bērna mīlestiba uz meiteni Rūtiņu; mīlestiba

ar parastu un bēdigu iznākumu: Rūtiņu aizved ba-

gātnieks. Visa lauku skolas atmosfēra. Smaiļa pirmā,
baltās liesmās degošā, bet tomēr kvēlā un spēcigā

mīlestiba, viss tas attēlots ar tādu dvēseles dziļākās
dzelmēs izsāpētu un svētu dzeju, ka ši bērna mī-

lestiba iegūst lielu un pat vispasaulisku traģismu.
Varbūt mākslas ziņā «Kalpa zēna vasara" mazliet
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pārspēj «Degošo salu". Tomēr tādas tik dziļas, tik

personigi dvēseliskas izjūtas, tāda tuvuma dzejnie-
kam pašam nav nevienā Akuratera prozas darbā.

Smailis Zimza, kam mīļa pasaka par varoni-sapņo-

taju, ugunim caurjājeju, lai atpestitu daiļo ķēniņ-

meitu, Smailis Zimza ir Akuratera-dzejnieka dvēseles

dziļākais ietverams un izteicējs. Otrs tāds, Smailim

līdzigs sapņotājs, ir līvu virsaitis Kaupo traģēdijā

«Kaupo" (1912). Kā Smailis tiecas pēc Rūtiņas,
tā Kaupo pēc daiļās virsaitienes Aģitas, kura kļūst

gudri lietišķā, karotajā Imanta sieva. Bet

Kaupo ir sapņotājs. Šis cilvēks ar visu pārspējošo
mīlas kvēli, ar tieksmi, kas iet pāri visam, kas ne-

žēlo sevi, savu tautu, savu godu, ir tiešam apbrī-

nojams un varens. Jo kad cilvēks savam sapnim
ziedo visu, tad viņš ir liels — ari Don-Kichots bija
liels. Kaupo Aģitu jūt un redz visur: mūka pie-
lūgtā Marija viņam ir Aģita un viņš piesauc: «Šo
nastu atņēmi, Aģita svētā, tev mūžam slavēju, Aģita
svētā." — «Tu smaid, tu smaid pār krusta zīmi pāri,
Tu smaid pār tautu un pār dzimteni." Un beigās
virsaiša pēdēja nopūtā trīc Aģitas svētais vārds.

«Aģita — dzīve ši Bij tavā varā. Ta galā nu, Lai

smej to gadu simti — Tavs daiļums kopā Būs ar

manām mokām." Un — «Aģita, pieņēmi Šo mīlas

sird! Uz tevi traucas Mana tumšā zvaigzne." Tā no

ša tēla atkrīt katra ēna un šis nodevējs paceļas

spožumā. — «Kaupo" varbūt nav tik izdevies skatu-

ves darbs, bet viņš no dzejnieka ir asiņaini izjusts
un nes sevī lielu jūtu spēku. Tur, bez varoņa rak-

stura, ir ari citi interesanti problemi, piem. par trim

mīlestibam: pārcilvecigi traģiskā (Kaupo, pa daļai
ari nepilnigi izveidotā Antonija, kuras sejā daži Uailda

Zalomes vilcieni), reāli parastā (Aģita un Imants) un

debešķigi klusā (Viltis un Egle). Lugas pirmizrādi
1913. g. pavasarī kritika uzņēma ļoti vēsi; tikai

Duburs izrādija zināmu sapratu. Lugas vērtibu tik
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tagad sak nojaust. «Degoša sala" un «Kaupo" ir

Akuratera dzejas dvēseles burvju atslēgas.

Tvīkstošas, pavasara un ziedu pilnas meitenes

pirmā mīlas vētra aizkustinoši un daiļi notēlojas
noveletē «Ziedu vētra" (1915). Ģimnāziste Liesma

mīl kautri maigo mūzikas skolas skolēnu Vējmati un

savā tvīkumā vēlas no viņa visu... visu. Bet kautri

maigais zēns visu nesaprot un nesaprazdams atraida.

Un tad ari Liesma pārdeg sevī un top liela un spēj
resignet. Mēs jūtam, mēs zinām: no viņas izveido-

sies «Maldu zvaigznes" Viktorijai līdziga sieviete.

Stāstiņš ar savu kluso un noskaņoto skaistumu nu

pieder pie Akuratera labākajiem. īpaši dzīvs izde-

vies «gudri piedzīvojušā ģimnāzista Kanota tips.

Tēlojums „Miera ēna" (1914) zīmigi rāda, ka

svelmaini nemierigais dzejnieks tomēr spēj dziļi iz-

prast ari miera svētumu un attēlot kādas miera nakts

aprakstā. Vasaras nakts ta ir pļavā, no zālēm da-

rinātā guļu vietā, pie sava jaunibas dienu darba

biedra sāniem. Tomēr ta ir tikai vizija —jo tik,

iedomājoties tādu pļavas nakti, dzejnieks ir va-

rējis aizmigt un baudit mieru. Viņa nav. Bet —

„varbūt tad, kad šo dienu ritms būs galā, es atra-

dišu atkal viņu zemes un smaršigu zāļu tuvumā."

Te redzam, ka ari Jāni Akurāteru apciemo miera un

klusuma alkas.

V.

Ne tikai slavināja vien dzejnieks savu dzimteni.

Viņš redzēja, ka ta vecā, „vergu un mutes bajāru"
mala nav mirusi. Viss pēc 1905. gada bij palicis tik

sīks, tik tukšs, tā Rigā kā uz laukiem kalpoja tik

vienam elkam — turibai, zelta teļam. Materiālā kul-

tūra plauka, bet garigā apsika, jo no otras puses
tautu bremzēja seklā šķiru naida nožēlojamie pra-
vieši un muļķigi marksistiski kritiķi un kritiķiši ēda

un vajāja dzeju. Materiālisms uz visas linijas. . .



Jau dramatiskā viencēlienā «Saules gredzens"
(1911) dzejnieks rādija, ka vienigais tagadējā Latvijā,
kam piešķirts Saules pils gredzens, ir Burtnieks ar

savu kokli. Bet viņu nožņaudz jodi, jo tauta kalpo
tikai zeltam. Dziedājums tuvs «Imantas augšām-
celšanai," bet tādas sirsnibas un patiesuma «Saules

gredzenam" tomēr trūkst.

Tai pašā 1911. g. Akuraters uzrakstija rūgtuma un

skumju pilnu stāstu «Puķes ziemeļos" par Rīgas
bohēmas badu, sapņiem, izmisumu, ceribam, par pil-

soņu trulumu, uzpūtibu, naudrausibu. Stāstā figurē
ari Smailis Zimza, kurš nu kļuvis dzejnieks. Bet ari

uz laukiem tas pats. Par to nu gan var uzrakstit

komēdiju. Tā rodas «Kurzemē" (1914), viena no

populārākām latvju komēdijām. Tur figurē nervozs,

turigs Kurzemes lielsaimnieks, tur «apzinigs" lauk-

strādnieks, tur korporelis, tur «biedrs" ar Marksa

«Kapitālu" kabatā un ilgam pēc reāla kapitāla sirdī,
tur jaunās materiālās kultūras nesējs — lopu pār-

raugs. Un tikai sirmajā vectēvā un ņiprajā jaunavā
Zelmā ir vēl kas no īstā jaukā latviskuma. Ar labi

uztvertiem tipiem un komisko situāciju bagatibu „Kur-
zeme" vēl vienmēr iecienita uz mūsu skatuvēm.—

So visu redzot un novērojot dzejnieks dod ironisku

padomu latvju dzejniekam, lldzigu tam, ko savā laikā

deva Veidenbaums: «Par bērniem dzied, par vec-

tēviem un sievām, Kas aust un savākt prot, Kas

dzīvei der. Mīl mieru mūsu tauta, paldies Dievam,
Un idili kā dārgu mantu sver." («Latviešu dzej-
niekam" — grāmatā «Dienu prieks".)

Un dzejniekā atkal kļuva dzīva vēlēšanās aiz-

braukt no Latvijas. Ļoti zīmīgi viņš stāsta savā

autobiogrāfijā: «Cik bagatibu ari nedotu daba, man

tomēr likās, ka dzīve sāk atkārtoties un nekas un

nekad man nav bijis tik pretigs, kā dzīves atkārto-

šanās. Ta notrulina gribu, rada letarģiju, padara mūs

par sīkiem mazpilsoņiem." Akuraters aizbrauca uz
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Eiropu un nokļuva Parizē, kur viņš atrada savu otro

dzimteni, no kuras viņš saņēma neaizmirstamus

iespaidus. Vistiešāk viņi sazīmējami „Pari z c s

balādēs" — grāmatā „Dienu prieks". Te sevišķu

daiļumu izdveš Luksemburgas dārza un Kapuciņu
bulvāra apdziedajumi — īpaši pēdējais ir spēcigs:
„0, parāde, ko Dievs un Sātans skata: Ar riebumu

iet daiļums vienojies Un daiļumā un grēkā reibināta

Tiem abiem strauja līgsme sirdis sies." Un deviņas
sonetas Akuraters ziedojis vienam no lielākiem fran-

čiem — Napoleonam („Vive l'Empereur!"). Ne sals

uzvarējis Napoleonu, bet krievu slavu gļēvais vergu

gars, kas necieš īstās brīves un varonibas nesējus
(«Šīs tautas necieš to, kas sapņus mija Ar Dieviem,
necieš jauna gara dzeju, Tas sitīs katru viņu ap-

smējēju — Pār viņa zobenu to rūsa lija"). Zīmigi,
ka šās sonetas parādijās 1912. g., kad ari Latvija

bij spiesta līdz svinēt Krievijas uzvaras piemiņu pār
Napoleonu. Akuratera vētrainais nemiers, sonetas

formā kalts, te tiešam atstāj iespaidu.
Pa daļai Parizes, pa daļai ziemeļu — vispār sve-

šuma — iespaidi ietvērušies glīti uzrakstitajās, kon-

centrētās skicēs ar kopēju nosaukumu «Draugu
sejas". Te gar acim paslīd tiešam interesantas,

savādas, bet zīmigas sejas. Te ir ķiniešu princis,
kura tēvu pili revolūcija izlaupijusi, kurš vēl pats
ceļo pa Eiropu, uzglabādams sevī dzimtenes brīnu-

mus un pasakainibu. Te ir norveģiete Helga, kura

kā liktenis ienākusi uz mirkli dzejnieka dzīvē un pa-
teikusi viņam patiesākos vārdus: «Jums nekur nav

dzimtenes." Te ir drošsirdigais, ārkārtigi interesan-

tais cietumnieks Leons, kurš smaidot spēj iet nāvē,
smaidot pacelties visam pāri.

Jaunas, latviskas kulturdzīves cīnitajs ir Peters

Danga, Akuratera pjašakā darba, romāna «Peters

Danga" varonis. So romānu Akuraters sāka rakstit

jau pirms kara, bet Kurzemē gāja bojā pirmais uz-
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metums un vēlāk romāns bij jāatjauno un jānobeidz.
Peters Danga ir Kurzemes turigs saimnieks, bijis

emigrants. Viņš nāk no Eiropas, no lielās, bagātās
kultūras un atrod še Latvijā (īsi pirms kara) mate-

riālismu un tukšumu. Viņš saimnieko savās mājās
un iepazīstas ar kaimiņiem, kuriem ir turiba, bet

nav kultūras, iepazīstas ar saimnieku meitām, kurām

ir ārējais daiļums, bet nav iekšējā dvēseliskā. Viņas
ir vaj nu tukši aprobežotas, vaj baudkāras. īsto,

daiļo, apstaroto sievieti Danga atrod vēlāk Peterpils
konservatoristē-pianistē Alisē Kūren. Dangas jaunās
kultūras idejas un projekti atrod kā labajā (lielsaim-

nieki), tā kreisajā („progresivie" elementi) pusē pre-

testību, dusmas, sašutumu, izbailes, naidu, neizpratni.

Viņu visādi denuncē; tomēr atrodas ari daži no jau-
nās audzes, kuri Dangu saprot. Beidzot viņu sagrābj
plašuma ilgas, viņš atkal aizceļo, bet atgriežoties
atrod dzimteni citādu. Sācies karš, nākušas ciešanas,
pārbaudās. Strēlnieku pulkos veidojas jauna Latvija
un Danga iestājas strēlniekos. Romānā daudz ār-

kārtigi jauku, mākslinieciski vērtigu vietu (Dangas
tēva bēres, Kurzemes pilsētiņa, priekš rudens ne-

gaisa un Alises un Dangas mīlas nakts) un Peters

Danga ar savu izsmalcināto kultūru, ar skaisto, sar-

kastisko smīnu uz lūpām ir tuvs pašam Akurateram—

tomēr ne gluži tik dvēseligi tuvs kā Smailis Zimza,
kā Kaupo. . .

Tomēr ši trīsvieniba (Smailis, Kaupo,
Danga) izteic visu Akuratera dzeju.

Zīmigas ir romāna „Peters Danga" beigu lappuses.
„Tauta sabruka, lai tauta dzīvotu. Tauta ir mirusi,—

lai dzīvo tauta!" — „Tagad viņš ticēja. Tagad tauta

bija atkal dzīva kļuvusi." Ja, visai tautai nu kā

Smaiļa pasakas varonim vajag „caur uguni jāt".
Ciešanās un cīņās dzimst jauna Latvija.

VL

Karš bija nācis. Pētera Dangas sapnis par brīvo,

varonigo Latviju tuvojās piepildīšanai. Tauta pierā-
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dija, ka viņai ir ari citi ideāli, citas spējas, ne vie-

nigi sugas lopi un sviesta cenas. Un Akuraters ap-

sveica šo cīņu un tautas jauno atmodu. Jau 1914. g.

radās populārais dzejolis „Uz kauju" (Ko zobenu

cilā?) Tas kļuva gandrīz tikpat populārs kā gadus
10 atpakaļ dzejotais „Pagraba dzīvoklī drūmā". Va-

ronibas, spīta un rīta gaviļu sajūta ir kā pirmajā
jaunibas spara dziesmā, tā otrajā, noskaņotā, māksli-

nieciski augstu stādāmā, mierigā, it kā varā kaltajā

kaujas dzejolī — un ari ideāli tomēr diezgan tuvi.

Jo, kad („Uz kauju") māte jautā dēlam: „Ko acis tev

spulgo? Kam savāds tev smaids?" — tad dēls at-

bild: „Tas gadusimteņu sāpošais naids." Šis „gadu~
simteņu sāpošais naids" pret baroniem, mūsu zemes

un brīvibas laupitajiem, vadjja kā 905. gada cīni-

tajus, tā latvju strēlniekus. Šo tumšo, viltigo, izvir-

tušo, asinskāro sugu ari Akuraters vienmēr nīdis un

attēlojis dzejā un stāstos. Dzejolī „Baronam f. B."

dzejnieks saka: „Tu pēdējs zars pie sausa koka, Kas

izsmieklu par visu šalc, Tu dzirnakmens, kur tautas

sapnis Kā dzintargrauds tiek drupās malts." Un

dzejnieka raditie baronu tēli viņa stāstos to apsti-
prina. Tāds pilnasiņu muižnieks ir barons Maksis

spēcigi izstāstitā novelē „Mediba", cilvēks, kurš savā

varmācibā izposta dzimtcilvēka laimi. Bet par to

viņam atriebjas paša sieva — lepni daiļās Itālijas
meita Regina. — Tad grafs Tode („Grafa Todes

nāve"), soda ekspedicijas laika trakotajs, kuru

nošauj no grafa apvainotais mežsargs, nesajuzdams
pie tam sirdsapziņas pārmetumu.—Vēl otrā, šausmigā
stāstā („Soda ekspedicija") spilgti un dzīvi redzamas

tās 1906. g. briesmas, ta zvēriba, kuru pār mūsu

tautu izgāza apvienotā vācu un krievu muižnieciba-

valdiba. — Un, kad Akurateram jāraksta kino drāma

filmai („Laiku viesulī"), tad ari tur tautas liktens-

cīņās vācu barons un latvju virsnieks nostājas viens

pret otru, kā gaismas un tumsas tēli.



Strēlnieku laikmets un lielo kauju vētras notēlojas
ari grāmatas „Dienu prieks" dzejoļu vienā daļā.
Šiem dzejoļiem un viņos ietvertam patosam Akura-

ters atradis kā ļoti izdevigu un piemērotu klasisko

tercinas formu. Viņš apdzied granātas, plašā gaisa
ātrās ceļotajās („Granatas"). Viņš apdzied strēlnieku

apglabāšanu, lielgabalu zalutam no cīņas lauka gai-
sos dunot („Apglabāšana"). Un, kad pats dzejnieks
ir strēlnieks kļuvis, viņam liekas, ka viņš uzņemts
kādā savādā ordenī („Šis ordenis pelēks; viņa sta-

tūts— liesma Un lozungs — vecai zemei pierādit, Ka

mīļa cīņa mums un mīļas briesmas" — „Ordens").
Ir ari citas skaņas, radušās 1917. g. — sabrukuma

laikmetā, dziļi pārdzīvotu, grauzošu šaubu un skumju
skaņas („Veļu balāde").

Dzimtenes slavai skan „Latvijas balādes"

(1919—22). Tīri baladiskā elementa gan te maz;

visspēcigaks viņš balādē „Līvzemes vilki". Tās ir

himnas Latvijai un viņas varoņu slavai, himnas, ku-

rās Akuraters tuvu piegājis savam dievinātam tautas

atmodas dzejniekam Auseklim. No viņām ar stipro
izjūtu, melodismu un ritmu bagatibu it sevišķi iz-

ceļas „Latvijas balāde" (10. —12. L p.). lespaidu at-

stāj ari vecromantiskā garā ietvertais dziedājums
„Dama logā". — Sakarā ar šām balādēm jāmin ari

novelete „Svelgate" (1920, grāmatā „Klusums un

gaisma"), viens no Akuratera spēcigakiem un kon-

centretakiem prozas darbiem. Ta ir aina no tiem

laikiem, kad vācieši bij ieperinājušies savā jaunajā
Rigā. Viesturs vēl valdija Zemgalē un leiši Švelga-
tes vadibā nāca sirot. Ta ir īsa, varena, asiņaina,

pagātni atdzīvinoša aina.

Akuratera patriotiskā senatnes drāma „V i c s tur s"

(1917. g. pavasarī) pilna tautas vienibas sapņu, sapņotu

grūtos laikos. Drāma ir skatuviskāks darbs, skatu-

viskāks nekā „Kaupo", un tautas pārlaistās cīņu die-

nas vēl bij dzīvas atmiņā, bij nule kā pārlaistas,
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kad
„
Viesturu" izrādija, kādēļ ari publikas piekrišana

Zemgales ķēniņa drāmai bij lielāka kā Līvzemes

virsaiša traģēdijai. Latvijas cilšu varonigā, bet ne-

laimigā apvienotajā Viestura tēls Akurateram izdevies

diezgan dzīvs, pārliecinošs un cildens. Tomēr tās

sapņu uguns un spēka, kas traģēdijā „Kaupo", te

nav. Akurateram tuvāks tomēr sapņotājs Kaupo,

ne nelaimigi gudrais politiķis Viesturs.

Ari kara otro un īsto pusi — šausmas, asinis, nāvi

un postu — ari to Akuraters ir redzējis. Ši posta
sajūta visspilgtāk redzama stāstu grāmatā „Sapņi
un likteņi" (1919). Te ir vienkārši izstāstits, jauku
sēru apdvests stāsts par jauna strēlnieka likteni.

Viņš paspēlē naktī ierakumos uz kārtim līgavas

gredzenu un pēc divām dienam saņem pelēki balto,

no vācu lielgabalu lādiņa galiem pagatavoto nāves

gredzenu („Sapņi un likteņi"). Pavasara jaukajā
gaisā zēni nes karā ievainoto kropļu kruķus no fa-

brikas uz noliktavu. „Kāds savāds pavasaris! Un

gribas kaut par ko nedomāt. .." („Pavasara idile").
Plastiskā gleznā notēlojas veļi uz Ašeronas krasta,
kad Karons piebrauc ar savu veļu laivu, lai pārceltu

gaiditajus. Tur nekustibā, stingumā, cieši piespiedu-
šies viens pie otra sēž nesenie naidnieki no mūžigā
visdažadakām nācijām un visu acis atmirdz laimē, kad

mūžigā miera zeme tuvojas („Dvēseļu laiva"). Arskaistu

kad ironiju un skumjam stāstits par vientuļo, Peteram

Dangām tuvo, gara un kultūras cilvēku Ozolāru,
kuru aizved un apcietina tie, kas revolūciju pratuši
padarit par slaucamu govi, tie sarkanā tipa mietpil-
soņi un varmākas, kurus Akuraters vienmēr tā nici-

nājis («Pilsonis Ozolārs"). Un kā ceribas zvaigzne

iespīdas tēlojums „Cafē Spleen". 1917. g. rudenī,

agonijā raustošās Vidzemes lauku vidū, posta, sērgu,
laupišanas un noziegumu vidū, mazā lauku māju

pirtiņā, drūmos rudens vakaros, salasās sanitāri —

inteliģenti-mākslinieki un nododas vispārdrošakiem,
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visskaistakiem sapņiem par Latvijas nākotni. Sis

tēlojums pieder pie Akuratera gaišākiem, neaizmir-

stamākiem. Grāmatā „Sapņi un likteņi" ir divi stāsti,
kuri Akuratera dzejas vaiņagā spīd un smaršo bla-

kus visreibinošakiem ta ziediem. Tie ir „Apiņ i"

un „M ājā s" (abi 1918). „Apiņu" varone ir Anna

Dagda, nelaimigi, bez mīlas, ar bagātu vīru appre-

cējusies kundze, kura pa vasarām, mazā Kurzemes

pilsētiņā pie Daugavas sarīko dzīres, saaicina māk-

slinieku sabiedribu, pjlsētiņas godigajiem pilsoņiem
par iztrūcinašanos. Si dama, kuras dārza sētu un

namu rotā daudzas apiņu vītnes, ir nevīstošas va-

saras un prieka reiboņa pilna; ši Anna Dagda, kuru

ar īstu apiņu reibuma daili ir apvijis dzejnieks, ši

straujā, skaistā, gudrā, mūžam degošā ir varbūt īstā-

kais sievietibas atspīdums Akuratera dzejā. Varbūt

īstāks pat kā Viktorijas Sniedzes, Alises Kūren, ģim-
nāzistes Liesmas mirdzums. — „Mājās" turpretim ir

lieliska izpostitās, pamestās Kurzemes lauku aina,

inteliģentam savu māju drupu vietā atgriežoties.
Un Edvards Egle, agrākais students un virsnieks,

sajūt zemes svētumu un ilgas pēc darba, pēc atjau-
nošanas. Viņš sastop jaunu inteliģentu meiteni, kura

ari atgriezusies uz darbu, uz jaunu dzīvi, un jūtas
laimigs un nākotnei svētits. Tas ir jauns Peters

Danga, kurš pēc vēl drausmākām pārbaudu vētrām

atgriežas pie dabas.

Jaunā Latvija — vaj viņā tomēr nav vēl kas pa-
licis

no vecās vergu, mutes bajāru un rāmi pieticigo
pilsoņu zemes, neskatoties uz visām šķīstišanas

ugunim? Ja, ir gan vēl. Tautai atgriežoties miera

stāvoklī dzejnieks atkal to sajūt. 1920. gada „lat-
viskā" Riga viņam šķiet

„

sausi pieticigā vācu Riga,
kā glezna gotiska un vēsturiga." — Rigas gaume

joprojām mietpilsoniska; „ne dumpis, karš, kas tautu

domas vēta, Ne laika vētrās šūpodamies masts, Ne

cīņās asiņainās cirsta rēta Nav veikt to varējis".
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Un Rigas sievietes? Tās nav apiņreibinošās Annas

Dagdas, bet — „viss sievietēm ir lemts priekš māju

gara, Visgudrākās tās—vīrus pieviļot" (poēmā „Riga").
Visur spokojas pilsoniskās pilsonibas un pilsoniskā
sociālisma rēgi. Un ari uz laukiem, atdzimstošā

Kurzemē, uz kuru atgriežas Edvards Egle, tiek kal-

pots naudas dievam: „Est nu ir pasaules cēlākais

sauciens". Un — „Ošus lai sterliņš aizved pār jūru —

Jauna cilts nāk un jauni ir dievi, — Maizes dievs —

ciniķis, rievains un pelēks" („Dziesma par drupām").
Tādēļ kareivjiem, kas atgriežas, dzejnieks piekodina:
„Augšā, kareivji! Paliekat modri! Karogs jums mū-

žigi jāpatur gaisā. Nav jūsu vieta, pilsons kur staigā"
(«Kareivjiem, kas atgriežas").

Tāds zemnieks-praktiķis, pie zemes pieplacis, līdigs,
zems, redzams tautas komēdijā „Pieci vēji" (1922).
Tas ir Vidzemes saimnieks Peters Jundzis; visu piecu
valdibu maiņās viņam un viņa sievai ir pirmais,
svarigakais jautājums: „Kāda nauda tagad derēs?"

Tikai meita Mirdza — zināmā mērā uzskatama kā

īstās „veselās" tautas dvēseles ietvērums — gaida
aizgājušo

v

pašu latvju virsnieku Kārli, gaida, līdz

sagaida. Šis Peters Jundzis gan pārak šaržēts (meitu
landveristu baronam par klātguletaju gan nedzīs ne-

viens latvju zemnieks), tāpat ari virsnieks Rumba

izrādās tāds diezgan sīks vīriņš, tomēr komēdijā ir

daudz skaistuma un raibā, komiskā darbiba jau tagad
„Pieciem vējiem" radijusi lielu popularitāti.

VII.

Ir brīži, ir laiki, kad visvētrainākais nemiera sau-

cejs-dziesminieks alkst visdziļā miera, alkst klusuma

un gaismas. Tā tas notika ari ar Akurateru. Pēc visiem

kariem, pēc visām revolūcijām cilvēkā un jo vairāk

dzejniekā nāk īstā atziņa, ka patiesais Dievs, vienigā
pestišana atrodas klusumā un gaismā. Ari Akura-

ters no nemiera, no vētras nāca pie viņiem.
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Miera alkas jau bij stāstiņā „Miera ēna", pa daļai

dzejoļgrāmatā „Sirds varā", kā ari „Degošā salā",
bet nekur un nekad tās neizpaudās tik gaiši, kā

1920./21. gados rakstitos Akuratera darbos. Te vis-

pirms jāmin stāsts „Klusums un gaisma" (1920),

pēc kura autors nosaucis visu savu grāmatu. Bijušais
sarkano strēlnieku vadonis te tiek tēlots, Kalniets,
cilvēks ar lepnu nežēligi varonigu sirdi, īsts vadonis-

pārcilveks, sirdī nicinādams pūli-tautu. Bet tad pad.
Krievijā, pēc savadi traģiska mīlestibas pārdzīvojuma

viņu tik ļoti spēji pārņem klusuma un gaismas alkas;

viņš top „kontrrevolucionars", top arestēts, izbēg,
pārnāk Latvijā un kā lielāko dārgumu pārnes —

opija pīpi, kuru viņam dāvinājis aziats-kulijs. Galā

ari Kalniets dodas uz Āziju, jo Eiropā viņam viss

riebjas. Viņš teic: „Visas revolūcijas un kari un

ideju trakās cīņas nav nekas. Nav nekas! ..
.

Nav nekas vairāk kā netīras koka tupeles, kuras

mums jāatstāj pie svētās pagodes vaj mošejas sliek-

šņiem, lai drīkstētu ieiet miera mūžos. Miera un klu-

suma valstibā". Šai atziņai tuvojas nevien Kalniets,

viņa vilina ari stāsta autoru, lai gan autors beigās,
kā atvairidamies, kā atgainīdamies no jaunajām
tieksmēm, piezīmē: „Atpakaļskrejoši trakas jūras viļņi
vienmēr atstāj dubļus aiz sevis. Skumji ir, kad mēs

krītam atpakaļ pēc cīņām un meklēšanas". Bet var-

būt tas ceļš ir jauns cīņu un meklēšanas veids, —

tas, pa kuru aizgāja Kalniets? Un vaj tad tikai

opija burvju pīpē atrodami klusums un gaisma? —

Šis stāsts ir tik fabulisks un dramatisma bagāts, kā

neviens Akuratera darbs. Te pie Akuratera parādās
ievērojama koncentrācijas spēja un nevien tēlotajā,
bet ari stāstitaja talants.

No pārējiem grāmatā „Klusums un gaisma" ievieto-

tiem stāstiem viņas pamatnoskaņai vistuvaki „Dieves
meklētājs" (1916) un „Maska" (1921), sevišķi pēdē-
jais. „Dieves mēkletajs" ir Don-Žuans—komponists



Visvaldis Sils, kurš iegūstot vienmēr manto tikai

sāpes, jo iegūtā nekad nav Ta — Viņa, ta Dievišķā,
kuras tēls tam pastāvigi aizslīd projām. Mazliet rad-

niecīgs Līvzemes virsaitim Kaupam ir šis traģiskā
Don-Žuana tēls. — Traģiskāks, ar lielāku mīlestibu

no autora veidots, ir tomēr jaunais virsnieks filosofs

Osis stāstā „Maska". Ari tas ir Viņas meklētājs;
šo Viņu Osis atrod uz kaujas lauka un ta ir nāve.

Nāvē Viņa tam uzsmaida. Te pamirdz atkal kas no

Kalnieša klusās, tik ļoti ilgotās gaismas. Senais

dzīvibas skaistuma slavinātājs Akuraters tagad atra-

dis ar nāves savādo daili. Tas ir ceļš uz jaunām

atziņām. — Pat spara pilnās «Latvijas balādes",
kurās viņš pārnākušiem kareivjiem liek pie sirds

bēgt no miera, Akuraters tomēr nobeidz ar dziesmu

„Mieru es sapņoju", un izsaucas: „Mieru, kas dru-

vas mums audzē, Mieru, kas praviešiem dots, Mieru,
kas pasakās Mūžibas apstarots!"

Pasaku lugā „Šis un tas Itnekas" (1920)
daudz noslēpumaina un burviga pasakas skaistuma.

Pamatnoskaņa gan saulaini dzidra un prieciga, tomēr

ari daudz mistisku vilcienu (Mūžibas salā, pa daļai
Meža milža pagalmā un pie sudraba ezera).
Kazaika — Šis un tas Itnekas — ir jaunibas sapņi,
viss jaunu darošais, laimigi noslēpumainais, reibinoši

skaistais. Reti maigs un viegls šai bērnu lugā parā-
dās mums Akuraters un viņš pratis savā darbā ielikt

īstu burvibu.

Vistiešāk, visspēcigak, vispilnigak, visskaidrāk dzej-
nieka jaunās alkas pēc atpestošā klusuma un gaismas
izteikušās dramā-misterijā «Aptumšošanās" (1921).
Sātans-Lucifers, cīņu, naida un nemiera gars, agrāk

«Sātana sapnī" tik ļoti pielūgtais, šai darbā parādās
kā nejauks postnesis, nelaimes un chaosa cēlējs. Lai

iegūtu varu par sauli un daili, lai piepilditu atkal

savu tukšojošos valstibu, viņš nonāk zemes virsū

kā kanclers un uzmusina ķeizaru uz karu, iestāsti-
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dams par vispasaules impēriju. Tad viņš parādās
ierakumos kā aviators-musinatajs, uzkūda nomocitos

kareivjus uz dumpi un pasniedz tiem sarkano karogu.
Tad viņš nāk kā tautas vadonis un beigās kā dikta-

tors, kurš nomierina izsalkušo tautu ar lielgabalu
šāvieniem. Sātanam pretim nostājas vispirms no Para-

dizes nācis seravs, virszemes dzejnieka Plinija veidā.

Bet ta jaunās, gaišās patiesibas sludināšanu viegli
izbeigt ar lodi. Tad nāk pats Kristus un kā sani-

tārs atnes līdz pēdējam nogurušai cilvēcei alkto

mieru. Viņš rāda cilvēkiem uz Daili, uz jauku bērnu

un teic: „Ta ir vairāk nekā es". Daili-Dzīvibu ne-

panes Lucifers un atkāpjas. Šai darbā dzejnieks
pirmo reizi redzējis un rādijis Kristus tēlu visā viņa

spožumā. Mistērija, neskatoties uz nepilnibam, tomēr

ir ievērojams darbs un, līdzigi „Kaupam
a

— asiņaini

izjusts darbs, dzejnieka dvēseles sauciens pēc miera

un gaismas; vietām viņu apņemPola Klodelamistēriju
mirdzā dvesma. Uz skatuves „Aptumšošanai" nekādu

ārkārtigu panākumu gan nebij — pa daļai tādēļ, ka pie

mums — un tas tiešam tā ir — nevar panest zināmo

asiņaino žņaudzēju tik patiesu rādišanu uz skatuves.

Viens kritiķis pat, iedomādamies tik ļoti ilgotā cara

laiku cenzora lomā, sauca pēc boikota, pēc mistēri-

jas nolieguma, jo „strādnieciba" gan protot rādit

tādiem mistēriju dzejniekiem ...
Ši vecā, vecā

dziesma!

VIII.

Un Akuraters ieraudzija Erosu — mūžam smai-

došo, nerātni graciozo dieviņu, kura bultas reizēm

likteņus veido, kurš mūžam mirdz kā jauns, rožaini

priecinošs rīts pār visām karu un revolūciju drupām.
Mūžigais cilvēces pavadonis ar smaidu. Akuraters

viņu tagad vēro mierigi saulainu, pateicigu skatu —

bez patosa, bez nemiera, bez skaļuma. Un viņa
stilā arvien vairāk ievijas Erosa sārtais smaids, viņa
klusais vieglums un grācija. Cik tāls un pagātnei
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piederošs nu liekas „Uz Sauleskalnu" izplūstošais
patoss!

Erosa vara atspoguļojas trijos agrākos stāstos:

„Madonna Lukrecia" (1918), augšāmcelša-
nās" un „Dievi ir labvēligi" (abi 1920). Pirmie abi

stāsti ir no renesanses laikiem, no tiem laikiem, kad

„likumi zaudēja savu varu pār cilvēku sabiedribu

un katrs bija pilntiesigs valdit par sevi un spriest
tiesu par citiem, ja tikai to spēja" („Madonna
Lukrecia"). „Madonna Lukrecia" ir drūmi spēcigs
stāsts no šiem brīnišķajiem laikiem, „Miesas augšām-
celšanās" turpretim — viegli priecigs. Tikai ša stā-

stiņa beigas izbojā pārak bravuriskais skaļums. Vis-

jaukākais, graciozākais un smalkākais no šiem stā-

stiem gan būs „Dievi ir labvēligi", kurā atveras ne-

aizmirstama aina no senās Romas ķeizaru laikmeta.

Jaunākais Akuratera stāstu krājums tad nu ari

saucas „Erosa cilts". Te ir tēli, kuru likteņus
noteicis un veidojis Eross. Te ir traģiska donna-

Zuaneta Agate („Pelni"), kura, iegūstot mīlestibas

saldumu un līdz ar to dzīves pilnibu, to iegūst pa

daļai, jo «nevienā tēlā viņa nav visa". Pie tādas

atziņas nokļuva ari traģiskais Dieves meklētājs Vis-

valdis Sils. — Un pat ienīstā Baltijas grafa ģinti
Akuraters spēj te uzlūkot bez sevišķa naida, jo Eross

jaucas viņa un viņa kalpotāju mīlestibas attiecibās

un izdara tā, ka grafa un istabmeitas dēls top brašs

saimnieks un grāfienes un sulaiņa dēls — galma

kambarkungs. Beigās pār kaisli vētraino pagātni
dus svētijoši zeltains rudeņa miers. Jo Erosa ciltī

„nav ne zemnieku, ne aristokrātijas, bet ir tikai cil-

vēce" („Erosa cilts"). Un Don-Žuans, vislielākais

Erosa bruņinieks, nekļūst Lucifera laupijums, bet

aiziet nāvē apskaidrots, jo viņš ir īsts mīlētājs bijis
un dzīvibai kalpojis („Doņ-Žuana pēdējā mīlestiba").

Tāda apskaidrota Don-Žuana (ar Don-Kichota pie-

jaukumu, jo šiem tēliem ir zināma radnieciba) lirika
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ir Akuratera jaunākā dzejoļgrāmatā „R oža i n s

vējs" (1920—22). Ta ir Akuratera smalkākā, gra-

ciozākā dzejoļgrāmatā, te ir viņa vistīrākā lirika,
norobežota no politiski nacionāliem laikmeta dzejas

piejaukumiem. Galvenā kārtā dzejnieks te slavina

dievišķo vaļibu un vieglprātibu, jo — „pumpurs viegl-

prātīgi veras Un vieglprātīgi puķes zied, Pie tauriņa
gaišs tauriņš tveras, Kaut viņa mūžs ar sauli riet"

(«Vieglprātība"). lešalcas ari svētums: «Tavs miers

kā erceņģels ap mani vijas ..." «Madonna, grēks
kā sarkanrožu ziedi, Kā dēmons tumšs vairs garu

neielenc Un kaislibu un baudu tumšie biedi No dvēs-

les bēg." Skaistas ir sonetas par Don-Kichotu un

dziļi izjusts ir zīmigais pašapliecināšanās dzejolis

«Cilvēks".

Beigās jāpiemin kāds no vispēdejiem Akuratera

stāstiem „D zīvi b a s sākumi" („Latv. Vēstn."

lit. pielikumā 1923. Nr. 11). Ta ir senatnes aina n

Zemgales laukiem, kād pēc drausmigiem mēra lai

kiem, divi jauni, dzīvi palikuši cilvēki vienojas kais

šķīstā mīlā un sākas atkal jauna dzīviba. Tāpat kā

varbūt pēc gadusimtiem Edvards Egle („Mājās") a

jaunavu levu. Vienkāršs, skaists tēlojums.
Tā tad Akuraters pēc pašdievinošā individuālisma

pēc visām vētrām un cīņām, nācis pie dziļas, jaun
radošas pašatziņas, pie gaiša viegluma, no kura pre
tim smaida Erosa mūžam jaunais, dzīvibu svētošai

vaigs.

Jūnijā 1923. Peters Ērmanis.





J. AKURATERA

KOPOTI RAKSTI





ZVAIGŽŅU NAKTS.





1.

UZ RĪTIEM.

Sirdij ta zeme zināma

Sarkanā rīta blāzmā:

Zaļais dzīvibas vaiņags kārts

Augstās ledainās klintīs.
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ZVAIGZNE.

Ir liela debess. Un pilna zvaigžņu. Un zeme klus'

un ir mirusi.

Vēsas ir ielejas un vēsi ir kalni; viss lūkojas uz

zvaigznēm.

Un viss ir tumšs virs zemes, jo visas zvaigznes
ir augšā un zeme dus.

Bet krūtis es jūtu sāpes: tur ir viena zvaigzne.
Si zvaigzne ir mana sirds.

Viņa kvēlo un deg un es sajūtu sāpes un naktīs

man nava miera. Mana zvaigzne grib skaistuma un

skaidrības un viņa deg manās krūtīs un es sajūtu
sāpes...

Izdziesti mana zvaigzne, — es gribu miera!

Bet mana zvaigzne deg un es mīlu viņu. Un ar-

vien karstāka ir mana zvaigzne un arvien lielāka

mana mīla un dziļākas manas sāpes, lielas skūpstošas,
kā zvaigžņu debess

...

Izdziesti mana zvaigzne, — es gribu miera!

„Kamēr tumsa ir, ir zvaigznes; es dzisišu tad, kad

uzlēks tava lielā saule", mirdz mana zvaigzne. Un

viņa mirdz, skaidra, karsta un alkstoša...

Kvēlo, mana zvaigzne! Es gribu tavu lielo sāpju!
Es gribu tavas laimes!
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Uznesiet uguņu lāpas kalnos,
Lūdziet pusnakts zvaigžņoto dievu,
Lai jūsu dzīviba nenoslīkst tumsā,
Mūžigā dusā, mūžigā mierā!
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NĀC RĪTS!

Nāc, rīts!

Ar smaragda zaļiem stariem

Apģērbi debess malas

Nakts miglā tītas,
Uzvelc gaismas loku

Un šauji saules bultas

Karstas, degošas bultas

Gurušo, gļēvo cilvēku sirdīs!

Sen kaistošā dvēsele alkst

Gaismas spirgana malka —

Mosties aiz pelēkas nakts,
Izdzēsi ilgas,
Pirms ārprāts nava tumšojis prātus
Mūžīgām bezgala domam

Gaidot vizošo sauli,

Ak, jauno sauli!

Pirms dzīvibai kapeņu trūdos grimt,

Vajaga mirdzošam rītam dzimt,

Vajaga laimi baudit!
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PRET KALNU.

Lejā aiz mums ir migla — auksta un sastingusi
rudens migla. Kā nakts spoks viņa apsedz zemi ar

saviem plašajiem spārniem. Nāves elpa dveš iz viņas
un kapa klusums... Bet pretī mums ir kalns, ne-

līdzens, klintains un mūžigi liels.

Un mums gribas pret kalnu, — mēs ejam. Ak,

ne mēs gribējām: kāds spēks mūs aizrāva un pa-

cēla uz turieni it kā auka un tad mēs zinājām tikai

vienu vārdu un jutām tikai vienas jūtas: pret kalnu!

Reizam mēs apstājamies un mūsu acis skatās at-

pakaļ tur biezajā miglā, no kurienes mēs izgājām.
Vaj tur bija labi? Tur tak palika vēl tik daudzi

un tiem ir silti un mierigi tur dusēt... Mierigi?

Ne, mēs negribam viņu miera. Mēs meklējam ta

skūpsta, kas dedzināja ilgu uguni sārtu un mūžigi
kvēlošu mūsu dvēselēs un sauca un aicināja mūs

ārā, tālāk, pret kalnu, un solija mums laimi, tādu

laimi, ka mums pat raudat iegribējās.
Un mēs ejam pret kalnu, mēs, vieni, bez draugiem

un bez ceļa. Nava dzīvibas ap mums un nava

gaismas, tikai no apakšas mūs sasniedz smiekli un

zaimi, tie ir paēdušo smiekli un gļēvo zaimi — viņi

sauc mūs atpakaļ...

Migla paceļas augstāk un aizsedz mūsu ceļus, tumsa

it kā tīkls satin mūs; nakts un šaubas gulstas dvē-

selē; krūtis apkūst un kājas pagurst un mēs dusam

uz akmeņa klints, vieni starp debesi un zemi un no

lejas šalc salti vārdi: Mirt jums tuksnesī, jūs, ne-

prātigie!
Bet mēs ejam pret kalnu. Mūsu dvēselē prieks

par to, ka mēs esam vieni un prieks par nogurumu:
mēs esam kā bērni, pilni ticibas uz saviem spēkiem,
bez rūpēm un bez asarām... Tur, uz brīvo tāli,

tur, uz augšu!
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Un labi mums ir pret kalnu — mums aug spēks.

Un tad?

Mēs esam tur. Migla nogrimusi lejā, mūžigi aug-

stais kalns beidzies un mēs stāvam virsgalā.
Saule un gaisma! Dienvidus vējš! Puķu smarša

un gaviles! Plašums un raibi mirdzoša tāle! Mū-

žigs plašums un mūžiga vasara un mēs nemirstigi!
Mēs dievi! Mēs atradām savas saldās skumjas un

esam tagad mājās ...

Mēs nezinām vairs, ka mēs gājām pret kalnu, bet

to mēs zinām: tūkstoš reiz vēl mēs ietu — tik jauki
ir iet pret kalnu!



12

KAUJA.

Kad rītos sarka mākoniši,
Kad gaisma ausa,
Pavasara rītā

Pēc garas, tumšas ziemas nakts,
Tad plauka vārigas lilijas,
Uz rītpusi vērās

Un smaršoja un gavilēja:

Saule, ziedonis, rīts!

Bet nakts un negaisu valdonis,

Ziemeļu vējs,
Izveda savus melnos pulkus,
Aukas mākoņu pulkus,

Cīņā pret rīta staru,
Uz šausmigu kauju.
Tad vēlās, brāzās un plūda

Tumši, rūcoši leģioni
Pret rītiem,
Pāri par lilijām,
Pār baltiem ziediem.

Bet spožais saules zobens

Pāršķēla viņus.
Un bezgala telpa palika gaiša,
Mirdzoši zila.

Un neredzēts ziedons par zemi nāca

Viss smaršoja, ziedēja, tvīka
...

Bet pirmās lilijas,
Salauztas trūdu klēpī slīka.
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KAD VAKARA ĒNAS ATNĀKS...

Kad vakara ēnas atnāks,
Tad viss būs mūžam kluss...

Aiz kapsētas sūnainās sētas

Bez celšanas trūdi tik dus.

Bet rīti, kad vizuļo gaišie —

Uz darbu, uz darbu tad nāc!

Mēs celsim taisnibas pili
Un valdīs tur dailes un prāts.

Lai vaigi kvēlojas sārti,
Lai miera tad nezina krūts;
No ilgu vīna še, baudi,
Mūs aiznesīs prom viņu plūds.

Aug lilijas ceļa malā,
Kā pērlēs nākotne dzirkst

Un gaismas un ziedoņa tālē

Mūsu brīvibas pilsēta mirkst.

Vēl rīti, — uz darbu nu nāci,
Kā ēnas nāk vakars kluss...

Aiz kapsētas sūnainās sētas

Bez celšanas trūdi tik dus.
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Nu atkal par debesi zilo

Atlaidās dzīvibas tēli,
Ziedu pulksteņiem zvanit

Mūžigas laimes svētkus.

Un tu dzirdēji gaišus
Augšāmcelšanās vārdus,

Tu, apraktā manās krūtīs,

Mījotā, gaišā doma
...

Tu gribēji mosties

Iz dzelmes apburtas pils,
Tu gribēji celties,

Tu, mūžigo ilgu pilna,
Tu iededzi manās krūtīs

Nejustas laimes slāpes,
Kad gribēji dzīvot,

Bet pelēka nakts

Izstiepa melnu roku

Pār tavu gaišo tēlu,
Un tu paliki dusot

Dzīva manās krūtīs...

Un tavas asaras —

Tās manas dvēseles skumjas
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DZĪVĪBAS DZIESMA.

It kā iz pasaku jūras
Dimdošas, dziedošas

Pamostas dzīvibas skaņas.
Un iz zemes dziļumiem,
Iz mūžigo trūdu kapa
Pamostas, paceļas
Gaišie saules dievi

Vizoši baltās drēbēs.

It kā grimušo zvanu

Teiksmaini saldas dziesmas,

Apvij dvēseli ilgas

Bezvārdu, nejustas,
Mūžiga nemiera ilgas...

Un mēs, gurdenie, mostamies,
Ikdienas pusmiegu veicam

Un lūkojam tālēs,

Ak, tālēs pār kalnu galiem,
Tālēs aiz nakts zvaigznēm
Un tālēs aiz saules!

Un sniedzamies rokas,
Un sanākam svētit

Vasaras gaišas dienas,
Un trīcoši alkstam

Darba, cīņas un kaujas!..

Kā mākoņi pār zilo jūru
Prom sapņu valdzināti iet,
Kā viegla migla vizēt dodas

Uz vakariem, kur saule riet;
Kā baltas buras līgodamās
Pār melniem bezdibeņiem slīd,
Kā kalnu strauts bez apstāšanās
Uz jūru tik uz jūru rit, —

Tā brīvibas mums karsti gribas,
Mums krūtīs viņas elpas tvīkst,
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Kā laimes zemes, kur bez gala
Tik balti ziedi smaršā līkst.

Un saules ģēnijs
Par zemi tuvojas mums!

Viņš zemes būdās dzimis,
Ar asarām mazgāts balts,
No vārigiem spēkus
Un no mirušiem dzīvibu

Viņš kopojis sevī.

Viņa acīs ir sāpes,
Visas pasaules skumjas,

Viņa acīs ir gaviles,
Nākotnes lielā prieka
Raditajs sauciens.

Visas nospiesto asaras

Ir raudājušas ta acis;
Visu cietēju šausmas

Ir viņa dvēselē raktas;
Visi ienīstie vārdi,

Brīvibas, gaismas vārdi

Uz viņa lūpām

Augšāmcelšanās gaida...
Iz ceribu vizmām

Un iz spēka vizmām

Darināts viņa zobens,

Liels, pār tālu tālēm

Un cauri urbdamies,
It kā saules stari

Tumsas melnajām masām.

Un viņa zobena galā
Sarkana, maziņa

Asiņu lāsite karas —

Ta dailes un taisnibas

Kareivju asiņu lāsite,
Saules ģēnija talismans mūžigs.

Un saules ģēnijs
Dveš savu elpu,



17

Un modina veco pasauli
Uz skaistiem svētkiem...

Un mostas viss; viņa pēdās
Sāk baltas lilijas plaukt
Un šļūdoņu ledus gālēs —

Sarkani rožu ziedi augt.
Un dzelteni gaismas stari

Dzīvu plūdu pār zemi lej,
Pār durvu zajajo telti

Balti tauriņi gaisā dej.
Un cilvēku krūtīs zvani,
Sen klusuši zvani dimd

Un nezina jūtas, kur mājas,
Ne spēki vairs — mieru, kur rimt

Mēs iesim, draugi,
Saules ģēnijam līdzi,
Brīvot apburto pili,
Kur apraktas nākotnes dienas.

Un mūsu gājiens
Izaug bezgala virknē,
Kā svētku gājiens:
Ziediem un zaļām stīgām,
Asins sarkanām rozēm,

Vaiņagi vijas apkārt
Mūsu nemiera krūtim.

Lielu gaviļu dziesmu

Skandina liras,
Uzvaras saucienam līdzi...

Un saules ģēnijs
Atver kapsētas visas

Un sauc uz dzīvibas svētkiem

Mirušos, vajātos garus.

Viņš atver zemes dziļumus
Un izved baltajā dienā

Puscilveku ģindeņus ārā,
Un sauc:
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Priekš saules jūs raditi,
Priekš laimes un darba

Un ne priekš mokām,
Ne priekš smagām nastām!

Atver viņš cietumus

Un rūsainās važas

Raisa no cilvēku rokam,
Un sauc:

Brīvibai dzimuši jūs!
Plašajam laukam

Un bezgala tālei

Pieder jūsu

Ļaunās, grēcigās domas,
Bezlaika domas!..

Un dziedāsim mēs

Tad brīvotai vasarai dziesmas.

Kā vētra kalnājos
Pārplūdīs mūsu himnas;
Kā vakara smarša,
Skūpstīs mūs mīlas vārdi,
Kā debesu dzidrums

Mums smaidīs un sauks

Mīlestiba pēc mūžam

Nesniegtiem daiļuma kalniem.

Bet saules ģēnijs,

Bezgala uzvaru jūtu
Vadits, pa brīvo zemi

les mūsu priekšā.
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DRAUGAM.

Sen projām vasaras saule,
Sen puķu un ziedu vairs nav,

Pat kalnājos ozoli lepnie
Bez lapām bēdigi stāv.

Sen nava vairs spēcigo vārdu,
Ikdieniba dvēseli māc,
Un ideāla vairs neredz

Caur miglu pelēko skats.

Un šaubas par visu, kā čūskas

Melnspīdigas dvēselē lien

Un aicina saldām balsim

Uz baudu, kur pūlis brien.

Tak iesim droši un brīvi

Un lepni kā varoņi mēs

Uz mūžiga daiļuma pili,
Tur dziras tad svinēsim mēs.

Tur tāles piepildīs laime,
Kā zilganais vasaras tvans

Un gara mūžigos svētkus

Izpaudīs brīvibas zvans.
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CEĻĀ.

Dziest jauniba, kā sarkans saules riets,
Nu diezgan dusēts, diezgan smiets,
Nu atliek tikai ciņa...

Kā negaiss dzīve sauli klāj, —

Pār kalnu jāiet tavai gaitai,
Pār augstu bezgaligu kalnu, —

Par to nekas!

Ir diezgan dusēts; spēki mostas

Un dvēsle cīņas alkst, kā laimes,
Ta aizmirst ikdienibu,
Ar vaiņagiem tai tiktos greznoties,
Kā kaivai baltai pretī laisties

Pret jūras bezdibeņu plašumu.
Tik simti trīs pie Termopilam stāsies

Un milijoni pretī pulcēsies.
Par daiļumu retais ies,
Par veco dzīvi — melni pulki celsies.

Lai; gara kaujas nakts kad gaisīs
Uz augstām klintim uzvarētājs kāps
Un dzirdīs tos, kas saules slāps.
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NĀC...

Nāc draugs, kad mēneša vizmas līst

Caur priežu galotnēm skumjām,
Par daiļumu klusu mēs runāsim,
Par šķīstibu, zvaigžņu stariem.

Nāc draugs, mūs pasaule atstāja,
Mēs bijām lepni un brīvi,
Mēs nesaprotam ne cilvēkus,
Ne viņu gurdeno dzīvi.

Kā tīrā sudrabā greznoti
Mirdz mākoņi debesu telpā...
Cik labi ir tagad mums ceļot tā,
Cik ilgu

Nāc draugs, lai mirušie dusēt iet,
Mums nevajag miera un snaudas.

Līst mēneša vizmas, ir gaiša nakts —

Vēl daudzi mums vientuļiem baudas.
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PAVASARS.

I

Vārigi, pelēki
Pumpuriši slēpjas

Kailajos vītola zaros...

Atkūst kalnraalā zeme

Stinguši, saluši

Pretī dienvidus vējam ...

Un pelēkais zvirbulits

Trokšņo tik skaļi, tik līgsmi
Pretī dienvidus saulei...

Sirds pamostas:

Vaj tiešam pavasars nāks?

Tik ilgi bija gaidit un cerēt

Un velti cerēt.

Ja, nāks.

Dziedinās skumjas un ilgas
Un dzīvi vizošos audos tērps,
Un gaviļu dziesmu bez gala vērps.

11.

Tu dusēji, dvēsele?

Diezgan dusēts.

Lai sarautas vecās stīgas,
Lai drupās skumju kokle, —

Gavilēm plūst pār zemi!

Kāds ziedoņa daiļums

Smejas tev pretī!
Iz pumpuriem sārtiem

Lapa pēc lapas raisās,
Jauns zaļums parādās
Melnās klinšu aizās.
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Mieg kalngali miglājā zilā

Tiem pāri padebess

Sniegbaltos spārnus cilā.

Gar kalna malu

Vijas melns strauts,
Bez apstājas projām, projām
To jūras brīviba sauc.

Uz pļavām paveras ziedi —

Drīz meitenes kroņus sies,
Ar saldām, saldām dziesmām

Tās diet un līgot ies.

Kā kauss vissaldākā vīna

Ir ziedu nakts;
Viss mostas un plaši elpo,
Kas bija kapā rakts.

Pagalam jau nakts —

Dzīvibai atvērti vārti!





2.

SALTA NAKTS.

Kurp ejam mēs salkdami mūža gaitu?

Kur smiesies mums raudošas acis?

Kur baltā šķīstiba nevīst, kā ziedi?

Kur cilvēks ir dzīvibu racis?
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SEV.

Atstāj tempļus, atstāj zemi,
Galvu baltā segā tin,
Tavas domas, tavas sāpes
Tikai debess zvaigznes zin.

Tavas domas, tavas sāpes
Lūpas saltām klintim teiks,
Tavus soļus, tavu gaitu
Ārprāts stīviem glāstiem sveiks.
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UZ KLINTS.

Neizmērojami un neaptverami augstu stāv zilā

debess un aiz viņas tālēm deg saule. Un kā skumju
un prieka sūtņi iz nezināmiem tālumiem nākdami

un dvēseles brīnumstāstus stāstidami peld baltie

mākoņi par šo bezdibeni — klusi, kā pusmiegā, kā

sāpju pārņemti, jo viņi nevar iet brīvu ceļu — viņus
nes vētras...

Un bezdibens ir ari lejā — tumša nemieriga
dzelme. Caur kaļķakmeņa slāņiem viņa graužas,
„melnacaina Daugava" un rit un steidzas it kā izejas
meklēdama. Nedzīvās klintis pārkārušās pār dzelmi

kā kalnu gari raugās pētidamas straumē. Straume

sitas pie viņām, raud, slapina klinšu pamatus ar savām

asarām, prasa brīvibas un grib izlieties pār iztvī-

kušo zemi, bet klintis viņas nesaprot: aukstas ir

viņu krūtis, viņas pazīst tikai dusu.

Uz cietas klints, starp debesi un starp zemi stāv

neliela, žuburaina priede. Cieti viņas saknes iekam-

pušās radzes plaisās un apķērušas to no visām pusēm
sūc dzīvibas sulu no nedzīvo akmeņu masas — uz

dzelmi lien šīs saknes, viņas grib tikt cauri caur

akmeni un smelt iz dziļā bezdibeņa valgumu un

dzesēt vienreiz savas slāpes, aizmirsties pie vēsajiem

plūdu viļņiem.

Klintī viņas izgrauž dobites un ar pārdabisku spēku
dodas dziļumos: iz turienes skan straumes šalkoņa
— lielāka ilgu dziesma mazajām vārigajām saknitem...

Tur vijas staipekņi pa klinti, tur aug ūdens puķes,
tur lapo ar tumši zaļām lapām liepas un ozoli, tur

dejo elfas un dzied lakstigalas... Bet dziļi vēl

apakšā ir tur dzelme... Simts gadus jau mazās

saknites viņas meklē un nevar atrast un mirst klints

krūtīs.
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Un pār klinti lej saule savus starus, plūdiem, iz-

šķērdigi. Saules stari skūpsta priedes zaļos zarus

un aicina uz augšu, pacelt galvu pāri par mākoņiem
tīros klajumos. Tur viņi runās tikai ar saules stariem

un noskatisies ar nicināšanu uz zemi, kur dzīvo tik

daudz niecigu radijumu, nejuzdami ne mazākās vaja-
dzibas pēc saules un brīvibas.

Simts gadus jau urbjas saknites klintī un simts

gadus stiepjas kā lūgdamās uz augšu priede. Bet

kropla, maziņa un salīkusi stāv priede tāda pat un

drūmi skan viņas šalkoņa uz cietās klints, bet klints

nejūt neka, viņa pazīst tikai mūžigu dusu...

Starp debesi un starp zemi mūžigi! Bez pestišanas,
bez miera, bez baudas un bez izejas! Starp debesi

un starp zemi, uz klints ari tu, mana dzīve...
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Visa dzīve ir pilna
Kūstošu zelta skaņu,
Visa dvēsele pielieta

Kvēpošām, melnām sēram.

Kad kūstošas zelta skaņas klusēs

Tad ari melnās sēras dusēs...
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VĒL VIENREIZ...

Vēl vienreiz atnāks atmiņa salda,
Kā aizmirstie skati, kā pavasars kluss.

Vēl skumjas reiz modisies dvēselē karsti

Un paslepus kvēlošas asaras plūs's.

Kā tauriņš pār kapsētu — pārlidos sapņi,
Kā bezdeligas pār jūru tie skries.

Un skūpstīs tev dvēseli dzēlošā skūpstā
Un bezgala ilgas par tevi tie lies.

Un tad — tu dzīves ceļmalā iesi

Ikdienas baudu, kā citi sev gūt:
Ne taisnibas pērles — tu kaislibas pirksi,
Lai sāpju svabads reiz varētu būt...
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MANAS DIENAS.

Ļauns burvis manas dienas

Uz kapsētu ved

Un dzīvas šausmigā kapā —

Manas dienas met.

Kā sārti miglainas būtes

Tās ilgās man dzimst —

Bez dzīvibas — bezdibeņos
Tās atpakaļ grimst.

Sarkana vīna kausus

Tās rokās nes,
Tur dārgs laimes dzēriens

Man priekš dvēseles.

Pavasara ziediņiem
Vitas tās smejas, —

Bet asaras žēli man

Iz dvēseles lejas ...

Dienas manas brīnišķas
Nedzīvotas mirst, —

Vizošie sapņu audi

Putekļos irst...
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NAKTS DOMAS.

>v I. \

Dzīvibas kalnos.

Akmens kapā dus mana mīloša sirds,

Atmiņa vēsa, kā asaras viņu spirdz,
Domas kā gaistošas ogles smadzenēs trūd,
Dzīvibas kalnos cik labi ir vienam būt!

Galva dimantiem greznojas jaurnbā,

Migla un rūsa šos daiļumus sagrauza.
Klusa ir jūra, sen zilganie viļņi dus,
Neizdos mūžam tie bijušos brīnumus

...

Bijušos laikus, kā smaršu dvēsele jūt —

Dzīvibas kalnos cik labi ir vienam būt!

Domas kā zibeņa bultas tumsibu šķeļ,
Gaismas kausu iz saules avota smeļ,
Jaunas sārtākas rozes ceļmalā zied,
Jaunas uzlec ir zvaigznes, bijušās riet,
Jaunas baltākas drēbes, jauna karstāka sirds,
Skaidrāki strauti iz purvainas zemes irdz —

Labāku draugu tik nava, bijušie zūd...

Dzīvibas kalnos cik labi ir vienam būt!
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11.

Zvaigznes.

Es mīlu zvaigznes, kaut esmu šķirts
No viņām caur bezgala tāli,
Nakts vijas ap mani un smiedamās

Dzēš mirdzošo staru pēc stara.

Varbūt, ka dzēsīs tās visas nakts

Uņ dzīvi es beigšu bez saules,

Varbūt, ka skati man apkusīs
Mūž mūžigi augstumus vērot.

Bet atminot zvaigznes, ko dzēsa nakts

Man sāpju asaras ritēs.

m.

Zilā puķe.

Zilā puķe

Augstajā kalnā zied,
Mūžam turp doties

Un mūžam asaras liet!

Tu gāji un pakriti, —

Augšup vēl vērās skats

Tu gāji un ticēji
Un pievīli sevi pats.
Novīta zilā puķe
Un ceļš zem kājām zūd —

Un tava dzīve

Nespēka purvā trūd.
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IV.

Mūžibas vārti ir atvērti naktī,
Mīlas dārzi reibuma pilni, —

Mana dvēsele līgsmibā skumst:

Mūžibas vārti ir atvērti naktī,
Visumā izgaist degošas jūtas..
Salta rasa un karstas as'ras —

Manas dvēseles nakts.
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VIENS.

Vaj tu zini, draugs, kas ir vientulība? Tev es to

prasu: es gribu zināt, vaj viņa tevi ari apmeklē, ši

savādā viešņa?

Tagad viņa ir pie manis. Es nevaru izteikt, cik viņa
ir smaga un skumja, kad viņa atbalstās uz maniem ple-
ciem un iet man līdzi, bet viņa ir tik salda un sa-

vādas tīksmas pilna, ka es, nepārspējamu prieku mākts

spiežu viņu pie krūtim un skūpstu un gavilēju un jūtu,
ka man asaras līst šai skūpstā — ne laimes, ne prieku,
ne ilgu asaras, bet tās, bez kurām es nevaru būt.

Bet vaj tu zini, kas ir vienam būt? Vaj tu esi stā-

vējis kādu reiz tumšā telpā, klusumā, no visiem aiz-

mirsts, nesaprasts un pamests kā dzīvei nederigs un

ārprātigs cilvēks? Un vaj tev pazīstamas tās neprāta

gaidas, ta nemierigā griba, just vienu savā tuvumā,

pie ka galvu atspiest un stāstit visu, ko tu sapņojis un

izsapņojis, ko tu cietis un kur iet tavs ceļš, tā stāstit,
kā bērns mātes rokās, bez bailēm palikt nesaprastam
un neievērotam? Ak, kā tad sirds grib dzīves elpas!

Viena skaidra skata, vienas lepnas domas un viena

brīva cilvēka — pēc ta kliedz tad viss... Ap tevi

mudž un kust cilvēku pulki, viņi priecājas, raud un

bauda laimi — un viņiem pietiek. Bet tev nekad ne-

pietiek un tu nevari saprast viņu priekus un viņu

asaras, tev nava atbalss —ta ir vientuliba! Viņa tevī

iemīlas un apbur tevi un nīst tevi un tu tadesi viens
...

Bet tad viņa tev sāk stāstit kaut ko, un tu klausies

un netici brīnuma stāstam — tas ir, kā bērnu dienu

teikas. Tu palieci tīrs no šiem stāstiem un jūti tādus

priekusun laimi, kādusnekadneesijutis. Tupalieci liels,
liels un tev vairs nav ilgošanu — tu esi uzvarējis ...

Tu izeji no vientulibas sapņiem baltā ģērbā, dego-
šu mīlu dvēselē un pilns miera un dzīvibas. Vientu-

liba tevi uzmodinājusi kā no kapiem — tāda viņa ir.

Vaj tu, draugs, pazīsti tādu vientulibu?
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DZIMTENES CIEMĀ.

Mīksts, sārtu staru vilnis veļas,
Pār druvām un pār ciemu plūst
Un norimst vēji sila kokos,
Un visur klusi, skumji kļūst.. .

Nu apstāj mākonits pār kalnu,
Kā šūplī tālēs skaņas mieg,
Un sapņi savas baltās rokas

Ap pagurušo dvēs'li liek.

Un zvaigžņu nakts man acīs skatās

Tik teiksmaini, tik brīnišķi...
Par laimi atkal sapņo krūtis,
Kā bērnu dienās šūpulī.
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Skaista ir debesu dzīle,

Mūžigi plaša un tāla,

Mūžigi pilna ilgu un spēka,
Smaidoša, klusa

...

Un kā pie bezdibeņa

Stāvu un lūkojos turpu —

Plašuma alkst mani prāti,
Aukas brīvo spārnu!
Savadu rožu dārzu,
Savadu dziesmu man gribas.
Savadu cilvēku skūpstu,

Vārdu, ko dvēsele saprot...
Debesu dzīles vārdus

To vien dvēsele saprot:
Plašuma bezdibeņi
Brīvibas vārdu runā.
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Pret debesi lūko ziedi

Balti un šķīsti-cēli,
Par debesi brīvibā nesas

Sapņainie mākoņu tēli..

Un dvēsele visa grib ziedēt

Kā baltos rožu ziedos,
Grib jūtās greznoties skaista,
Kā mākoņi saules rietos.

Bet zeme asarām lieta,
Darbdienu skrandās tīta,

Gaida, kā smagā sapnī,
Labāka ziedoņa rīta

...
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NABADZĪBA.

Es lūkojos ārā. Pa mazu lodziņu es redzu dzīves svēt-

kus: līgsmi cilvēki iet pagaišiem ceļiem un es dzirdu, ka

viņu sirdis runā laimes un prieka valodu. Es redzu, ka

ziedošus kokus skūpsta vējšun notiemlīstbaltas asaras.

Es redzu sauli.

Es redzu klusu debesi ar tīrām sniega mirdzošām

zvaigznēm un aizmigušo mākoni debess tālē.

Un mana dvēsele raud, jo es redzu visu to pa

mazu lodziņu, es esmu cietumā.

Bet mani spēki sāk mosties un manas gribas ne-

vaidamā dziesma laužas uz turieni... uz dzīvi, uz

plašu, gaišu, tīru pār mani. Ugu ārprāts mani pārņem
un viss priekš manis liekas tik niecigs. Kas gan var

mani atturēt! Es aiziešu.
..

Bet mana griba atsitas

it kā pie cietiem dzelzs rāmjiem un es skatos un ne-

ticu pats sev: es esmu saistits. Nodilušas drēbes man

mugurā, gurdeni locekļi un auksts mans cietums. Un

pie manis stāv viņa, netīra, pelēka un smejas ar

nekaunigu smaidu un liek savu kaulaino roku ap
mani un žņaudz mani...

Nabadziba!..

Tā viņa ieslēdza manu jaunibu un turēja šaurā

telpā garas dienas un gadus.
Taču reiz es aiziešu no viņas, mani spēki ir lielāki, man

jātiek turārā! Mangribasnebauditabrīvaprieka unvaļas.
Nabadziba...

Un beidzot zelts skanēs manās kabatās un manas

rokas būs pilnas pērļu un man būs ļauts dzīvot.

Tad es aiziešu pie viņas un metišu pērles un zeltu

viņai pie kājām, bet pats iešu raudat vientulibā par

manām jaunibas dienam, par tām šķīstām un baltām,

kuru asaras ritēja nabadzibas cietumā.

Par visas pasaules zeltu es nenopirkšu vairs viņu,
un sirmai galvai vairs nava jaunibas prieka, — tas

ir aprakts nabadzibas cietumā.
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MANA DVĒSELE.

Mana dvēsele gaismas un ziedoņa salka, —

Tai vaj'dzeja baudit no ikdienas malka.

Mana dvēsele pilnibas meklēt gāja —

Nakts tumsas plīvuri pāri tai klāja.

Tai pamodās ilga pēc tāles visplašas,
Ap baltajiem spārniem jau žņaudzās važas.

Ta kliedza pēc drauga, kas saites tai raisa,
Balss apklusa nedzīvo klinšu aizā.

Nu mana dvēsele sēra un klusa,
Kā karaļmeita, kas apburta dusā.

Bet viņa gaida: reiz vērsies dzelzs vārti

Būs diena — jau austrumi sarkuši sārti.
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DZĪVE.

...
Un kā tumšs, salts miglas mākonis, segdams

debesis un sauli, tā nāk arvienu pie manis mans

jautājums mūžam neatrisināts, apnicis, bet nešķirams

un liels. Viņš jau tūkstošām reizēm bija pie manis,
kā pie parādnieka ... Atnāk, kā gars pusnaktī, no-

sēstas blakus un saka: parunāsimies... Ak, kādas

šausmas un garlaiciba ir šinī vārdā: parunāsimies...
Laokoona čūskas nevarēja sāpigak dzelt, kā šis vārds;
es nodrebu viss un man gribas celties un bēgt prom

no mana jautājuma un elpot vieglu maija gaisu zem

zilām debesim un aizmirst, ka es jau reiz dzīvojis

pasaulē. Bet nava tīra maija gaisa un es atzīstu,
ka velti ir bēgt un nederigi... Reiz es ticēju, ka

var izbēgt no netīras zemes un slimiem cilvēkiem

un ši ticiba mani veda pret kalniem, bet šis pats

jautājums, kas tagad sien mani savās važās, tas no-

kāva manu ticibu. Un tagad viņš iet, kā ēna man

pakaļ un saka savu mūžigo, kārdinošo: parunāsimies!
Es ciešu klusu, bet viņš stāsta

.. .

„Tu iedomu slimais, tu neprātigais, vaj tad tev

vēl nepietiek? Vaj tu jau neesi dubļiem un netīru-

miem apzīmēts un tu smejies par tādu dzīvi..
. Vaj

tu neesi übags, kuram sabiedrība atmet no savām

druskām, vaj tevi nespārda ar kājām paēdušie godigie
cilvēki? Un vaj tu redzi ceļam galu? Un vaj tu

redzi patieso ceļu?.. Viss ir māņi, ko tu meklē,
viss ir iedomas. Vaj tu neredzi, ka dzīves mecha-

nisms tevi saberzīs nākošā acumirklī!.."

Un grauzošas sāpes mani dzeļ: es negribu dzirdēt

vairāk, es gribu labāk mirt! Es steidzos un eju un

gribu izbēgt visam, bet kad noguris nolieku galvu,
viņš, mans jautājums, liels, neuzvarams nosēstas

man blakus un saka: parunāsimies ...
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Un man netīkas ne locekļu kustināt, es ļauju, lai

viņš runā un sāku ticēt, ka nava citas dzīves, kā

tikai mazā, skumjā, kaislibu salkanā dzīve.

Tad es vēlos pārmaiņu. Es vēlos nāvi un dusu.
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KĀ SKANĒTU ZVANI...

Kā skanētu zvani,
Kā plūstu dziesmas,
Kā līgsmotu šķīstie,

Laimigie cilvēku bērni,
Ja visa zeme

Nebūtu apburta
Dzeļošu sāpju un asaru miegā!

Kā smaršotu rozes

Tumši sārtos ziedos

Pār purviem un kalniem,
Pār tuksneša smiltim,
Ja cilvēki nemītu viņas
Savām netīrām kājām.

Kā skanētu tu, mana dziesma,
Mans saldais sirds bērns,

Manis, nesaprastā,

Vienigais, vienigais draugs ...

Kā lidotu tu, kā ērglis
Pāri par debesu tālēm,
Ja riebigo rūsu no stīgām
Es noslaucit spētu,
Ja dzelzs tīklis nesegtu
Saules debesi tālo!

Bet nu tev diezgan, jau diezgan,
Mana vientuļā maldu dziesma

...
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VAJ MUZAM?

Vaj mūžam dvēsele slima

Un ceribas slimas būs ?

Vaj mūžam spēki lai rūs' ?

Vaj mūžam iz cietuma ārā

Pa logu lai lūkojos
Bez brīvibas, tālumos?

Ne, dvēsele dzirdēja zvanus,
Nu spēka pilna ir ta,
No snaudas nu pestita ta.

Bet zvani skanēja tālu

Un tālu tie apklusa,
Un dvēsele raudāja ...

Vaj mūžam tie skanēs tālu

Un sapņu māņi tik būs,
Un paliks viss nāves kluss?
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Uz plaša lauka

Pusdienas tvanā

Svētkus, svētkus

Debess zvani zvana.

Un debess zvanus nedzird

Pa zemes lejam, —

Kapu zvanu

Mēs dzirdam un turpu ejam
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NĀVES VALSTS.

Iz klinšu plaisām lilijas plaukst,
Baltas pret sauli veras.

No viņām smarša augšup plūst,
Stāsta: pavasars klātu.

Laiks mosties! tās zvana un skandina,

Diezgan mūs grauza ziema —

Un visā plašajā tālē spirgst

Lilijas zieds pēc zieda.

Bet ziemas karalis kalpus sauc:

Dzīviba radusēs zemē,
Bet mana valsts ir nāves valsts,

Visu, kas ziedos ir, kaujiet!

Un tūkstošiem spožie ieroči

Sagrieza smalkos ziedus,
Un netīrās kājas samina

Jaunos vasaras dzietus.
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TU VARI GAIDĪT...

Ārā ir gaiša sudraba nakts —

Vaj nebūs jau diezgan cietumā smakts!

Mana dvēsele ietrīcas raudās
...

Pār visu zemi kāds skaistums dus,
Kā zvaigznes tērpj debesu augstumus!
Cik saldi tur elpotu krūtis!

Spārnus! Prom brīvam, kā ērglim skriet!

Ņe, klusu sirds, apspiedi ilgas un ciet:

Še pelēkas sienas un tumsa.

Apkārt, kā bezdibens valda nakts,
Dzīvs tu viņas dzijumos esi rakts,
Tu vari sapņot un gaidit.

Gaidit, līdz mirdzošā diena aust,
Tavus tvīkušos vaigus skūpstit un glaust,
Tu vari sapņot un gaidit.
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NU GAISMA TAPA.

Nu gaisma tapa,
Nu nāca vieglis maija rīts

Ar glāstiem, skūpstiem šurp pār zemi,
Ko viņa lūpas skāra — tapa šķīsts,
Kur elpu dvesa — lilijas ziedēt sāka,
Kā dzirkstis gaviles pār zemi plūda,
Nu valgi risa, gurdums mūžam zuda...

Ir debess augstākas
Un mākoņi nes' baltas svētku drēbes,

Vējš kaislāk puķes glauž
Un maigāk ilgu zvani dvēs'lē zvana:

Nu radits viss, nu svētkus svinēt nāciet!..

Bet velti saldais aicinājums plūda.
Viņš darba dienu bērnus nesniedza

Tie tumšās telpās, cietumos.

Uz dubļu ielām dzīrās svētija,
Un ozianna dziesmas dziedāja —

Tos rūpes veda svētku dejā.
No gaiši zaļām ārem sēta viņus šķir,
Nav pāri lūkot laika.

Nu velti gaisma tapa ...

Ar lāstiem zemes bērni viņu sveica

Un as'ru dzīvi — savu laimi teica...
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KAD SAULE RIET
.

. .

Kad saule riet vakarā

Sarkana, sarkana,
Uz baltas sienas ta

Gleznas savādas zīmē, —

Tad dvēselē ieskanas

Dimdoša, dimdoša

Iz mirušām dienam

Skūpstoša slāpju skaņa
. . .

Kur rīta rasā

Mirdzošie vizošie

Manas dzīvibas lauki,
Pērlēm un pasakām posti?
Neviens viņus nepazīst,
Bet mana dzīviba

Ir aprakta, aprakta
Tur viņos laukos

. . .

Tur manām domam

Ira šūpulis
Apvīts smaršigām,
Baltām un sarkanām rozēm,

Bet tagad saltā,

Šausmigā kapā,
Tālsvešā zemē

Es viņas aprakt lieku

Manas mīļotas, lolotas domas

Un sārta pār viņām vakara saule riet
. . .
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KA VĒTRA
. . .

Kā vētra aizskrēja dzīve

Un tukšus mūs atstāja,
Kā zvans ta skanēja maigi
Un grima un apklusa.
Mēs mūžigi tvīkām un slāpām
Un brīnumus gaidijām,
Par sauli, par jaunu rītu,
Par gavilēm sapņojām.

Mēs uzvilkām baltas drēbes

Mums kokles bij stīgotas
Mēs saplūcām mētras un liljas
Un rozes vissarkanās.

Mēs gaidijām, ugunis dzisa,
Sirds krūtīs apklusa jau,
Un drēbes putekļiem klātas

Un stīgās vairs skaņu nav

Un dvēsele mūžigās ilgās
Vēl meklē pa tukšumu,
Ta skumst un raud un jautā:

Vaj dzīve ta biji tu?
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MUSU JAUNĪBA.

Jaunibai tīkas

Sarkani ziedi,
Pa rožu dārziem

Tīkas tai ieti.

Jaunibai dimantiem

Greznoties tīkas,

Stīgot prieku
Un gaviļu stīgas,
Teikām un sapņiem
Greznotas dienas,
Brīnumu vītnes

Lai vijas un sienas. —

Bet mūsu jauniba
Staigā viena

Klusa un skumiga,
Kā rudens diena.

Svešas tai gaviles,
Svešas tai dziesmas

Rūpes tai pusnaktī
Dzied savas dziesmas
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ANDANTE CANTABILE.

Kā smarša vijoles skaņas plūst,
Tās skūpsta, aijā un glāsta.
Tās it kā pa nakti šmpu nāk,
Par mīlu, par ilgam tās stāsta.

Viņas augstumos lido un augstumos zūd,
Kā aukas debešu gaita;
Tās brīvas kā ērglis laizdamies,
Kā saule tās skumjas klaida.

Tās nopūšas grūti un asaras raud

Un gulstas, kā bezdibeņos . . .

Vēl vaids, vēl kliedziens, lūgšana —

Tad klusuma nakts.

Un raudas pār manu dvēseli nāk,
Kā rudeņa lietus pār ziediem,
Manu spēku dziesma ta skanēja
Un apklusa tumsas aizā.
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GAIDOT.

Pagraba dzīvoklī drūmā

Dienas mums atnāk un iet,
Sienas mitras mums aizsedz

Ares, — tur pasaule zied.

Apkārt mums lido še nāve,

Salti dveš briesmonis bads —

Ak, kam tu pagurt jau sāci,
Drūmi kam lūko tev skats?

Neļauji dvēselei raudat

Te šinī tukšumā, draugs,
Teic tai, ka gaisma un ziedi

Mūs ar' reiz brīvibā sauks
. . .

Klausies, — pār mirušām tālēm

Rītens jau pamodies pūš
Diena būs dzirkstoši gaiša,
Vaiņagots rozēm mūs' mūžs

. . .

Lai mūs šīs velves ar' smacē,
Dvēs'le kā ugunīs tvīkst

. . .

Degošo brīvibas liesmu,
Kas viņu slāpēt gan drīkst?

Draugs, mūsu diena jau tuvu,

Mūžigs nāk gaismas spēks,
Ārā jau rītenis modies —

Saule, drīz saule mums lēks!
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PUSCEĻA.

Vēl dziesmu gribētos man dziedat,
Kā negaiss lai ta tālu kliedz,
Lai dzīve nāk, lai zelta kausā

Ta sārto vīnu manim sniedz!

Lai mostas nemiers manās krūtīs

Un spēks, kas miera nepazīst;
Lai gaita man pār ledus kalniem,
Lai gurdo dusu dvēs'le nīst!

Jau stīgas sietas; pirksti maldas —

Un skumji akkords ietrīcas
. . .

Nav senās dziesmas; apklust lira

Un vaigus glāsta — asaras.
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ZIEMEĻOS.

Viens eju ar uguņu sirdi krūtīs,
Dzied plašums apkārt tik saldi

. . .

Ka nāktu ar stīgotām sudraba kokiem

Pasaku dziedoņi skaldi.

Nu diezgan
...

Pār galvu zib sniegainas kaijas,
Es veros mūžibas acīs

Un gaidu; es zinu, ka viņa man reizi

Taisnības valodu sacīs —

Kurp ejam mēs salkdami mūža gaitu?
Kur smiesies mums raudošas acis?

Kur balta šķīstiba nevīst, kā ziedi?

Kur cilvēks ir dzīvibu racis?
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PEC ZIEDOŅA.

Pēc ziedoņa skumst mana dvēsele,
Kas sen jau sapņots nebeidzamās ilgās,
Kur draugus atrastu, kur dziesmas saldākas

Par mani nestu laimes baltos ziedus.

Pēc ziedoņa, kas skaists, kā līgava
Iz krūtim mūža sāpes izskūpstitu,
Ar sārtām liesmām klintis greznotu,
Ar rozēm nomirušas dienas vītu.

Pēc ziedoņa
. . . Ak, mūžam stīga trīc,

Kaut bālā sejā gurdenums jau dzimis,
Kaut nezin prāts, kas tālo ceļu spriež
Bet saldais zvans — tas skanēt nenorimis.

Vēl zvaigznes vēro tumšā tālē skats,
Vēl aug un mostas šķīsti baltas domas, —

Bez mēra ticiba, bez gala meldija,
Bezgala meldija . . .

kur viņa mani vadīs?

Bezgala jūrā baltas buras klīst,

Šķeļ kuģis ūdeņus, aiz manis diena beidzas
. . .

Acs lūko tumsā
. . .

baltas kaivas kliedz
.

. .

Pēc ziedoņa! Ak, mēmi klusē tāles.

Pēc ziedoņa skumst mana dvēsele,
Bet nedzīva, kā sfinkss ir pasaule.
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JUL. PAKALNAM.

Vaj tu vēl esi dzīvs vaj esi lepnis?

Vaj vēl uz zvaigznēm skaties klusā naktī?

Un vaj vēl garā maigie jūtu tēli

Tev pasargāti, dziļi, dziļi rakti?

Iz tumsas saucu tevi, — viss ir kluss
. . .

Vairs nepukst sirdis še priekš dailes
. . .

Vaj daiļi būsim mēs? Ak, smagi žņaudzas
Ap dvēs'li dzīves nežēligās rokas.
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TU VIENS
. . .

Tu biji viens, kad skarbā jauniba
Bez priekiem, salta līdz tev ceļoja,
Kad cīņa, darbs

Un asaras un skumjas tevi glauda,
Tik lauzt un ciest bij tava bauda, —

Tu biji viens
. . .

Tu biji viens, kad ilgās tvīka sirds,
Kā stādiņš pagrabā, pēc saules gaismas.

Bij nabadzibas skrandām apsegtas,
Krūts skumjās, uzvaras kad ilgojās . . .

Kas tavu dvēseli tad saprata,
Kas teica viņai saldu, maigu vārdu?

Kas viņas dziļumos, kā zvaigzne lūkoja?
Tu biji viens.

Tu esi viens
...

Ak mūžigs lepnums tāds,
Tas drauga nemeklē — kur rastu to,
Kas aizskārtu tev stīgu dziļāko
Un dziesmu dziedātu, kas tavai rada?

Tu viens, kad zeme saules skūpstos gurst
Un smaršo plašās ziedu āres;
Tu esi viens, kad naktis brīnišķās
Sauc zemes bērnus baudit skūpstu laimi,
Un zvaigznes tumsā, it kā šķīstitas
Tās kvēl, kā tavas domas apslēptas.
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Tu esi viens, kad dvēs'le vaļas kliedz,
Kad pārspēks tavu lepno galvu liec,
Kad asaras tev gribas raudat

Par asinim un lāstiem zemes lejās . . .
Tu esi viens!

Kā plaša svētnica

Ir tava dvēsele un baudas pilna,
Ta visa šķīstos ziedos zied

Un skaņās kūst, kā salda meldija,
Bet cilvēki ar tevi runā salti.

Neviena nav, ak, it neviena nav,

Kas tevi apņemtu ar drauga roku

Un klusi paustu: tevi saprotu,
Mans draugs, mans plašums, mana dzīve tu, —

Tu esi mūžam viens!

Tu būsi viens,
Kad kaujā uzvarēts tu gurdi dusēsi

Un sirds tev žēli, karsti raudās

Pēc zudušā, pēc dzīves baudas!

Kāds plašums te, tev vienam dzīvot!

Kāds klusums gara gaitai!
Tu eji meklēt jaunas pasaules,
Iz pulka vēsma zaimus pakaļ nes\

Kā paguris, kā miris liekas viss,
Viens dzīvo tik: tavs lepnais „cs

fc

.
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Auksts, pelēks rudeņa vakars

Pār zemi, kā ēna grimst.
Un klusums un drūmas sēras

Iz debess plašuma dzimst.

Un kokos pēdējās lapas —

Čukstošus vaidus tās šalc;
Pa pasaules telpām staigā
Kā karalis — nāves vaids.

Pa vakara krēslu, pa tumsu

Caur gaisu melns putnis klīst;

Viņš nezina savas gaitas,

Viņš ceļa sev nepazīst.
Viens vienigs viņš pelēkā gaisā,
Visapkārt tam vakars vēls

. . .

Viens vienigs, kā klusa doma,
Viens vienigs — lepnis un cēls.

Es noskatos ceļa malā,
Kur miglā viņš pazuda,
Man liekas — ta jauniba mana,

Kas neziņā aizgāja . . .
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RUDEŅA ZIEDI.

I.

Kam klusu palika sirds,
Nāk skumji domu tēti"

Vakarā ciemoties vēli?

Kam sastinga vasaras nakts

Debesu augstumos tālu

Ar norietas gaismu bālu?

Tie saltie rudeņa vēji:
Nīkst viņos ziedoņa kvēle,
Tie nāves vijoli spēlē

.
.

.

Tie ziedu vasaru rok

Un vaiņagu dzeltenām lapām
Pārklāj tie skaistuma kapam.

Tie dvēselei dziesmu dzied:

Diezgan nu laimes un skumju,
Nu taisies dusēt iet.

11.

Smalks miglas lietus,
Dzeltenas lapas
Un klusums

. . .

Pēdējie ziedi,

Pēdējās skaņas
Un klusums

. . .

Pēdējās asaras

Pēdējās skumjas
Un ceļam gals . . .
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111.

Nāk vasaras dienas atpakaļ,
Ar atmiņu zvanu tās zvana,

Kā viļņo dziedoša skaņa!

Kam agri uz kapsētu gāja tās?

Tās daiļas, ziedošas bija —

Rīta gaisma iz viņām lija . . .

Tās ziemas pārspēks aizdzina,
Uz saules zemi tās gāja:
Tur viņām dzimtenes māja . . .

Vēl viņš atnāks, pār zemi līs,
Tad dzīvibas dziesma plūdīs
Cilvēku mirušās krūtīs.
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MEZĀ.

Viens eju pa mežu

Tālu no klajumiem viens
. . .

Soļus nedzirdu mīkstajā sūnā,
Tikai pāri pār galvu
Koku milzeņi runā

Brīnišķus saldus un diženus vārdus,
Un pār viņiem, bez telpu,
Zila debesu jūra
Snauž savos sapņos.
Saldu zemes smaršu

Izdveš puķites mazās,
Saldā zemes smaršā

Dziedināt dvēseli slimo

Atnācu šurpu,
Saldā zemes smaršā

Ta vesela kļūs . . .
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JAUNĪBA.

Mana jauniba
Purva dūņās smacēta,
Veltās ilgās nomira.

Pelēkas rūpes

Bija man svārki,
Manas agras dienas —

Miroņu zārki.

Mani lielie sapņi

Noslāpa sāpju gaidās,
Kā melni kraukļi
Pāri izmisums laidās.

Nu vaļā ir durvis,
Nu logi vaļā,
Dienvidus debesis

Dvēselei vaļā.

Celies, jauniba,
Paskaties zaļās lejās,
Celies, mana dārgā,
Arā saulite smejas!
Mēma un salta

Dus viņa nāves miegu —

Pie acim klusi

Es baltu autiņu lieku . .
.





3.

GUNDEGAS.

Lej asaras saule! lai dus mana galva
Gundegu dzirkstīs tik spožās,
Lai mani vasaras sapņi
Sķīstiti, jauni uz dzīvi možas!





69

DĀVINĀJUMS.

Kad plakstiņus paceli
Un acis tev gaiši mirdz,
Kā rīts man pretī —

Tad ziedoņa diena aust,
Viss tērpjas pērlēs un vizmās

Un dzīvot un karot no jauna
Grib skumjā krūts,
Un smaršigu rožu meklē

Dvēsele zemes trūdos,
Un gribas ticēt, kā senāk

Daiļumam, brīvibai, spēkam.
Bet kad skatu dzirkstošo

Aizsedzi tu priekš manis,
Tad vakars pār zemi nāk

Gurdi, gurdi un klusi
. . .

Spēki kā rūsainās važās

Aizmieg uz smagu dusu.
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KAM MILI MANI?
. .

.

Kam mīli mani, neprāta cilvēku? Vaj es zinu, kur

rozes zied, lai greznotu tavus matus ar viņām, lai

spraustu tās tev pie krūts? Vaj es zinu saldos vār-

dus, ko tev čukstēt vienatnē ausīs, kad tu sapņot
gribi?

Man nav neka: ne ziedu, ne glāstu, ne skūpstu ...

Kam mīli mani? Vaj tu sapņo par „ligzdu" kaut

kur klusā vietā un par mierigo, maigo dzīvi, kura

plūst kā dzeltena, klusa rudens diena — neka, neka

man nava!

Es pazīstu ceļu pār klintim un pār aizām, es mīlu

tumsu, nakti un vientulibu, es gribu mūžigi ceļot, es

gribu mūžigas kaujas. Un kauja agri vaj vēlu

ievilks mani savos līķos un es trūdēšu kaut kur

viens, aizmirsts
. . .

Kas tad glaudīs tavu galvu, kas

tad tev runās par mīlestibu? Kam mīli tu mani,
slimo cilvēku! Ej, kur pasaule zied, kur sārtie,
mīlestibas alkstošie cilvēki plūc ziedus un dzied

dziesmas — tur tu atradisi savu ziedoni. Bet pie
manis tava mīlestiba apdzisīs kā uguntiņš nakts

tumsā un neviens nespēs viņu uzpūst saules liesmās.

Mīlestibai vajaga atdusas, zaļo klajumu un zelta, bet

es esmu nabags —

mana vieniga manta ir manas

domas, bet viņas ir ārprātigas. Kam mīli mani!

Bēdz, bēdz no manis!

Jeb vaj tu mani tomēr gribi mīlēt un saprast? Tu

mani gribi mīlēt kā iedomas, kā kaut ko sen aiz-

mirstu? Ak tad es tev neprasišu, kam tu mani mīli.

Tad es jutišu sev tuvumā vienu vienigu būti, no

kuras siltās elpas atdzīvojas visa pasaule un zied un

smejas man. Tad es dzīvošu un būšu liels un varens

un neviens nezinās to spēku, kas mani pacēla, bet

tu bālēsi un nīksi un raudāsi par savu mīlestibu
. . .
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Kam mīli mani, ja tev netīk asaras un skumjas?

Bet par asarām un skumjam pasaule smejas un viņa

smejas ari par tevi un par mani
. .

.

Kam mīli mani?
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CEĻOTĀJU DZIESMA.

Mēs tikāmies

Uz plašā dzīves lielceļa
Un skumjas mums krūtis grauza

Mums netikās staigāt
Pa asaru zemi,
Mums netikās ceļmalas būdā

Mieru un atdusu gūt,
Mums gribējās abiem pāri
Pār miglas kalnu

Redzēt brīvibas jūru . . .

Un tad es dzirdēju:
Kā pulkstenits skanēja
Tavā dvēselē

Ceribas gaišas,
Kā austrumi dega
Ticiba tavā skatā.

Nu mēs dosimies

Kopā pa lielceļu plašo,
Kā bezdeligas caur miglu
Uz dienvidiem siltiem.

Viena skaņa,
Kā zelta vizmas mūs apvij,
Viena ilga,
Kā mākonits balts mūs vada —

Ta ilga pēc labākas dzīves,
Kad risīs šīs vizmas,
Kad apklusīs skaņas,
Tad šķirsimies
Un ceļmalā mirsim . . .
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KĀ DZELMES ZIEDS
.
.

.

Kā dzelmes zieds es šķīsts vēl gribu būt.

Sirds kvēlu nedzēstu pēc dzīvibas vēl jūt -

Nāc, līgava, vēl reiz pie manis klāt,

Ļauj mūsu skatiem klusu parunāt,
Lai vaigos maigums sārts kā viesis nāk

Un sāpju domas dvēs'li nepanāk . . .

Uz plašas pļavas zilpuķites zied,

Turp iesim skaistos sapņus virknē siet,
Tur pāri mums tik zila debess būs

Un svētku maigums atnāks krūtīs kluss
. . .

Tavs drebošs skūpsts man dvēs'li dziedinās,

Ap galvu apvīs puķes sarkanās

Priekš jaunās svētku dzīves,
Priekš dailes brīves

Spēks vēl reiz lepnis rnodisies,
Kā milzis savā gaitā uzvarēdams ies.
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TU ZINI ZIEDOŅA DIENU .

Tu zini ziedoņa dienu,
Viss plašums kad gaismas pilns.
Tu zini ziedošu silu,
Pār kūpu plūst vēsmas vilns

. . .

Šalc augšā galotnes tumšās

Un pusdienas saulē mieg,
Un sapņi ap dvēseli rokas,
Kā ziedošus vaiņagus liek.

Tur bijām mēs ziedoņa dienā —

Kas zina, kā aizgāja laiks!

Tur skati stāstija teiku,
Tur mīlā sārtojās vaigs . . .

Un nu ir rudeņa diena,
Līst migla un lapas krīt;
Kā raudās mirkuse saule

Aiz pelēkiem mākoņiem slīd.

Tik dvēselē viss, kā toreiz:

Ta pate diena vēl dzirkst,
Dzied vēsmas un smaršo ziedi,
Sils dienvidus saulē mirkst.
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NAKTĪ.

Dveš siltu, kaistošu elpu
Mums krūtīs nakts,
Sauc ilgas projām, kā sapnis
Vēl nepanākts.
Un klusi, klusi mēs ejam,
Tik sirdis pukst
Un ziedošie koki par laimi

Pasakas čukst
. . .

Kad rītos rožaini bāla

Sāk gaisma plaukt,
Kā gribētos brīnišķo nakti

Vēl atpakaļ saukt!
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TU ESI KA DZĪVA GLEZNA.

Tu esi kā dzīva glezna:

Vispasaules smaidi tev vaigs;

Slēpj lūpas jau zināmo stāstu:

Nu pasteidzies, mīlēt jau laiks
. . .

Rītblāzma uz vaigiem mostas,
Dzirkst skati, kā auseklits,

Ģērbs — vasaras mākons baltais

Saules kvēlas apkārt vīts.

Un matos, kā tumšā dzelmē

Slīkst sarkans magoņu zieds,
Bet sīkie pirkstiņi drebot

Sārtrožu ziedu man sniedz .
. .

Kā brīnumu puķe tu ziedi

Un gaidi, kas skūpstit nāks.

Ak, dzīves übadze ātrā

Tavus ziedus un brīnumus vāks.

Ne skūpstos un mīlā laime, —

Ta dzīvo tik daiļumā,
Bet daiļumam ceļamalā
Būs aizmirsta kapsēta.
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E. S.

Mīļš meitenits man piemiņā:
Pie krūts tai roze sarkana,
Sedz jauno stāvu drēbes gaišas,
Ap cirtām vēsma klusu laižas.

Lēts gredzentiņš uz pirksta viz,
Ik vārdu teicot lūpas trīs'

Un nemierigi plūst tai elpa,
Par šauru liekas pasauls telpa.

Kam puķes matos iepītas?
Kam krūtis sapņiem pilditas?
Ka meklē skats, ka sirdij gribas?

Ak, — mīlestibas, mīlestibas!
. . .
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TĒLS.

Es redzu tavu tēlu, tēlu vien, —

Vēl ķermens tavs nav manu roku skārts;
Vēl nesasniedza tevis, meklētās,
Mans kaislais kliedziens, ilgu saldais vārds

. . .

Kā sudrabgaisma pāri mākoņiem,
Kā nakts, kas ziedu smaršā gurst un kūst.

Tavs tēls man lūko dziļi dvēselē

Un mūžigs aicinājums vārdos plūst:

Vaj zini tu, kur iet uz laimi ceļš?

Vaj zini mīlestibas dienvidus?

Vaj zini tu, kur svētku sajūtā
Sirds meklēdama tālā baudā dus?

Tās tavas domas, — pērles vizošas,
Un tavas jūtas — ziedi sarkani,
Tās saprot mani, pazīstamas man,

Tās — ideāli gaismā apģērbti . . .

Tavs daiļais tēls, ko augstās dieves skauž,
Tavs skats, kā pusnakts maigs man visu teic,
Ko skumjās izsapņoja mana sirds,
Ko viņa mūžam sapņot nepabeidz.

Man plašums veras, nakts un tumsa gaist,
Uz ceļu līdzināt nāk dēmoni

. . .

Uz karaļpili mīlas dienvidos

Tu mani, ceļinieku, aizvedi.
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Tu zini, kā zvaigznes klausās,
Kad pusnakts pār zemi iet, —

Tā veros es tavās acīs,
Tā esmu es svēts un liels

. . .

Kā zibens glauž saltas klintis,
Kā viņas līdz dziļumiem dreb,
Tā glauž mani tava roka,
Tā esmu es svēts un liels

. . .

Tu zini, kā purpurs pār jūru
Plūst degošs, kad saule riet,
Tā plūst tava mīla pār mani,
Tā esmu es skaists un liels

. . .

Tu zini, kā diena nakti,
Kā nāve dzīvibu mīl,
Tā mana dvēsele mīlē

Tevi, mans maigais draugs.
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TRĪS DZIESMAS.

I.

Tikai tevim vārdu teikšu,
Kuru sirds kā liesmu nes;
Tikai tevi meklēt iešu

Augstos, tālos kalnos es.

Pusnakts vēl ir zvaigžņu pilna,

Lejas pilnas sudraba,

Vaj tu zin', kur mīlas sapņus

Nāves dēmons paglabā?

Mīlas sapņi ātri steidzas,
Vakars sārts pār zemi nāk

. . .

Saldo vārdu, saldo skūpstu
Asaras vairs nepanāk.

VL

Tuvāk manim pieskaries,
Drošāk ]auji tavu roku,
Es vairs pazīt negribu

Rūgtuma un salto moku.

Spulgs kā dimants būšu reiz,
Skaists kā saules puķe rītos;
Dzīves ziedus nesišu

Tevim uguns noskūpstītos.

Tuvāk manim pieskaries
Skaistā dzīves 'gunī tvīksim.

Sāpju jūrai pārkļūsim,
Sārtā mīlas jūrā slīksim.
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DL

Spraud te, šo ziediņu balto

Pie manas mīlošas sirds,
Ar savu vārigo roku

Pie manas mīlošas sirds.

Pa nakti un tumsu man jāiet,
Bez zvaigznēm ir debesis,
Diezin, kur dubļainie ceļi
Un skumjas man' aiznesīs.

Pār dzeltenām druvām un birzēm

Kad rudeņa migla līs,
Tad kapsētas vārti vērsies

Un visas vainas tad dzīs.

Tad skūpstīšu balto ziedu,
Tad dzisīs mīloša sirds

. . .

Liec viņu pie manām krūtim,
Lai pieder tev mana sirds.
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Mēs cēlām brīnišķu pili,
Kā ārprātā — divi vien ...

Mēs greznojām viņu ar zeltu,
Mēs bijām tur katru dien.

Ar mūsu dvēseles zeltu,
Kas tīrāks kā kalnu zelts,
Ar ideāliem, ar sapņiem,
Ar spēku, kas vienibā smelts

Ar mūsu šķīstajiem skūpstiem
Kā liljam mēs apvijām to,
Tur pērļu šūpuli likām,
Mūsu domu sen domāto.

Mēs bijām karaļi dievi

Un gribējām mūžigi būt;
Mēs nezinājām, ka spēki
Un daiļums, un vasara zūd.

Pār jūru atnāca vētra

Tik melna, kā rudens nakts,
Nu pils mūsu greznā un domas

Zem viļņiem viss dzijumos rakts.
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ATMIŅAI.

(S. U.)

Par domam ātrāk aizskrien laiks,
Jau skumju pārklāts skaistais vaigs,
Smeldz krūtīs saldas sāpes ...

Kā negaiss brīvi bijām mēs

Bez svētuma, bez dzimtenes,
Bet dvēselē — dziļas slāpes.

Mūs jauna saule sildija,
Mums augstāk zvaigznes mirdzēja,
Kā zemes šaurā telpā.

Kā vaigos liesmas kvēloja,
Kā acīs zibens zibēja,
Un krūtīs dega elpa!

Nu miers
...

Kā liesma gurusi

Kvēl, dzisdama nakts tuksnesī,
Tā izdziest lielās ilgas.

Nu dubļu ceļu kājas min,
Kur beigsies gaita, kas to zin,
Tik sirdij — mūžam klusēt.
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IZ SENDIENU KAPSĒTAS.

Par Tavu lielo mīlestibu

It visu, visu devu es,

Zem kājām minu baltos ziedus

Iz manu mērķu pasaules,
Par seno nakšu svētlaimibu

Ar manu mieru aizmaksāts,
Ar smaršas pilniem ziedu skūpstiem
Man pagājiba dvēs'li māc.

Par Tavu sārto lūpu smaidu

Smeldz dziļi krūtīs mīlas tvans

Un vārdi — tie iz tavas mutes

Vēl skan kā svētvakara zvans.

Bet viss tik māņi vien un ilgas —

Gars mūžu Tevis nesasniegs,
Jo pāri pagājibas laukiem

Dus baltais aizmirstibas sniegs.
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MĪLESTĪBAI.

Cik tumša bija dzelme,
Cik balti ūdens ziedi!..

Tu baltos ziedus plūci
Drebošām rokam

Un sniedzi man

Bez vārda klusi, klusi...

Jau mēle visu bij izteikusi...

Un visas tavas ilgas,
Kā salda smarša,

Dusēja ziedā —

Ziedā pie manas krūts.

....
Un krastā atsitās laiva.

Mēs gājām ...

Izšķirti ceļi un tekas;
Man rokās savītis zieds

Un dvēselē — pārciestas skumjas.
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VASARAS DIENAS.

1. Dziesma.

Es sveicinu tevi,
Saules kvēlas karali,
Es sveicinu tevi!

Tu kvēlošo vairogu pacēli
Pār dusošo mēmo pasauli;
Tava dvaša kā karstas svelmes māc,
Kā uguns zvēro tava saules acs.

Tavi milži pa debesu laukiem brien

Un zibošas uguns pātagas sien

Un taviem skūpstiem atveras ziedi

Kā saules dzirkstis, ko zemē sviedi.

Es sveicinu tevi,
Saules kvēlas karali,
Es sveicinu tevi!

Ved šurpu negaisa straujos pulkus,
Tavas dzīvibas un tavu dusmu tulkus,
Lai liesmu šķēpu tie zemē triec,
Par dzīvibu ārprāta gavilēs kliedz!

Lai tavas dusmas pār pasauli gāžas,
Kā baltas bangas veļas un brāžas,
Lai mostas gurdenie cilvēki,
No jauna lai dzīvei tie dzimuši!

Lai stieptas pār kokiem ir dzīvibas stīgas,
Mūžam lai dimd tavas gaviļu līgas!
Jau ilgi tumsa pār pasauli lija —

Tu degošiem skūpstiem visus glaudi,
Saviem bērniem zvīļošu segu audi.

Es sveicinu tevi,
Saules kvēlas karali,
Es sveicinu tevi!
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2.

Kas dzīvot ir?

Skaļš zvana kliedziens gaišā dienā,
Kas izgaist telpas zilās tālēs

Uz inūžibu,
Uz mūžibu.

3. Balāde.

Dus daiļuma gars ...

Tam mirušu plieņu kalni par segu,

Bet augšā pa izmīto teku

Cilvēki staigā —

Gļēvi un salti...

Sirms karalis debesīs sēž

Un valgiem mākoņiem domas dzēš,
Karstas bezgala domas,
Un asaras raud

Pār dusošā daiļuma gultu
Un asaras aiztek vēsiem strautiem

Un apsedz daiļumu
Baltiem putu autiem.

Bet ģēnija dvēsele

Tumsas saltās krūtīs

Mūžigi vēro

Augšāmcelšanās stundu

Un degoša ilgu ogle
Zvēro un zvēro,
Dvēseles sāpes un gaidas mēro.
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4. Visa debess, visa zeme...

Visa debess, visa zeme

Ir kā skaidris laimes malks,
Tomēr mana vientuliba

Mūžam jaunas laimes salks.

Visa debess, visa zeme —

Degošs sārts, kas domās kvēl:

Gribas mīlēt, gribas raudat,

Nesasniegto kalnu žēl.

5. Šie trūdi
...

Sie trūdi, — cik ilgi pie rokam man lips,
Cik ilgi šīs važas man locekļus saistīs,
Pār loga rūtim ikdienas miglu,
Kā puvušas asins šaltis laistīs?

Zem ziliem tērauda kapiem es rakšu,

Dziļumos atstāšu skanigos niekus!

Kā vaiņagu ap dvēseli likšu

Augsto kalnu mūžibas sniegus.
Kā sapnī salšu —

un skaidrotās acis

Smiesies par pasaules dūmiem un tvanu;

Kā tālā tuksneša oazā

Dvēsele sadzird jau dzīvibas zvanu.
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6. Gundegas.

Pa zāli sabira saules dzirkstis,
Nu pļava zvēroši skaista;
Mana dvēsele šos ziedus

Ar vientulibas asarām laista.

Jūs gundegas saltās zemes lejās,
Pret pasauli mēmas un saltas,
Saules asaras skanigās,
Mūžibas domātās domas staltās.

Gundegas dzirkstošās dvēseles sēras,
Kas mūžu dzīvibas tvīka !..

Sažņaugta gaidā, kā akmenī,
Sirds palika vienumēr dīka.

Lej asaras saule! Lai dus mana galva

Gundegu dzirkstīs tik spožās,
Lai mani vasaras sapņi
Šķīstiti, jauni uz dzīvi možas!

7. Liec roku...

Liec balto roku ap mani,
Lai mīlu es saldo jūtu.
Mani agri salauza nakts,
Kā vēji plaukušo rūtu.

Liec balto roku ap mani,
Vēl tumsā iet mūsu kājas,
Vēl tālu skanošie rīti,
Vēl tālu ilgam ir mājas.
Nu mani salušie pirksti
Atrada dzīvibas pulsu,
Nu atkal redz manas acis, —

Tik ilgi es skumjās mulsu
...

Liec balto roku ap mani;
Nakts savienos mūsu sirdis

Un gaidošo miesu un dvēseli

Iz uguņu kausa dzirdīs.
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8. Vakara mirklis.

Vakars
...

Ceļš kā audeklis balts

Liecas pār kluso kalnu,
Un ziemeļu skaistules,

Brūnizaļās egles,
Sēri domā.

Turp tīkas ieti,
Kur sarkanie saules rieti

Purpura audeklu skalo,
Kur dzīvibas baltie

Strauti čalo,
leti un steigties ...

Drīz dzīviba risīs,
Ir saule, ir zvaigznes,
Ir tumsa dzisīs,
Nebūs ne vakars vairs,
Ne nakts,
Pie kapenēm stāvēs

Mūžibas vakts.
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TU GRIBI MĪLĒT...

Tu gribi mīlēt, lepnā sirds,
Kas pazīst tavu mīlestibu?

Kam tava augstā zvaigzne mirdz?

Kas pazīst skumju svētlaimibu?

Tu raugies tālā pagātnē —

Ak, tukši bija maldu gadi...
Sen sena liesma dzisuse,
Sen senie sapņi nicināti..

.

Uz priekšu raugies — draugu nav,
Tik gaismas klajumi bez gala.
Ko mīlēsi tu, lepnā sirds?

Bez cilvēkiem ir laimes mala.
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LEIŠU DZIESMAS.

L

Smaididama gāju
Savā rūtu dārzā,
Plūcu ziedus smaršojošus,
Plūcu sārtrozites.

Spraužu sev pie krūtim,
Pinu vainadziņu,
Mazu sārtu vainadziņu

Viju savos matos.

Nosēdos pie loga,
Sāku lūkot ārā,
Lūkoties uz plaša ceļa,
Ilgoties un gaidit.
Karsti dega ilgas
Manās jaunās krūtīs,
Karsti rita asariņas
Pāri baltiem vaigiem.
Vīta manas rūtas,
Izsmaršoja rozes,

Neatnāca, neatnāca

Sērsti mīļākais.

11.

Kad es savas skumjas
Izraudašu ?

Kur es savas sēras

Paglabāšu ?

Aiznesišu sēras

Meža malā,
Aprakšu zem bērza

Pumpuraina,
Izplauks viņā ziedi

Dzelten brūnie,
Nobirs tie no vēsmas

Zaļā zālē,
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Nobirs man no acim

Asariņas.
Pāri baltiem vaigiem
Nobirs viņas.

Paņems vētra ziedus,

Projām nesīs

Tur pār melno silu,
Tur pār purvu,
Aizskries manas skumjas ...

Gavilēti iešu

Māsu pulkā.

111.

Nepazina manis līgaviņa,
Negribēja teikt man saldu vārdu

...

Ak, par ilgi bijs kungu karā,

Nožēloju sava augumiņa.
Teikšu ardievu es līgaviņai,
Apseglošu atkal kumeliņu
Un tad dzeršu kausu putojošu,
Apbedišu savas jaunās dienas.

Rūtas plūkšu līgaviņas dārzā,
Līdzi nesišu uz tālo zemi

Steidzies, kumeliņi, aiznes mani

Galvu nolikt lielukungu karā.

IV.

Pate smalkākā stīga
Notrūka jaunai koklei,
Pate skaistākā dziesma

Apklusa meitenitei.

Liepā žvīgoja vēji,
Ābelei ziedi bira, —

Bet meitenes mīļākais

Kungu karā mira.



94

ILGAS.

It kā pavasars,

Debess plašumā,
It kā cīruļa
Dziesma skaniga,
Tā kā mākoņi
Sārti rožaini

Nāk iz dienvidiem

Vēsmu nesdami,
Tā kā naksniņā
Ziedu reiboņa
Klīst caur lodziņu

Vārgu istabā, —

Tā ilgu brīnišķie veidoli

Nāk krūtīs, kā gaiditi ciemiņi,
To vārdi kā dziesmiņas ieskanas,
Pie šūpuļa sen jau kas dziedātas;
Kā dzimtenes mežu šalkoņa
Nāk domuslimo galvu man glauzdama...
Jums līdzi, jums līdzi, ak vēstneši,
Jums līdzi, kaut vediet kur vezdami!
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DZĪVE.

Ak dzīve, tu brīnuma sapnis,
Tu smaršigais rožu lauks!

Pēc tevis reiz nemiera skumjas,
Pēc tevis vēl asaras sauks

...

Pēc tevis vēl pasaule raudās,
Kad visu segs nīcibā kaps,
Pēc tevis vēl atmiņa mosies —

Dzīvs brīnums virs zemes ta taps .. .

Tu gaisma še, visuma valstī,
Tu dziesma nakts klusumā,
Tu — gaistoši tvaiki un māņi,
Klints chaosa dziļjūrā.

Kā ziedi, kā aizmirstais sapnis
Iz mūžibas kapiem kas rakts,
Ar skūpstiem, spēku un mīlu, —

Bet atmošanās būs — nakts.





ZIEMEĻOS.

Ar dzelžu važām, ar akmens zārkiem

Šis zemes daiļums ir apstādits.





AIZSLĒGTĀ NAMĀ.
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SLĒGTS.

Kad pamostos no rīta

Es debess bezgalibas neredzu,
Ne saules kāpjam . . .

Uz logiem savītušas puķes stīdz,
Uz jumtiem kvēpi guļ
Un ķirpji grauž šos sapuvušos namus;

Uz mana sliegšņa sāpes sēd

Ar asu dunci
. . .

Ja būtu manim spēks,
Kā dievu dēlam,
Es ietu klusam

Un jūrai vārtus atdaritu

Un novēlētu vētrai zemi šo

Par laupijumu
Un gavilēdams līdzi pats
Tad bojā ietu.
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MANS VANAGS.

Nu dzelzs un akmens manu ceļu slēdz,
Ne zeme vairs zaļo, ne saule lēc.

Kā krauklis pie līķa, man galvā doma sēd,
Manu sirdi, kas dzīva vēl grib nonāvēt.

Grib manu asaru mūri šie,
Grib manu asiņu sumpurņi salkušie.

Bet līgsmo sirds: mans vanags vēl ir dzīvs,
Pār miglas leju pret sauli aizskrien brīvs.

Mans vanags ar vētrām augstumos mīt,

Viņa spārnus zirnekļam nesaistit!

Sudraba kalnā visaugstākā nolaižas

Mans vanags — svešas tam melnās ielejas;
Mans vanags kad celsies un saulei pretī skries,
Tad dzelzs un akmens drupās sašķelsies!



103

ŠAUBU NAKTI.

Kur esmu tagad? Apkārt tukšums baigs
Un tumša telpa
Un pāri dveš man salta nāves elpa . . .

Kur esmu nu? Ak šausmu pusnakts laiks!

Ar miglu segts viss debess zvaigžņu zaigs.

No visiem aizmirsts, salauzts, vientuļš es

Pie zemes slīgstu,
Pēc vārda spēcinoša šaubās tvīkstu

. . .

ļz tālas, nezināmas svešatnes

Zvingst ziemelis iz pusnakts dzimtenes.

Aj, dvēsele, nu sāpēs drebi tu,
Cik sen vēl laidās

Kā vanags tava doma lepnās gaidās
Pret saules spožo dimantmirdzumu,
Pret sniega kalnu mūža baltumu.

Cik sen vēl dega tavas ugunis

Spožbaltās liesmās,
Kā jūras bangas kliedza tavas dziesmas

Un zeltā mirdza rītos auseklis,
Es vaiņagu tev biju novijis.

Un nu tu guruse un vāts pie vāts

Plūst asinaiņa.
No veltiem sapņiem veras sirdī vaina

. . .

Tavs ziedošs lauks ar melnu nakti klāts,
Tavs vaiņags saplosits un izmētāts.

Nu glāstu tavas sāpju vainas es —

Te pumpurs bija
Pret sirdi man, to viltus nolaupija;
Te klusa agras rīta gaviles,
Te šalc nu melnās nāves cipreses.
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Un apģērbs mans no zīda baltāka,
Kad priesters biju
Un templi dzīvibai kad uztaisiju —

To ļaužu ielu pīšļi apsedza,
Kas iziet viņus var bez traipekļa?

Nu esam še, tu mana dvēsele

Nakts vidū baigā . .
.

Jau tumsā izsalkuši kraukļi klaigā,
Līdz nāvei visa būtne guruse,

Vaj tiešam zobenu būs nolikt te?

Un pāri šaubu melnie spārni švīkst

Un viņas stāsta:

Par velti cerēt, tava pils ir gāsta, —

Kas reizi ziedējis tam jāiznīkst.
No nāves atraisit kas tevi drīkst?

Tu spēka Gars! Iz dziļas tumsibas

Es saucu tevi,
Tu man šo mīlas pilno sirdi devi

Un nu — kā maitu putni kliegdamas
Ap viņu šaubas pulkos salasās.

Nac vēlreiz tu un savu roku liec

Uz manas galvas,
Lej vātīs tavas spēcinošas zalvas,
Ar savām zibens svītrām nakti triec,
No sava kausa manām lūpām sniedz.

Lai brīnums notiek vēl, tu spēka gars!
Teic vēl, ka diena

Reiz mani sveiks, kā skaista karaliena,
Man atnāks atkal jaunots pavasars
Un kalnus apģērbs jaunas saules stars.
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Teic man, ka atgriesies vēl stunda ta,
Kas citreiz bija,
Kad slava ledus kalnos kroņus vija,
Kad debesis un zeme dziedāja
Un mana sirds bij spēkam līgava.

Teic man, ka iedegsies vēl ugunis
Man gaiši dzīrās

Un jauns un skaists es iešu drēbēs tīrās,
Un jaunai zemei kūpēs ziedoklis

Un jaunas zvaigznes zvēros debesīs.

Teic, ka es atkal reizi kļūšu tāds,
Kā agrā rītā,
Vissaltā klints kad rozēm bija vīta,
Ar sudrabgaismu kalngals augstais klāts

Un augšā kļūt man mūžam nerims prāts.

Un svētku dienu atkal paudīs zvans

Un mirdzēs jūra,
No vēja briedīs balta zīda bura,
Par dienvidzemi stāstīs ziedoņtvans
Un masta koks būs atkal zeltots mans.

Ak teic man to, kaut māņi būtu viss,
Teic šinī stundā

. . .

Man šķiet, jau pusnakts tumši nāvi junda . . .

Lai tumsa nezina, cik esmu piekusis,
Ka šaubu auts man acis aizklājis.

Bet ja ir iztukšots mans dzīves kauss

Un gaismā tavā

Vairs mūžam manim atgriešanās nava,

Ja rīts priekš manis zibošs neizaus's

Un raks te mani pārspēks smagi gauss.
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Ja nāves hulta manim nolemta,
Ja sastings elpa,
Ja tukša ir ši visa saltā telpa,
Ja priekšā kaps un nāves mūziba

Un ceļu aiza slēdz bezdibeņa, —

Tad atstāj manim domu lepnāko
Priekš stundas baigas,
Lai apsmeju šīs melnās šaubu klaigas,
Lai augšup ceļu skatu spītigo,
Kur tumsa ir, kas iespēj miglot to!

Lai ticiba uz kalnu augstumu,
Kā vētra mostas,
Ar nicināšanu man krūtis jostas;

Ņe asara, ne vaids, ko dzirdētu

Ši nāves nakts, šie tūkstoš punduru.

Kā praviets stipris savā lepnumā,
Lai dzīvi sveicu

Un svētos vārdus nāvei acīs teicu:

„Tev zvēru, zaļā zvaigzne austrumā!

„Tev mirstu, dienvidzeme meklētā!
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AKMENS NAMA.

Akmens namā

Tūkstoši gari gaida.
No zvaigznēm tiem vaiņagi vīti,
Sirdis tiem pilnas naida.

Tūkstoši gadi paiet,
Tūkstoši gari gaida . . .

Un debess un zeme sagrūs
No saistīto garu vaida.
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KAD ES NO PURVIEM
. . .

Kad es no purviem
Izkāpšu reizi

Kalngalos zaļos,
Rasotās pļavās?

Kad manas kājas
No dubļiem būs tīras?

Kad manai sirdij
Ziedonis ziedēs?

Kad mana saule

No ziemeļiem uzkāps?
Kad manas rozes

Vaiņagam uzplauks?

Kad es reiz mājās

Nākšu, kur 'gunis

Priecigi mirdzēs

Vientuli sveicot?

Vakara zvaigzne
Uzlec pār siliem

. . .
Nakts atnāk lēnam

. ,
.

Dreb mana sirds.
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ELĒĢIJA.

Jūs šalcošie bērzi rudeņa dvašā,
Jūs apses zeltmirdzošā apsegā,
Jūs kalni no miglas asarām velgi —

Nu dzīvibas mīkla jums zināma.

Iz zemes, iz dusoša trūdu nama

Viss pasaulē pacelties, pacelties grib,
Kur debess dimanta pilei ir logi,
Kur saules bezgala ezeri zib.

Grib dzīviba iziet bezgala ceļus,
Sirds laimei un ziedonim rozes tic —

Ar dzelžu važām, ar akmens zārkiem

Šis zemes daiļums ir apstādits.

Jūs šalcošie bērzi rudeņa dvašā,
Šo stāstu ar' sirds mana vientuļa zin:

Nāk nāves gars manā ziedošā dārzā

Un skaistākos, sārtākos pumpurus šķin.

Un saulespuķes — tās noliec galvas,
Un lūpas — tās nobāl un sirds mana sirgst,
Un vakaros saltais ziemelis staigā,
Bet zvaigznes — kā asarās trīs' un dzirkst.

Un zaļie vaiņagi — iedomu tēli

Un zemes laime — karsts sapnis īss
...

Šalc Hadesa ūdeņi dziļumos tumsā:

„Priekš iznīcibas viss piedzimis."
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PĀR KLAJUMU RAUGOS
. .

Pār klajumu raugos tālu

Mežs zilais kur zaļumā mirkst
. . .

Man sirds kā meitene slima

No mīlas un ziedoņa sirgst.

Šie griesti virs manas galvas,
Kā akmeņa zārka vāks

. . .

Es gaidu, kad pastara diena

Pār zemi degdama nāks.

Pār klajumu raugos tālu,
Skrien putni no mežiem un kliedz

Tiek sārti mākoņi augstie —

Es zinu, nu saules riets.

Es zinu, nu koki apklust
Un simfoniju nakts dzied

. . .

Ak, manu aizslēgto namu

Jel atveriet, atveriet!

Pār klajumu raugos tālu,
Dzelzs krusti man logā rūs'

Es gaidu, kad bazūnes skanēs

Un debess un zeme kad grūs.
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NO ZEMES ŠĪS.

No zemes šīs

lesim prom, mēs svešinieki
. . .

Te trūdi un līķi,
Te bālē un mirst,
Te rudeņa vēji rauj pēdējo lapu,
Te ziemelis kauc.

No zemes šīs, —

Kam sirdis vēl skaidras —

Steigsimies!
Mūsu magoņvaiņagu saplēsis
Še viltus ar saltiem dubļainiem pirkstiem,
Mums jāmirst, mums jāmirst te,
Kur paši labākie — melkuļi bija,
Par mūsu sāpēm

Smējās tie, ko mīlējām karsti
. . .

Mēs svešinieki,
lesim no zemes šīs.
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MANA DZIESMA, KA DŪJA
. . .

Mana dziesma, kā dūja pret logu laidās

Arā un saulē karstās asaru gaidās
Trīskārt ir aizslēgts logs,
Trim bultām aizgrieztas durvis .'.

.

Ar zīda spārniem augstu dienas gaisā
Pār kalniem un jūrām, kā bulta laisties kaisa,
Kā zibens balts visās sirdīs krist,
Kā pusnakts maigums pār lejam kvēlot —

Trīskārt ir aizslēgts logs,
Trim bultām aizgrieztas durvis

. .
.

Mana dūja ar salauztiem spārniem uz grīdas dus
.

Kā mirušam manā sirdī viss kluss
.

. .
viss kluss.
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VAKARS.

Šis nolādētais vakars!

Viņš uznāk kā lietuvēns,
Man istaba pilna tumsas,
Dziest krāsnī pēdējās plēn's.

Caur ratim slepus raugās

Uz mani rudeņa acs,

Man liekas — sirds mana tālu

Un svešumā esmu pats.

Vēl drēbes manim slapjas:
Pa ielām maldijos es,

Uz mājam meklēju ceļa
Un miera priekš dvēseles.

Bet miera nav, ne drauga;
Kas cilvēkam draugu dos?

Kaut suns pie manis būtu,
Es acīs tam skatitos.

Nu sāku melnus ziedus

Priekš sava vaiņaga plūkt...
Nakts lēnām atnākusi

Iz smadzenēm prātus man sūkt.
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ES NETICU...

Es neticu vairs dzīves zvaniem,
Es savai sirdij ticu vien,
Es ērgļiem neticu, kas augsti
Pret vētru un pret sauli skrien.

Es saldos sāpju ziedus plūcu,
Jo viņos patiesiba dus

...

Pie dzīves klintim sies tas laivu,
Kas pārbrauks sāpju ūdeņus.

Re sevis griežos, sevī grimstu,
Sev nesu mirkļus saldākos.

Pats savu sauli rītos sveicu,
Pats apraudu to vakaros.

Ej, draugs, pret kalniem un pret nakti,
Kaut ilgi tavi vaigi tvīks, —

Es zinu — reizi tava galva
Uz sāpju rozēm dusēt līks.
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BALĀDE.

Kur sarkana upe tek,
Uz kalna, ziemeļu zemē

Stāv drupas kā nolāditas

No dižas karaļa pils.
Tur kovārņi vakaros vēlos

Salasās, ķērc un aizmieg
Un dziļi pagrabā,
Aiz septiņiem zārkiem

Dus meitene mana mīļā;
Tai rozes ap šķirstu smaršo

...

Pašā pusnakts stundā,
Kad tumsa visdziļākā būs,
Celsies meitene mana

...

Pacieties, pacieties, sirds,
Drīz pusnakts nāks.
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NETIK ŠĪS DIENAS..

Netik šis dienas

Mirstošas, sāpju pilnas,
Netik šie cilvēki

Ar vātainām sirdim —

Ne, vēl kaut kas!

Netik ši miesa

Ar gliemeža gurdumu,
Netik šīs skrandas,
Kas viņas kailumu sedz —

Ne, vēl kaut kas!

Netik šie vīstošie ziedi,
Netik šis mazais prieks,
Kas izteikts tiek vārdā vienā

Kā nieks —

Ne, vēl kaut kas!

Vēl rīta vējs
Iz tālas sapņu zemes,
Vēl sirdī dzimstoša

Nākotnes doma, kā dimants,
Vēl nebijis prieks!
Vēl nebijis cilvēks!

Vēl dvēselē lielais dus,
Tas modisies.

Par zvaigznēm spožāks,
Par dieviem varenāks,
Ar sēram gaidits,
Viņš nāks, viņš nāks!

Sēro vēl sirds,
Sērās ir svētums liels,
Jo nāks vēl kas

Iz dziļākas mūžibas, —

Tas elkus sadedzinās,
Tas dzīvibai vārtus vērs!



II.

SAULES DĀRZOS.
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MANA DZIESMA.

Vēl nebijušas skaņas
Manā lirā dus,
Vēl dzēriens brīnumigs
Viz asinssarkans kausā,
Vēl jūras vilns

Ir skaņu pilns.

Vēl plīvurī, kā zemes līgava
Man dvēs'le gaida,
Kad zemei kāzu nakts

Un mīla liesmās atnāks,
Vēl slēgta sirds

Man krūtīs runā.

Tev, nebijušai zemei,
Es dziedu labāko

No manām dziesmām —

Ta ir, kā dievu skumjas,
Kad pievīlās
Tie cilvēkā.

Tev, nebijušai zemei,

Kvēp ziedoklis,
Un manas vientulibas domas,
Kā sapnis svēts

Uz mūžibu

let neredzēts.

Jums, manām zvaigznēm
Visuaugstakām —

Jums manas asaras

Šīs zemes sapņu pilnas
Un vaiņags sārts,
Kas kājām mīts.
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Jums, manām zvaigznēm
Vēl mana sirds,
Kas bezdibeņos dziļos
Pēc laimes raka

Un atrada

Tur nāvekli.

Un mana dziesma

Ši — tuksnesim,
Tas svēts un liels!

Šim tuksnesim —

Tam mana dziesma,
Tas svēts un liels!
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RITA GAVILES.

Rīta gaviles, rīta gaviles
Jauns dievnams kalnu miglotā galā.
Karstās slāpes, jūs mūžam mīlu es,
Es sažņaugts krēslainā zemes alā.

Zeme deg un debesu zvani zvan, —

Kas dzīvs, tas celsies ar neprāta steigu;
Galvā domas kā smaršigi vaiņagi man,
Es sākumu zinu tik, nezinu beigu.

Rožu templis ir augstās debesīs, —

Mani draugi, kā saule nu degsim mēs!

Kas daudzi jutis un daudzi raudājis,
To apsedz tagad dimanta gaviles.

Rīta gaviles, rīta gaviles!
No jūsu laimes es vārgs un slims,
No jūsu laimes vēl skaistākas pasaules
Man domu dzijumos dzims.

Rīta gaviles, rīta gaviles!
Sirds mana vārga, bet lielas kā jūra jūs.
Jūsu skūpstā degšu un sadegšu es, —

Aiz manis dziļāka laime, dziļākas pasaules būs.
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ES NĪSTU OLIMPU.

Es nīstu Olimpu un dievus mirušos

Un teikas brīnišķas no viņu laimes,
Viss viņu spožums nāves gruvekļos,
Nu cilvēks dzimis, nav vairs viņu saimes.

Es mīlu dzīvibu un rozes ziedos

Un atzīšanas koka augļus saldus.

Es saldos, saldos smieklos smietos,
Ja laimi teiktu man kāds — svētos maldus

Es nīstu Olimpu un dievus mirušos,
Jo ari man klās laiks reiz segu baltu;
Kam nestaigāt tad zaļos vaiņagos,
Kam neuzcelt sev pašam templi staltu?
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SIRDS.

(Iz „Jauniba".)

Mana sirds, tu mana laime,

Šķīsta, lepnā līgava;
Tu man mūžam ziedu svaiga,
Tu man mūžam svētita!

Mana sirds, kad vētra mostas —

Mana sirds, mēs iesim līdz

Dzīvibai, kur augstos kalnos

Templis sarkan'rozem vīts.

Mana sirds, pret akmens kalnu

Dimdot mūsu dziesma kāps!
Mana sirds, pēc lielas kaujas
Mūžam mūsu pulki slāps

Dimantlokā bulta likta,
Mana sirds, tai līdzi ej,
Dziedādama žvingstēs bulta

Jaunu dziesmu pasaulei!

Mana sirds, tu jūra baltā

Vētras karsti skūpstita;
Mana sirds, tu bezgaligā
Skaistā zemes mūžiba!

Pār' par krēslo gurdo leju!
Nebūs miera tevim vairs;
Tevim pieder spulgās zvaigznes,
Tevim zemes sapnis kairs.
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NO RITA AGRI...

No rīta agri
Es mīlu pa ielām staigāt,
Gaišos ziedoņa rītos,
Kad saule nāk,
Kad pilsēta mostas

...

No rīta agri,
Tad milži pa ielām staigā,
Kas visus tempļus un pilis
Cēla ar tērauda rokam.

Tiem galvas ir zaļiem

Vaiņagiem vītas,
Uz lūpām tiem dīvaini vārdi

Par darbu un spēku.

No rīta agri,
Tad dus vēl gļēvuļi saltie,
Tad milži pa ielām staigā,
Tie agro sauli mīl.
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ZEM BALTIEM KOKIEM.

Zem baltiem kokiem,
Aiz klusiem dārziem

Uz maija zvaniem es klausijos.
Šalc plaukušas lapas
Par to, kas nebijis
Atnāks un skaists.

Zied visa zeme,
Dzied katra vēsma,
Kaut visas šīs dziesmas

Ir māņi un nieks.

Nav cilvēkam mērķu,
Nav dzīvibai darbu,
Nav laimes, ko izrakt

Kā dimantu spožo,
Ko pēcāk aizsviest

Nebūtu žēl...

Tik acumirklis.

Tik acumirklis, —

Bet lielāks un skaistāks,
Kā mūžiba viņš.
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IK ACUMIRKLIS.

Ik acumirklis manim mīļš, kā glāsti
No dārgas nesatvertas rokas.

Mans gars pilns gaviļu un sirds man pilna laimes

Un mīļas manim pagājušas mokas.

Es nelasu vairs ziedus savītušus,
Zem kokiem birstošiem es laimē eju,
Es rūgtiem brīžiem draugs — un vētrām

Es ļauju apdvest savu gurdo seju.
Viss pieder man, es katru smaidu tveru,

Vaj viņā mīla deg, vaj viltus smej,
Kā slāpis ceļnieks kausu kāri sniedzu,
Lai liktens tur no katra mirkļa lej.
Un saldās trīsās izdzeršu to sausu

Un nīciba kad visu, visu segs,

Vēl milijoni saldo acumirkļu
Kā sveces dziestošas man dvēs'lē degs.
Tev slava, dzīve! slava taviem māņiem,
Tev slava izmisumam nāvigam!
Par dieviem bagātāks no acumirkļa esmu,

Es neziedošu — bijušam.
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ZELTOTAIS PRIEKS...

Zeltotais prieks,
Saldskanošais nieks,
No kurienes eji
Pār zemi kā dziedonis tu?

Kā putnis uz zaļa zara

Tu laidies,
Tu mājvietas
Manā dvēselē baidies,
Tu zvaigžņu pasaules
Karaļa dēls,
Kā saules purpura

Skūpstijiens vēls.

Zeltotais prieks,
Tu pasaulē mūžigs
Cietumnieks!
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KAD DIENA AR NAKTI...

Kad diena ar nakti satiekas

Pie sarkanās debess pamalas,
Vissvētākā brīdī,
Kad zemes vaimanas rimst,
Tad mana dvēsele mostas!

Šīs sāpju skrandas,
Ar kurām es gāju kā übags pa ielām,
Tad ņemu nost

Kā brīnumdaritajs cietuma ķēdes
Un svabadi ceju rokas.

Manu zīda uzvalku baltāko,
Manas rozes no dienvidus dārziem

Es uzlieku sev

Un melno dimantu — vientulibu

Sev spraužu pret sirdi.

Ar gaismu tumsiba skūpstus mij,
Es vedu dvēseli viņu kāzās.

Viss aizmirsts, kas ciests un raudāts bij,
Viss deg un tvīkst

Laimes mūžibā skaistā.

Viss aizmirsts un izraudāts!

Mans bērns, mans skaistais bērns,
Mana dvēsele Tu,
No pusnakts zvaigžņota kausa

Dzer mūžibas spēku.
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Rasas pilnas un vēsas puķes
Es vaiņagā vīšu priekš Tevis,

Kalngalā vedišu augsti,
Kur zvaigznes ir atjaunotas,
Lūgšanu svētu skaistumam dziedot.

Vissvētākā brīdī

Kad diena ar nakti gredzenus mij,
Mācies mīlēt un nīst

Ņe tā, kā cilvēki mīlē un nīst

Še, savās melu mājās.

Šīs stundas ir ātras
. . .

Zvaigznes norietēs spožās
Un atkal ķēdes un skrandas

Segs Tevi, ievadīs akmens namos

Kalpojot elkam, ko slavē par laimi.

Kad diena ar nakti satiekas

Vissvētākā brīdī —

Tev skaistajai zemei slavu dziedu

Un cilvēkiem dziedu,
Kuri brīvibas vaiņagu nesā.

Tad mūžigs esmu

Tad pazīstu Tevi,

Tu, cilvēka dvēsele vientulibā.

Tad zinu, ka Tevī

Ir jūra un zeme, un debess, un dievs.
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dzīvības stunda.

Klusi topiet . . .

Pār pasauli vakars iet.

Grib dusēt kalni un lejas,
Debesīs augstu sarkani mākoņi zied

. . .

Atvērti drīzi tiks zvaigznēm vārti
. . .

Baltas zīda sakšas ir pļavām,
Priedes jau beigušas sēro himnu

Un klusāk nemiera jūra raud
. . .

Un saldāk nu visi dārzi smaršo,
Un šķīstākas visas sirdis tiek,
Un dvēselē krāšņāka dziesma mostas.

Atvērti drīzi tiks zvaigznēm vārti
. . .

Mana sirds, nu būs dzīvibas stunda,
Dzīvibas stunda

. . .
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LIELS
. . .

Liels ir cilvēks, kas staigā sāpju pilns
Uz zemes ielām,
Liels ir cilvēks, kas dziesmās pacelties var

Pār zemes vielām.

Liels ir gars, kas dievus un dēmonus nīd

Kā zvaigzne pats zvēro,
Liels ir gars, kas augstāku augstumu
Mūžigi sēro.

Liels ir sapnis, ko kapsētas vārtos redz

Mirstigo trūdi,
Liels ir sapnis, ko smiltīs neizmet

Ikdienas plūdi.

Un dziesma liela, kas zemes nepielūdz,
Dziesma pret sauli!

Dziesma degoša, dziesma kas rītblāzmu sveic, —

Dziesma pret sauli!
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ŠI NAKTS
. . .

Ši nakts ir dievišķa
. . .

Kā mīlestibas pilna meitene

No ļaužu namiem sirds man' aicināja.
Vaj saldāka vēl dziesma dzirdēta,
Kā naktij šai?

Vaj kādai līgavai ir baltāks zīds,
Kā miglas zīds gar birzēm pusnaktī?
Vaj maigāk mani sauca kāds,
Kā svētlaimiba šinī naktī?

Vienvienigā man' zemi mīlēt sauca —

Ta — svētlaimiba
. . .

. . .
Jau rasā puķes mirka,

Vissvētais brīdis nāca

Un pazinu es sevi pats,
Jo vientulis kad laukos staigāju,
Es biju praviets drēbēs baltās.

Viss aizmirsts bija — mīlestiba, slava,
Un dzīve — vītis zieds, kam smaršas nava.

Viss dzisa, bālēja, pret nakti šo.

.
. .

Tad laimes brīnumā es samulsu,
Jo pusnakts blāzmā padebeši sarka

Un debess mirdza vienos dimantos

Un zeme kūpēja, sirds mana pukstēt stāja:
Jehova vientulis man garam gāja.
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ROKU MAN SNIEDZ
. .

.

Roku man sniedz,
Arā zied brīnišķigs maijs,

lesim, kur kalni saules ģērbti,
Dzīvibas dzeju pilns kur gaiss,
Runāsim tur, ko sirdis teic,
Ticēsim tam, ko skati stāsta;
Katru domu lai skūpsti sveic

Brīvi no priesteru lāsta
. . .

Svētisim nakti uz rožu cisām,
Nesvētisim to saltās sienās,
Lai kā zvaigznes atmiņas dzirkst

Tumšās, nākošās dzīves dienās
. . .

Dzīve kā strauts uz jūru skrien,
Aizmirstas netiek tik stundas saldās,

Vaiņagi vīst un zvaigznes dziest

Un sirdis vientuļas maldas, —

Tad klusā stundā šo mīlas dienu

Dvēsele lolos, kā šūplī bērnu,

Ap sirmo galvu atmiņas apvīs

Vizošu zelta pavedienu.

Roku man sniedz,
Par mīlestibu zuz ārā vēji.
Mākoņiem svētku drēbes

Un sirdis par laimi runā tik spēji,
Kas dzīvibu svētit mums liedz?

Roku man sniedz!
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KAD PACELSIES ATKAL
. . .

Kad pacelsies atkal iz bijušām senām dienam,
Iz miglas dimanta pils, kur mitām reiz,
Dārzos kur melni-sarkanas rozes smaršo

Un jauniba baltā plīvuri dziesmu dzied,

Tad sēdēšu atkal pie tevis, vismīļā,
Un roku tavu mazo likšu pie savas sirds,
Kas manās krūtīs slēgta pēc tevis sēro —

Mana sirds, mans mūžigais cietumnieks,

Un debessgaišos smieklos tev lūpas teiks

Vārdu, ko salka mana sirds, mans cietumnieks,

Un zeme no laimes šķīstita jauna būs

Un rētas sadzīs jaunā ziedonī reibstot.

Tad zināšu dzimteni savu — to teiks tavas lūpas,
Tad saule no jauna augšup debesīs kāps . . .

Kad pacelsies atkal iz bijušām senām dienam

Iz miglas dimanta pils, kur mitām reiz?
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RITĀ NEBŪS VAIRS
. . .

Rītā nebūs vairs laimes šīs —

Acumirklis — dzīvibas karalis.

Debess zilgmei mākonis priekšā stās,
Dārzus sniegs, ledus un nāve klās.

Rītā nebūs vairs laimes šīs
...

Ja skats vēl tavs nava smaidījis,
Ugunis sirdī un vaigos sev dedz,
Rožu gultu savai mīlai vaļā sedz.
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ATNĀC VEL PIE MANIS
. .

.

Atnāc vēl pie manis viesos,
Pilnos ziedos manas rozes,
Mana sirds kā uguns lāpa
Deg priekš tevis nakt' un dienu

Es tev stāstišu to sapni,
Kuru sapņo visa zeme,
Kuru sapņo zvaigžņu pulki
Saltā tukšā debess laukā.

Es tev stāstišu, ko jūra
Krastam pusnakts stundā runā,
Es tev stāstišu, kā dvēs'le

Sēro viena augstos kalnos.

Atnāc vēl pie manis viesos,
Mana sirds no mīlestibas

Pilna, tā kā dzīru priekā
Zelta kauss pilns sārta vīna.
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UGUNS
.. .

Lampu pēc lampas,
Sveci pēc sveces

Es iededzu vakarā skumjā.
Ar drebošām rokam

Pie liesmas liesmu

Klusu un klusu, un klusu
. . .

Tu nāci pie manis,
Tu nāci un smējies.

Llgsmibā acīs

Mirdzēja pasaules laime.

Nu stāvam starp svecēm,

Nu zvēro viss nams,

Nu manās rokās tu dusi

Svēta un klusa.

Un gavilē sirdis

Un liesmas trīs:

Uguns . . . Uguns...
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JA MANAS SIRDS
. .

.

Ja manas sirds tev nepietiek,
Nekad tev neteikšu vārdus.

Tūkstošiem vari salasit

Citur šos niekus raibus un sārtus.

Kas vārdā izteikts — tas pazudis,
Vieta sirdī tik liesmai.

Visskaistākais dimants — kas neatrasts;
Vārds — beigas vissaldakai dziesmai.
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TVERSIM ŠO PUĶI
. . .

Tversim šo puķi,
Tai uguns zieds!

Tu manās rokās

Savu būtni liec.

Pēc karstākiem brīžiem

Lai lūpas sauc,
Šis zemes sapnis
Ir nāves skauts.

Aizmirsti zemi

Un debesis,
Jo mīlestibā

Tās atausis.

Tversim šo mirkli,
Kas mīlēt sauc, —

Šis zemes sapnis
Ir nāves skauts.
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SLĀPES.

Ne vīns viņas dzēsīs, šīs slāpes, —

Par seklu ir vīna kauss;
Ne mīlestiba pār viņām,
Kā rasaini rīti auss.

Ne pusnakts tās mierinās dusā,
Ne vēsma tām šūpulis būs,

Viņas tālajā brīnumu zemē

Aiz zvaigžņu pakalniem dus.

Tās nevar atdzerties gaismas
Kad ziedonī debess ir zils,
Tās nevar paēnā dusēt,
Kur augšā šalc dzimtenes sils.

Kad kapsētā zvani zvanīs

Un smiltājā kaps būs rakts,
Tad dzisīs šīs mūža slāpes,
Tad viņām būs atdusas nakts.



DZIMTENE.

Es biju dzimtenē

Un šķīsts un svētlaimigs kļuvu.
Tur pļavas zītara zaļumā grimst,
Tur ozolu birzēs vēji rimst,
Tur tauriņi debess zilgmē dej,
Un stabules skan un dziesmas smej.
Es dzimtenē biju —

Kāds ziedošs viss! . . .

Egles drūmmelnās šalca kā senāk

Mūžigam skaistumam, mūžigam mieram,

Apses no dzīvibas trīsam pilnas,
Priedes no vientulības un sēram,

Sērmukšas baltos ziedos liecās,
Rasu iz sudraba kausiņiem lēja
Zvaigznes tai stundā kad dusēja zeme;

Nakts ar miglas plīvuri gāja
Līdzās pa manu ceļu gar purviem.

Viņai es skaistajās acīs vēros,
Vēros bez gala un iemīlējos
Zemes bērns viņas dievišķos smaidos

. . .

Tad diena, kā karaļmeita nāca,

Tai acīs kaisliba gavilēja.
Ar sarkanām lūpām ta noskūpstija
Mani un nāveklis saldais plūda,
Un sirdi un dvēseli piepildija
Ar mūžigu nemieru, degošām gaidām
Pēc citas zemes aiz ledus kalniem.

Es dzimtenē biju,
Tur birzes sīc,
Ar laukpuķem ceļš
Kā apstādīts . . .

Mežu ēnā tur dus mana jauniba,
Mana skaistā, sērigā pasaka.
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MĀJAS.

Pa purvainu, dūņainu celiņu
Gar mežiem uz māju eju.
Viss gavilē ziedoņa pilnibā,
Mirdz saules spožums pār leju.
Un zaļās egles, kā skaistules

Triec sarunas noslēpumainas,
Kas reizi bijis un izsapņots
Un pasaules liktens kā mainas

. . .

Stāv dārzā ziedošas ābeles,
Kā jaunas meitenes klusi

Un logi iz salmu pajumta
Skatās uz vakara pusi.
Pār sliegsni kāpu — sirds mana trīs':

Rakta te jauniba mana
. . .

Zeļ mirtes uz logiem, kā svētitas

Un slēģi no vēsmas zvana.

Pie sienas ir vaiņagi vītuši —

Tiem putekļi pāri klājas . . .

Viss šķīsts — tik vainota mana sirds

Un maldos man gājušas kājas . . .
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UZ ZIEMEĻU KALNIEM
. . .

Uz ziemeļu kalniem, kur priedes himnu šalc,

Spožums balts un ledus kristāli dzirkstas, —

Karstākas asins no sirds man degdamas bēg,
Dvēselei slava, kas vientulibā var mājot.

Uz ziemeļu kalniem, hidra tur neuzkāp līdz,

Kas diendienā melnos purvos mūs žņaudza.
Uz ziemeļu kalniem — saldsāpigā laimē sirds reibst —

Aizmirsta zeme, atveras zvīļošie mūžibas vārti!
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MIERS.

Ar zeltu rietoša saule

Pielēja debesis
. . .

Uz krastmalas es sēdu

Laimigs un piekusis.
Pār mani liepas un apses

Lapainas rokas pleš,
Kūpošas smaršas tvaiki

Stingumu saldu krūtis dveš.

Rasota pļavas vīle

Manas kājas sedz,

Naktslīgava divas zvaigznes
Pār manu galvu dedz.

Uz ziediem nolieku galvu . . .

Iz ūdeņiem migla nāk
. . .

Dvēseles avots veras

Un acis raudat sāk
. . .

Nakts karalis teiku laivu

Pretī vakariem griež,
Bezgala melnās buras

Pār debesi stiepj un rieš.

Nakts karaļa laivā sēstos —

Miers nu būs,
Lai tumšajā miglas lejā
Žņaudzošas važas rūs.
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PIE JUĶAS.

0, pie jūras kādas sāpes dzima!

Tālums dvēs'li noskūpsti ja . . .

Gaita rima, sēras mani iemīlēja
Un par manu dzīvi — as'ras lija ...

Zeme gaida, atpakaļ kad iešu.

Bet es jūras dziesmā klausos
.

. .

Miruse ir zeme, laime, slava

Bet es jūras dziesmā klausos
. . .
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MIGLĀ.

Mūžiba zemes iejās gulst,
Kā jūra, kas pāri krastiem lejas —

Un pazūd cilvēku šaurās ejas.

Dvēsele baigās domās mulst:

Sapņu un ceribu bija tik daudz, —

Tos visus rītdiena žņaudz.

Pasaule zuda, sarkanās 'gunis dziest,
Baltais gars līdz zvaigznēm ceļas,
Viss meklētais tuvu, kā atrasts liekas,
Nebūs vairs ejams — tālums un debesis mira

Zvanu skaņas pār balto jūru brien

Un torņi klusē, kā grimuši smagā dzelmē
. . .

Kur vakars, kur rīts, kur kalni un lejas?
Šausmās smiekligie cilvēki klusi tiek.

Kur jūsu ceļš, jūs ģeķi, uz laimi iet?

Jūs bailes slēpdami neziniet īstās tekas,
Akli purvos grimstiet un akli satrieciet

Galvas pret saviem pelēkiem mūriem.

Es mīlu tevi, miglas nakts,
Es mīlu tavus baltos tēlus

Un tavu elpu mierigo,
Un tavus skumju sapņus vēlus.

Es zinu, reizi visu segs
Tavs vēsais zīda mētels klusi,
Pār pasaulēm, kas skaisti mirdz

Tu reizi valdiniece būsi.

Tu miglas nakts pār pasauli,
Tu manai šķīstai sirdij rada:

Uz nezināmu dzīvibu

Tu mani aklu mūžam vadā.

Priekš visiem svešs un laimes pilns
Es baltās lejās vientuļš eju,
Par zemi, kuru atstāju
Es nicinoši, saldi smeju.
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DZEJNIEKAM.

(K. Jakobsonam.)

Kas mēroja tavas sāpes,
Kas saprot cik dziļas tās?

Šīs tūkstošas ļaužu ciltis

To mūžam nezinās.

Tik sirds — tava mūžiba viena

Un daiļums — tavs kalna gals:
Šai zemē tev neplauks rozes,
Te ziemeļu klints un sals.

Tev gaita bez zemes mērķa,
Tev miers tikai Hadesā,
Balts zibens izdalīs nakti

Tu aiziesi — tumsibā.
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SLAVA.

Slavu es dziedāšu saviem dieviem,
Elku pagodās neliekšu galvas vairs.

Pār kalniem dzīviba dvašo,
Pār lejam kokles dzied,
Pār zvaigžņu okeānu brauc sapnis kairs.

Saviem dieviem, — ne tiem kas saltos troņos
Nekustēdamies cilvēku likteni spriež,
Ne tiem, kas vaidos klausās,
Ne tiem, kas Stiksā dzīvibas gaviles sviež.

Slava nu maniem dieviem —

Zvaigznēm, zemei un cilvēka sirdij!
Tie kūst kā miras,
Tie dvašo kā orģijās izliets vīns!

Slava jums, mani dievi,
Jūs skaisti, kā nakšu neredzēts brīns!

Slava žvadzošiem jūras viļņiem,
Slava orkanam, postot kas skries!

Slava sievu lūpām, kas kaislibā deg,
Slava zemes bērniem, kas debesīs smies!

Slava mīlai, kas ārprātu sirdīs lej,
Slava rozēm, kas pusdienā smaršo!

Slava tuksnešu vientulibai,
Dzīves priesteriem slava, kas baudās kvēlo!

Slava svētiem, kas vakara stundu mīl vēlo!

Slava tev zemes dieviba, mana sirds,
Slava garam, starp zvaigznēm kas lepnis ies!

Nāvei slava, kas pēdējā skūpstā
Aizmirstību pār manu ziedokli lies!

Slava stīgām, kas satrūks ārprātu dziesmās,
Cilvēkam slava, kas sadegs dzīvibas liesmās!
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ALLEGRETTO.

Bakchus staigā ar vīna kannu,

Apollons dimanta stīgas skauj,
Hebei ir efejas, Hebei ir rozes,
Zēni uz deju meitenes rauj.

Līgojiet, stīgojiet, žigli iet dienas,
Lētas ūdeņi skaistumu tin

. . .

Līgojiet šodien, brauc Charons jau rītu, —

Ners tikai dzīvibas mīklas min.
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pie dzīvības vārtiem ...

Pie dzīvibas vārtiem

Tu klauvēsi reiz,
Kad maldu saites vairs acis

Nesegs ar spožiem vispasaules niekiem

Pie savas sirds reiz

Visklusākā stundā tu nāksi

Ar kvēlām liesmām un dziesmām,

Nāksi, kā dievnamā raktā,
Lai slēptos no skarbās dienas.

Tad patiesibai tu slavu

Teiksi ar zvērošu sirdi,
Savas durvis ar vaiņagiem gribēsi vīt.

Spožas ugunis degt savā namā —

— Būs tukšs un vītis un bālējis viss.

Bet tagad — tu eji pa ļaužu ceļu, —

Aklis übags ar žvadzošu kokli.
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VĀRDI.

Kas šie vārdi, kas tā svešādi skan

Vientulibā un klusumā sirdī man?

Ak, šie vārdi no dziļas mūžibas!

Ak, šie vārdi no dzīves vasaras!

Kvēl, kā sārtums līgavas sejā tie,

Dimd, kā zvani mirstibā grimušie.
Pāri pār galvu, kā ziedoņa debess lied,
Kalnu galos ka Zatira fleita dzied.

Ak, šie vārdi — mūža ceļš bezgaligs!

Ak, šie vārdi — rozes kas klintīs dīgs!
Grūs miesas kapsētas kalnā aiznestas,
Bet vārdi skanēs un skanēs bez rimšanas.





BEZ SVĒTNICAS.





I.

STARP ĻAUDIM.





157

BEZ SVĒTNĪCAS.

Bez svētnicas un mitekļa
Es savā gaitā allaž biju,
No saltiem elku altāriem

Kad savu sirdi atraisiju.

Nu manas mīlas ugunī
Es visu pārbaudījis esu,

Un visi dārgie dārgumi
Kā pelni put, kad vētra dvesa.

Bez svētnicas es staigāju,
Kad tempļos iet šie saltie ļaudis:
Kaut pagāns esmu, tomēr brīvs

Un mūžam neesmu tos skaudis.

Iz sāpēm aug man gaviles,
Zied ceļā sarkanrožu krūmi,

Smej gaišām acim dzīviba,

Kūp jaunu ziedu vīrakdūmi.

Un atpestits es drīkstu smelt

Iz dievu kausu vīna sārtā.

Kā krīvis sevi svētidams,
Es degšu savā likteņsārtā.
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JUS VERAT JAU VĀRTUS...

Jūs verat jau savus vārtus

Priekš manis, kam kājas asiņainas
Un apģērbs skrandās un dvēsele kvēp no sēram;

Jūs nesiet jau savus laurus,
Kad mana karaļvaiņaga
Melnsarkanās rozes vīst,
Jūs gaidāt ar ilgam tās stundas,
Kad ari es, ari es jums līdzigs būšu.

Ak aizveriet savus vārtus! —

Mans karaļrožu vaiņags lai kalst un vīst,
Lai asiņo manas rētas, lai mūžam nesadzīst —

Es stāvu un smaidu, kad savus grašus
Krājiet jūs kopā manu dvēseli pirkt,
Jūs vergi!
Jel aizveriet savus vārtus —

Es stāvu un smaidu.
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VIESIS.
-

Es esmu it kā viesis starp šiem Jaudim
Un manām domam nava dusas te.

Spiež sāpes sirdi it kā nedzīstoša vāts —

Kur mana nometne.

Kur mana telts?

Daudz skatu mani sveic, daudz lapu smaida,
Zied puķes sniega baltas dārzos šos,

Deg ugunis, trīc melodijas maigas — —

Es viesis šinīs ciematos,
Es svešs...

Un saltā pusnaktī, kad zvaigznes zaigo,
Pie sevis nāku pats no tuksnešiem

Un ugunskarstu as'ru pildas acs —

Pēc drauga raudu —

Nāc, ak nāc...

Es esmu te kā viesis. Kad jūs smejat
Un smejošs stāsts iz jūsu runām skan.
Es gaidu, kad tu karstā mīla nāksi

Un teiksi man:

Te mājās esi tu.
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SATIKŠANAS.

(Sievietei.)

Tik sen jau šķīrāmies... Nu atkal satikāmies

Un tavus vaigus atkal sārtums klāja,
Un dienas bijušas, kā svētas priesterienes,
Ar zaļiem sapņiem tavā priekšā stāja.

Tu mani apsveici ar maldinošu skatu —

Ar asiem smīniem manas lūpas tevi;
Tu pielūdzi kā elku savu dzīvi,
Sev pati viņas gudros baušļus devi.

Tev dimantsprādzes kurpēs vizuļoja,
Man asins rētas dziļas dega kājās,
Es sen jau izdzīts biju no šīm ielām,
Tu sen jau laimi kopi šinīs mājās.

Es tevi sapratu un vārds man lūpās klusa,
Ko teikt tev gribēju par kalnu dzīvi:

Svešs, nesaprasts un lieks, kā spoža rota,
Tev būtu stāsts par vientuli un brīvi.
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PILSONIS.

Es satiekoties tevim ceļu griežu,
Tu, mūmija ar Zinajbaušļu seju.
Tev lūpās viltus meli sēd, ar ģifti rokas

Un koka dievs — par to es saldi smeju.

Trīs krupji tavas dvēsles elementi,
Tos apsedz tu ar jaunu zelta svārku;
Kā sīkstuls zaļus grašus dzelžu šķirstā
Tu apsargā pats savas dzīves zārku.
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KAFtOTAJS.

Ja gribi tu karotājs būt

Tev vajaga asiņu slāpt,
Ar visas pasaules naidu

Zobenu rokās grābt.

Kā saulei tev ugunīs degt
Un sadegt — tad būsi tu svēts,
Bet ja tava roka grib drebēt —

Tu — nolādēts!
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ELKU KALPIEM.

Kad sevim glaimodami jūs man garam ejat,
Kad jūsu skats vairs manis nepazīst,
Tad ziniet, ka vēl mana sirds ir brīva,
Ka mīlēt spēju es un dziļi nīst.

Es mīlēt spēju tos, kas klusās mokās

Uz kauju dzīvibu un sirdis nes,
Kam svēta dziļi slēpta ilgošanās,
Kam jaunu zvaigžņu pilnas dvēseles.

Es mīlēt spēju tos, kam lūpas salka

Netik pēc vienlīdzibas klātiem galdiem,
Bef kuri sērās dvēsles atjaunoja
Un mūžam meklēt ies caur tūkstoš maldiem.

Un nīst es māku tos, kas pūli sēja,
Kā vēršus valgs pie pilnas siles sien,
Kas laukumos ar skaļām vārdu virknēm

Kā klauni spiedz un lielas katru dien.

Tos nīst es māku, kuriem skaistums nieki

Un brīviba un ideja tik nauda

Ar ko no pūļa žvadzinot var pirkt
To, par ko karaļus tie sen jau skauda.

Jūs varat glaimot sev, man ērkšķus audzēt

Un pūļa elki būt, kam saules gars vēl svešs,
Tik ziniet: pats es spriežu par jums tiesu;
Kā bijis palikšu jums mūžam svešs.
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TRAĢĒDIJA.

Tev jāmirst, saules dēls!

Tu biji stipris,
Uz balto pilsētu, kas kalnos, kāpi
Šim dzimumam bij svešas tavas dziesmas,
Tu velti sapņoji un velti slāpi —

Tev jāmirst nu par to.

Tu biji stipris, viņi bija vāji,
Tu biji brīvs un viņi — vergu tauta,
Tu biji skaists — tie nemīlēja zvaigznes,
Tev lira bij — tos bungas jūsmināja,
Tiem pūlis bagatigus galdus klāja.
Tu visu drīkstēji tev jāmirst ņu.

Un ak, par vēlu tava atzīšana,
Ka tikai vienlīdzīgiem laime smejas,
Ka brīvibai un skaistumam

Un mīlestībai nāve draud šais lejās.
Par vēlu zināt tev, ka pūlis rozes min,
Ka tumsas vara mūžam dzīres svin,
Kā sapnis tikai tavas saules dziesmas

Un sātans gaismai acīs kaili smejas —

Par vēlu viss.

Tad mirsti, — tavas saules dziesmas

Lai pie viņu galdiem neskanētu,
Lai mirdams nicināt vēl viņus spētu;
Un mūžibai — aj, salds ir skūpstijiens!
Tev dzīvībā un nāvē — daiļums viens.
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ES SĀTANS BUTU...

Es sātans labprāt būtu; cilvēkiem

Tik nīcigas ir iegribas un domas.

Kā rīta sapnis skrejošs viņu mūžs

Un tukšas karaļu vaj ģeķu lomas.

Kā mūmijas ir viņu ideāls,
Kā pūderēta skaistule ar viltu.

Tiem nava dievibas, ne dzīvibas,
Priekš kuras sirdis karstās liesmās siltu.

Es sātans labprāt būtu — viesulī

Sev šalktu zvaigžņu dziesmu atjaunotu,
Sev sirdij saldas dzīres rīkotu,
Ar uguns rozēm dvēs'li vaiņagotu.

Es lejās degtu, kalnos mājotu,
Ar savu mīlu zemi sasilditu,
Es karstās grēka naktīs dejotu
Un debess laukos vientuļziedus šķītu

...

Ak mana sirds — te viltus viss un māns

Un pēdējs gājiens — kapsētā ar zārku,
Te gari vergoti un lejas miglājā
Un dzīve pilna melnu dubļu mārku.

Tad ceļu lauzt un atkritējam būt

Un sadegt satanbaudas mirkļos brīvos.

Ja ne, — kā meitene lai aizmieg sirds

Uz mūžu nāves glāstos saltos, stīvos.
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SVEŠINIEKS.

Jūs viņu savās dzīrās ielūdzāt,
Šo svešinieku

Ar dimant kroni skaisto,
Ar lepno lūpu smaidu

Un goda vietā sēdinājāt viņu.

Bet jūsu durvis zemas bij priekš viņa,

Viņš liekties neprata
Un kronī lūza,
Pret melno palodu kā dzirkstis nozibēja ...

Nu gavilēs jūs mielojaties saldās.

Tik vīns to nelīgsmo,
Viņš drūms un kluss

Un mēmās sāpēs velkas bālās lūpas:
Ko līdz tam jūsu mielasts, lētā slava —

Visskaistā dimanta vairs viņa kronī nava.
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TAVS LEPNUMS.

Ne raudās kāds,
Ne smaidīs kāds,
Kad likteņbulta tavu sirdi dragās,
Tik atliksies

Viens vienigs draugs,
Kas līdzi ies tev stundās smagās:
Tavs lepnums vien vēl augstāk galvu cels,
Vēl dziļāk sāpju melno kausu smels.
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IZREDZĒTAM.

Augstam kā ziemeļu zvaigznei būt,
Mīlēt tik likteni savu,

Pašam ģērbt karaļa drēbes sev,

Lēto nicināt slavu.

Dzīvi saukt līgavu šodien un rīt,
Nemīlēt cilvēku ejas.
Sārtmelnas rozes vaiņagā vīt,
Smieties, sātans kā smejas.

Dvēseles atvaros pērles sev mest,
Klusēt par sāpēm un rētām,

Vientuļam sēras un gaviles nest —

Tas ceļš tev, izredzētam.
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ATKRITĒJS.

Guļ gultnēs manas straujas straumes,
Salts ledus vāks tās mēmi vāž,

Guļ manas straumes ziemeļdvašā,
Pār viņām naida viesuls brāž.

Guļ žņaugti cilvekvaras važās —

Guļ mani spēka centauri,
Guļ manu sudrabkalnu dieves

Un viņu jaunie priesteri.

Guļ kalns ar smago klinšu sienu

Pār manu zelta pilsētu,
Iz ievainotas sirds es atstāts

Pa lāsei asins tecinu.

Sārtsarkanas riet asins lāses,
Baltbaltas domas augšup zied

Un baltās domas — saules bultas

Man atkritēja dziesmu dzied.

Es nezinu vairs atgriešanās,
Kaut ledus gultnēs spēks mans slēgts —

Kā salda trīsa, mīlas maigums,
Ir tuvu manas saules lēkts.
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LIELA STUNDA.

Caur mūžiem lūkojos kā gaišā sapnī
Un jauni tēli celties sāk un grimt
Un jauna prieka pilns es kāri klausos:

Kā kaujā atdzimšanas dziesma dimd.

Un sirds kā pestita ar jaunām asnim pildas,
Ta viena dziļo noslēpumu zin.

Un zvaigžņu uguns atkal atdzirkst acīs

Un lielus vārdus atkal mēle min.

Es zinu, sveša ir ši mūsu teika

Priekš tevis, mežonigais vergu pulks,
Tev — ārprātīgs, kas jutis viņas sāpes
Un ģeķis — tas, kas viņas vārdu tulks.

Viens raugos kā iz augstu kalnu galiem.
Jauns ziedons nāk man puķēm galvu tīt...

Dimd mūžos tālu atdzimšanas dziesma,
Par vakardienu nāves zobens krīt.



II.

DZĪVIBAS ACU DZIĻĀS DZELMĒS.
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DZĪVĪBAI.

Uz tevi, līgava mana,

Sirds sarkanie strauti steidz

Un tavu dievigo vārdu

Man zvaigznes un dzelmes teic.

Dēj tevis dzimst karsta dziesma

Un gavilēs jauns kjūst prāts,

Dēj tevis es saukts un mīlēts,
Dēj tevis es pazudināts.
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TU, ZELTMATAINA...

Sen atstāju es tevi,
Saules zeltmatainā,
Un manas straumes

Ledains ziemels kala

Un sirds, kā vulkāns karsta

Sērās, sērās sala.

Bet nespēju
Es aizmirst tavu acu

Kā debess skatu pusnakts dziļumā

Starp ļaudim šiem,
Un tavu lūpu kvēlo —

Kā pļavu medus

Saldas; saldas tās ...

Un kā tu klauvēji
Pie manām durvim,
Un kā tu nāci,
Kā negaiss karsta, dedzinoša

Un kā pie saviem avotiem tu mani lieci

Un kā tu trieci

Par jūras plašām tālēm sudrabā,
Par priežu skaisto dienas vidus dzeju,
Par dievu zemi ne-esošu,
Par mirtēm un par kāzu troksni saldu...

Un kā tu sirdi manim aizskāri

Un palika tur mūžam asins rēta,
Kur nemiers iztek lāsēs sarkanās

Un nakt un dienu — vienā plūdumā
Sauc tevi... tevi vien — —

To aizmirst nespēju
Un svešs es esmu

Aiz mūriem un aiz logiem, mana saldā,
Par tevi sapņoju ik mirklī gaidu pilns —

Kā noriets skaista tu, kā jūra zvīļa

Tu, zeltmatainā dieve mūžigā!
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Un miera kausus,
Ko šie ļaudis dzer
Es drupās triecu

Un visiem svešs un nīstams, nepazīts
Es rakstu manus — tavus sapņus ...

Tu atkal nāksi, to es zinu,
Tad manu grāmatu es atvēršu

Zem tavu acu dzelmēm mierigām
Un stāstišu, ko cietu un ko jutu

Starp ļaudim šiem —

Tev vien, tev manai mīļai.

Un atkal kārais būšu,
Tā kā reiz,
Kā toreiz, kad tu mani uzmeklēji;
Pie tavām zīda krūtim galvu likšu

Un atkal manas straumes atkusīs

Un ledus vārti vērsies

Karstais rožu dārzu tvans

Būs tavs un mans,

Pie tavas rokas staigāšu kā dievs,
Pa tavu saules teku,

Zeltmatainā, tu.
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TIKAI SAPNIS.

Tevi, dārgā, atkal jaužu,
Sudrabstellēs teiku aužu,
Zelta sapnis mani māc:

Es uz dzīrām aicināts.

Eju — atkusuši strauti,

Lejas, kalni saules skauti.

Balti nami; torņos skan
...

Ak, uz dzīrām jāiet man!

Zaļi koki gaisā šaujas,
Saules zīdauts sedz un skaujas,
Bālās lūpās asins riets

Atplaukst man, kā sarkans zieds.

Sirds, ta tavu vārdu minot

Reibst, kā baltas rozes šķinot,

Aicinājums skan un skan —

Tavās dzīrās jāiet man.

Zīda pļavā grimst jau kājas,
Skaņas klīst un lidinājās,
levu baltais vīraks kvēp —

Kam tu savas acis slēp?

Pilnu sirdi sārtasiņu
Atnesu — kam došu viņu?

Magoņziedu vaiņadziņš

Vaj lai rokās savīst viņš?

Vēršos tavu acu dzelmēs,
Degšu tavas dvašas svelmēs.

Manās lūpās asins zied,
Dzīslās dievu svētums riet.

Skaties, skaists es atkal esmu —

Pilns ar jaunas laimes dvesmu,
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Tavu mītni nosauc man,

Ak, uz dzīrām zvani skan...

Ja tu dus, kur ataust rīti,

Vaj aiz jūras tālās mīti —

Kaijas gaitā laidišos,
Balto bangu tālumos.

Ja tu akmens klintī dusi

Marmorkapā sastingusi —

Klints priekš manis dievu trons,
Būšu tavs Pigmalions.

Savu sirdi tevim nesu.

Tavas mīlas pārpilns esu ...

levu baltais vīraks kvēp —

Kam tu savas acis slēp?

Sapņi, sapņi, sāpes, sāpes,
As'ru nebeidzamas slāpes ...

Velti magoņvaiņags vīts:

Vēl tavs templis nesvētits.

Izirst sudrabaustas teikas,
Klusu raud tik mīlas sveikas,

Lūpās asinsstraumes tvīkst

Tantals neatpestīts nīkst.
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ZIEDONI.

Vītoli ziedos sirmdzeltenos.

Birst uz melnās ejas
Pumpuru lapas pusplaukušas
Un saules spēka pilns gaiss ...

Aizmirsties gribētos ...

Sirds dziļi sāp,
Dzirkstošbalts mākons pār namiem kāp

Ziedon, vaj zini kam es tik svešs,
Kam tavās acīs nespēju lūkot,
Kam manas slāpes neizdzēs?

Dzirdu kā soļus uz melnas tekas, —

Vaj tu aizej vaj nāc,
Dzīviba mana?

Ne skaņas, ne vārda.

Tik sirds dziļ-dziļi sāp ...

Dzirkstošbalts mākons pār namiem kāp.



179

MANI GULBJI.

Kad rudens dvesa

Mani gulbji gāja
Pār jūru tālu tur uz saules pusi,
Un acis ilgi lūkojās pēc viņiem.

Nu ziedons atkal,

Zaļā zīdā lejas,
Ar vējiem jaunās lapas skūpstās klusi,
let meitenes ar baltiem vainadziņiem.

Man acis tumst, es nīkstu, nīkstu —

Nav pārnākuši
Mani gulbji.
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SĀPES.

Beigtas ir saules stundas.

Caur koku galotnēm nakts debesi redzu,
Tvēris visu ir miers,
Ne elpo vairs kas, ne runā.

Melnas kā kapuraceji
Aiz loga stāv priedes;
Vienai uz galotnes

Deg zvaigzne kā mīlā karstā, —

Tad redzu es tevi, mana dvēsele,
Zemes meita drūma un skaista.

Ik nakts, ik nakts

Ar degošu zvaigzni pār tevi,
Starp tūkstošu tūkstošiem

Esi tu viena.
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PAR MANU SIRDI.

Mana sirds ir kā akmens kalns,
Stādi tur savas rozes,

Stādi.

Un viņas dzijumos avoti skaidri vērsies

Tavām rozēm mūžigi saknes liet.

Mana sirds ir kā dieva nams,
Zelta zvans viņā klusē bez mēles,
Liec savas rokas

Un dunēs un šalks un dūks

Manas sakrātas tūkstoš mokas.

Mana sirds ir kā tuksnesis, —

Dedz zvaigznes pāri man debesis,
Un dziedās tuksnesis

Skaistu man slavu bez gala.
Dedz zvaigznes manās debesīs.

Bet mana sirds ir kā karalis

Lepna un klusa un krāšņa —

Mana sirds ir mans Kungs un mans Dievs

Vientulibā ta degs un izdzisīs,
Mūžam dāvanu neprasīs.
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ZELTA SAITES.

Vaj tu šīs stīgas audi, mīlestiba,
No kurām debesis un zeme zib?

Tās velk man' atpakaļ uz vakardienu

Un lūpas deg un skūpstu, skūpstu grib.

Ak, zelta saites, negribu jūs raisit —

No kalnu skaidribas sirds mira man,

Lai atkal viņa mostos zemes tvanos,
Lai atkal mulsinošie zvani skan.

Aud vien šīs saites uguns mīlestiba

Se manas rokas, lepnums, domas — viss.

Sirds dzīvot grib. Drīz pacels salto roku

Priekš mana glāsta nāves karalis.
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KA PIE ROŽU ZIEDA
. . .

Kā pie rožu sārta asins zieda

Noliecos pie tavām lūpām es,

Zvaigžņots sapnis skaistus acumirkļus
Steigdamies uz nebūtibu nes.

Nesaki, ka drīz šīs saites risīs,
Nesaki, ka drīz šīs laimes trūks:

Kamēr sirdī dzīvas asins plūdīs
Acumirklis slavas dziesmās dūks.

Kā pie rožu sārta asins zieda

Mana dvēs'le noreibuši dus,

Pagātni un nākamibu nīstu,
Acumirklim degsim ziedokļus.

Alkst man lūpas tava salda vīna,
Tava dvēs'le ziedoņ vēju dveš

. . .

Nesaki: laiks elpu pūtis skarbu, —

Dieviem laiks un nāve — viss ir svešs.
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KLUSA STUNDA.

Tu klusā stundā atnāci

Pie manis vaigiem neskūpstitiem,
Es biju drūms kā dziļums melns —

Tu līdzinājies zelta rītiem;

Tad laika soļi apstājās
Un vārdi mums uz lūpām klusa

.
. .

Kā kūsošs vīns, kā nāves malks

Skūpsts skūpstā gavilēdams kusa.

Mums debess vārti pavērās
Un straumēm mirdzums pāri lija,
Ķā zibens rūsas spulgumā
Sis acumirklis ātris bija.

Kā jauna saule gavilēs
Tu smaididama tālāk gāji —

Ka acumirkļam pieder viss

Vēl nejaudi un nezināji.
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mīlestība.

Tie sauca mīlēt, mīlēt!
. . .

Un tempļos gāja lūgties svētibas,
Un priesters runāja. Bet lielais Gars

No viņiem vaigu vērsa,

Kā no übagiem.

Mēs sveši, apsmieti un nicināti

Bez tempļa satikāmies.

Un dzirdot mūsu mīlas dziesmu saldu

Gars nāca pats
Un smaidot mūs kā dievus svētija.
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MEITENE.

. . . Ne, vaj tad vakara blāzmai

Vairs skaistuma nava

Un ziedu naktij
Mēneša zelta laivas

Un ezeriem dziļumu melnu,
Kuros acim lūkot,
Ka stāvu es te

Pie tevis, meitene mana?

Un vaj tad saulainos laukos,
Pašā liepziedu dienvidū karstā

Nava smaršigas vēja versmes,

No ka man vaigi tvīktu,
Kad tavas elpas tā alkstu,
Meitene mana?

Un vaj tad es dzēris būtu

No kūsošiem Trimpus kausiem

Nezemes ģiftigo dievu malku,
Ka es tā reibstu, tā reibstu

Tavā tuvumā, meitene mana?

Tā reibstu no tevis

Ka nezinu,

Vaj sapnis tu esi vaj patiesiba.
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PIE SAULES MEITAS.

Pie tevis es atnācu

Stalts un lepnis un salts kā kārais.

Un nu es nezinu vairs,
Kas noticis manās krūtīs —

Ķā avots iz klintim lauzies

Šalc trokšņains un balts
. . .

Divi tumšdziļi dzelmaini atvari

Man dvēselē skatijās dziļi;
Kā gūstiti putni manas domas

Viņos grima un tvērās.

Un pāri dzelmainiem atvariem

Kā saule ar staru klēpi
Tu grimi ar postošo negaisu,
Blāzmoto matu vijigo tvanu.

Un tad ... es nezinu vairs
.

. .

Ar saldu dzirkstošu jaunu vīnu

Tu rubina kausu uz lūpām man lēji.
Pasaule zuda un atkal vērās,
Visi dārgie dārgumi svaros svērās,
Un viegli kļuva kā debešu tvaiki

Un mūžiba bija — tavs skūpsts.
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ZILA NAKTĪ.

Viens vienigs zilā naktī maldijos,
Kā rūsa plaisnijās aiz manis sāpes,

Kurp eju — nejaudu, tik zināju:
Tās ir tās pašas saldi rūgtās slāpes.

Tās slāpes, kas kā karaļvaiņags skaists,
Tās slāpes, kas kā mirtes vienmēr zaļas
Iz laimes ilgam aug un nobeidzas,
Kas pusnaktīs un dienās mūžam skaļas.

„Lai niecigs kļūstu es, kā pēdējs nieks,
Lai savīst dzīviba un lepnums mans un slava,
Tik mīlēt, mīlēt man"

. . .
Tad teica zilā nakts:

Priekš tavas sirds šai zemē mīlas nava.
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VELTA MĪLESTĪBA.

Ar norieta miglainām ilgam tikos,
Ar vēla vakara

Purpurliesmainām asarām raudu

Pēc tevis, nakts!

No sāpēm un sēram

Un nabadzigām domam

Šķīstijos
Un ar jaunām ilgam

Vaiņagojos priekš tevis,
Nakts.

Un savu līgavu mīļo

Atstāju vienu

Uz baltiem palagiem,
Un degu un nīkstu

Un trīsās gaidu
Tavu zvaigžņu
Reibinoša skata,
Tavu svētuma vārdu,
Jo nelaimigi
Es esmu iemīlejs tevi,
Mūžiba skaistā
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PAR MANAS DVĒSELES SVĒTDIENU.

Es mīlu acumirkļus tos,
Kad īsti viens es esmu . . .

Es mīlu būt tā lauku plašumā,
Kur jālīkst ir zem saules spēka
Uz dzeltenspožiem ziediem sapņot —

Nav sāpju vairs, ne grēka
Un sirds kad nespēj vairs

To laimi saņemt.

Es mīlu būt, kur meža atmatos

Skrej balti tauriņi
Par sarkanziliem viršņu ziediem

Tik klusi, klusi it kā parādibas
Un dvēselē kad nāk kā svētdiena,
Kad nokāpt vajadzētu pie as'ru avota

Un sevi nomazgāt;

Jeb tā pie jūras,
Kad tur brāž un šalc

Kā slavas noreibuši viļņi balti

Un simfonija melni draudoša

Pret pusnakts zvaigznēm aug

Un nav neviena, kas to klausitos,

Tad zini sevi

Manās domās dzīvu.

Tad manas dvēsles svētdiena

Pie manis nāk.
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BEZ VĀRDA.

Kad stunda nāk

Un atveras dzīvibas pērļotie vārti,
Mana mēle apklust
Un manas lūpas
Mēmas tiek,
Un sāpēs es nodrebu, bezgala mokās,
Kā tevi man izteikt, mirkli,
Kā tevi man saukt!

Un reibuma pilns
Es stāvu kā uguns degošs.
Es esmu skatijies
Un redzējis neredzēto,
Un teikt es gribētu vārdu,
Neviena dieva, ne cilvēka lūpas
Ko teikušas nava.

No kura salduma

Trīsētu debess un zeme
. . .

Debess un zeme.

Bet brīnuma mirklī

Manas sirds dziļumā dziļā

Sāpe kā uguns iededzas gaiši:
Nav vārda.

Ej dusēt, mirkli,
Sarūsiet stīgas
Un sadedz' mēmumā, mana sirds, —

Nav vārda
. . .
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ATMINĒJUMS.

Ko līdz tavu dvēseli

Dzelzīs tev kalt

Un nāves gaidās
Sērot un salt,

Ko līdz kad tavs vaiņags
Pa ziedam birst

Un pamazam bāl

Un pamazam mirst?

Šie prātigie ļaudis
Tik valgus sev ries —

Cits idejai zvērē,
Cits krustā cieš.

Ko gaidit, ko meklēt

Kad ziedons tavs klāt

Savās dzīrās nācis

Tevi aicināt.

Liec biķeri zvīļo

Pie lūpām klāt,
Steidz savu sārtu

Aizdedzināt.

Pa lāsei šo tvīksmi

Kas baudijis,
Tas viņas saldumus

Nekad nepazīs.

Kā dzirkste tad esi

Nakts tumsibā,
Pilns uguns un vētras

Postošā straujumā.
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DIENA.

No viņas elpas es apreibu,
No viņas smaršam man prāti zuda.

Viņa zilgmes svārkos bij ģērbusies,

Viņa mākoņspilvenos gulēja baltos,

Viņas pēdas kur piedūrās zemes lejam,
Kā miras tur smaršoja degoši tvani.

Viņas apģērba vīles gaišzaļas bij austas;
No jūras ūdeņiem mazgāta

Viņas karstās miesās kvēloja saule,
Kaislibas plūda viņas krūtīs baltās,
Ar dzeltenām rozēm vītās,
Ta dzīvot sauca ar izstieptām rokam,
Un viņas acīs aicinājums bija
Kā neprāts šausmigs, salds kā mīlestiba,
Un viņas lūpas drebēja no pārpilnības,
Un viņas dieva gribai ļāvās mana sirds.

Un aicinājums viņas vārdos kusa:

Nāc, nāc
...

nāc, nāc...

No viņas elpas es apreibu ...

Un viņas rokas vilka mani

Uguns karstā virpulī trakā.

No viņas lūpām divus kausus

Ar dzīvibas nāvigo vīnu dzēru,
Uz rožu palagiem gultā dusēju,
Dzirdēju skanigas slavas himnas,
Jūra tās dziedāja, meži tās šalca,
Kalni tās klausījās, aizmiga lejas,

Aizmiga saule un aizmiga diena,
Viss klusu tad pamodos es.

Tūkstoš upuri gulēja krēslā,
Kas viņas acīs bij skatījušies
Un bezspēkā lādēja bijušo dienu,

Sauca par tukšiem māņiem visu kas bijis
Bet līgsmibā saucu es: slava!
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Slava tev, karaliena!

Manas dzīvibas sapnis ir piepildits,
Slava tev, Diena!

Bijušā trakā, kaisligā Diena!

Un viņas sudraba kauss iz rokam man krita,
No debesim lija zvaigznes
Un nakts pār ieleju nāca.
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NORIETĀ.

Gar dzelteniem ūdeņiem maldijos viens.

Salc niedras skaistas pie dzelmes malas,
Pār zelta līmeni laivas brauc,
Līst degošas lāses no irkļiem.
let saule dusēt, skaidris tiek debess plašums.
Putni nakts mājas meklējot
Pār ūdeņiem aizskrien klusi...

Es dusēt neiešu viens —

No laimes sirds aizkususi:

Man ir, it kā mani mīlētu kāds.
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ZIEMEĻZEME.

Par ceļa dzelteniem ziediem

Skrej balti tauriņi pāri,
Vēl vēla vasara elpo
Caur migloto saules āri:

Viens lauku plašumā zilā

Esmu kā svešumā tāli.

Debess pār galvu veras

Ar bezgala gaidām bāli...

Un mostas tad manās dzīslās

Ar gavilēm dzīvibas pulsi,
Tā pat kā sen senās dienās,

Kad, sirds, no laimes tu mulsi.

Par ceļa dzelteniem ziediem

Es steidzos uz saules pusi —

Manas vasaras smaidoša diena

Tur aizgājusi.
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SNIEGS.

Pār zaļām eglēm krita sniegs
Un šalkt un sērot viņas stāja.
Caur zaļām eglēm steigdamies
Mans saules gars uz dusu gāja.

Mans saules gars, mans saules gars!..
Es viņa pēdas meklēt eju —

Pār viņa pēdām krita sniegs,
Kur baltā tuksnesī lai eju?

Pār skaņām sniegs, pār rozēm sniegs,
Sniegs pāri saldiem mīlas stāstiem,

Sniegs pāri dzīves gavilēm,
Sniegs pāri rūgtiem smagiem lāstiem,

Viss segts, viss dziļi apglabāts,
Starp zaļām eglēm vientuļš esmu.

Mans saules gars, mans saules gars,

Kur atrast tavu silto dvesmu!
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RUDENS DIENA.

Mana rudens diena, pilna klusas laimes,

Skumju nomirušu, novītušu ziedu,
Tevi mīlu, tā kā dzīvi mīlu,

Tevim, dievišķigā, slavu dziedu.

Brīdis — un tu aizej nakšu zemē,
Miglā paliek tavi soļi gausi,
Asinīs dziest vakarblāzmas sveces,

Un tu atkal manim sapņot ļausi.

Rudens diena, salej manā kausā

Visas debešu un zemes sēras —

Es kā kārais dzeršu lielās dzīrās

Tavas rūgtās, tavas saldās sēras.
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IZ TĀLIENES.

Jau efejstīgās daža lapa dzeltē

Un daža sēra doma galvā dzimst,
Un klusāk asinsstraumes sirdī plūdo
Un sapņu kalni miglas lejās grimst.

Uz dienvidzemi skrej kā ilgu gūstits
Ar klaigām naktīs gaišās putnu bars...

Tu, mana sirds, kas mūžam krūtīs slēgta,
Kur jauna pasaule, kur pavasars?

Nav citas zemes, kā ši trūdu zeme,

Nav citu glāstu, kā vien viņas glāsts;
Nāks nāve, pirkstus liks uz mūsu lūpām
Un galā būs šis dzīves tukšais stāsts.
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JAUTĀJUMS.

Tu gars, kas ej starp melnām cipresēm
Ar baltu nevainibas ģērbu
Un kluso ne-ievainojamo sirdi,

Tu Gars, kas dus' uz kapu akmeņiem
Un krustiem uzliec novītušos kroņus

Un visu varens, nepazīts un mūžigs esi —

Pie tevis atnāks ar manām domam,
Ar manu lūpu jautajienu skarbo.

Es gribu zināt, teic man, mēmais Gars,

Kurp iešu es no saltas zemes šīs,
Kad manu sirdi aizkārsi ar saviem pirkstiem
Un apstāsies uz mūžu manas domas,
Teici kur es iešu?

Vaj Nirvānā uz kalniem rožu dvesmā

Es pacelts kļūšu, kā uz zelta spārniem
Un būšu mūžiba un dievs un gaisma,
Un izmestas no manas galvas domas

Par mīlu sāpēm un par naidu kļūs,
Un es Tev līdzigs būšu?

Jeb vaj ko es par garu saucu

Un kas pret zvaigznēm laidās veltās sāpēs
Par trūdiem pārvērsies kā nīkstošs nieks

Un zemē gaisīs?

Teic man to, lielais Gars, — par vēlu būs,

Par vēlu zināt to,

Kad tava dvaša nāks pār mani,
Kā ziemeļdvesma stindzinoša salta.

Ja ne, šo jautājumu dzēs' iz manas galvas
Lai mana būtne viņā nesagruzd.
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ATPESTĪTS.

Tumst jau, mani pulsi stājas.
Dzirdu tālas fleitu skaņas

. . .

Raisās saites man no miesas

Dvēsele no nesamaņas.

Nestuvēs ceļ mani vergi.
Melnai birzei cauri ejam,
Cauri ejam kalnu vārtiem,
Cauri klusām puķu lejam.

Cipreses stāv divās rindās

Melnas it kā nāves mokās,
Divas rindas baltu garu

Gaida manim lapām rokās.

Marmorvārti baltie slēgti;
Altars kūp pie marmorvārtiem.

Saņem mani priesterienes
Rožu kroņiem purpursārtiem.

Ģērbj man zelta šūtu togu,

Pērļu zandales auj kājās,
Dzirdu Orfejdziesmas saldas,
Gaisā vīraks lidinājās.

Mirtu vaiņagu liek galvā,
Svētiem skūpstiem skūpstu seju —

Baltie marmorvārti veras,

Atpestito zemē eju.
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NEMIERA.

(Fragments.)

Es esmu ietīts šai ikdienibā

Dziļi kā polips jūras dzelmē.

Dienas, tās nāk un iet, kā mūžiba

Miglas tēlos bezveida šausmigos.
Šie nami ap mani — tie dzīves zārki;
Uz akmeņiem dunoņa, cilvēki gurdi,

Migla uz logiem līst, debesīs chaoss klejo,
Zeme visa — viens vienigs zārks.

Viens avots tik mūžam verd

Caur bezgala klintim uz augšu šaujas —

Tās manas domas smadzeņu audās.

Mans nemiers ir kā karsēta dzelzs,
Es degu un ciešu un sāpju pilns
Es esmu, kā zeme uguns pilna
Un mana laime — ta ir kā Laokoona

Čūska man no dievibas lemta.

Un laime dzeļ un stunda tad svēta nāk:

Es dzīvibu tad redzu

Ta zelta kalnā sēž,
Ta purpura debesis dvašo,
Ta vējiem birzes glauda,
Ta klusā vakarā viena pār laukiem iet.

Un skanošas stundas, kas bijušas reiz,

Atnāk, kā svētas vaidelotes

Nezdamas mīlas uguni maigo
Savās trīcošās baltās rokās.

Viss apkārt man zied;
Svētlaimibā aizmirstu sevi.

„Es esmu!" saucu kā jauns vēl neskanejs zvans-

Es esmu! dzīvibas brīnums kāds liels!

Būt — tas ir lira vissaldākā dziesmā,
Būt — tas ir nemiers kā dēmons liesmā?
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Un šaubas izgaist, es palieku viens un svēts,

Ceļos un eju un sirds ta zina:

Drīz, drīz vislielākais brīnums nāks

Manam nemieram spārnus raisit.

Jūra krastā sudraba pērles bērs,
Pret sauli zelta bultas tiks šautas,
Kalni ar rozēm ģērbsies, lejas no dziesmām reibs,

Zvaigznes sadegs no mīlas un spodruma ilgam,
Drīz sirdij piederēs sirds un saldos vārdos

Drebēs lūpas un cilvēks par Dievu kļūs.

Bet gaidas drīz nīkst;
Visu zemi miega ikdiena gulda.
Līst migla; zīž nemiers pie manas sirds,

Ārprāts pie logiem klausās
. . .

Vaj drīzi tu, gaviļu stunda nāksi,
Zemes un debesu kāzu nakts?

Atnāks ši stunda, par to es nešaubos vairs.

Tad pārcilvēks ķēdes saraus,

Tad palmas vistālos ziemeļos augs,

Tad jauna saule pie debesim celsies.

Dievi būs miruši, cilvēki brīvi staigās . . .

Atnāc drīzi, drīzi tu, laimes brīds!



204

UZ JURAS SVĒTDIENA
. . .

Uz jūras svētdiena; ar mūžu nīstam kalpam
Nu sakusuši viļņi skūpstā saldā.

Miers dziļumos, miers selgā pelēkzilā.
Miers ūdeņiem no velta, ilga malda.

Ar saules palagu ir segtas valgas krūtis,
Ar debess zilgmi acis dziļi saltas

Un sapņos kaijas laižas klusi, klusi

Un sapņos tālumā guļ buras gurdi baltas.

Sēž krastā miers; starp priežu zaļiem kroņiem
Kā balti baloži klīst viņu dziesmas.

Uz jūras svētdiena, kā liela simfonija,
Uz jūras klusot izskan debess dziesmas,

Tik tu man vienmēr līdz, tu slimā ievainotā,
Bez mēra lepnā sirds. Vaj nakts vaj diena

Tu asiņo, tu lādi sapņus, mieru,
Bez svētdienas tu tikai viena, viena

. . .
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PUSDIENA.

Gar jūru pusdienā karstā

Soļojām es un Tu,
Es zemes dēls vainotu sirdi,
Tu — dieve ar vaiņagu.

Un ūdeņi šalca klusi,

Bij miglājā tālums zils,
Un zeme — ta aizmigusi,
Kā sen sena grimusi pils.

Pār ūdeņiem zemu laidās

Baltputnu aizkusis pulks
Uz krastu atdusas gaidās,
Kur saules mirdzums tik spulgs.

Un spiedošā karstumā tvīka

Kā ugunīs debess vaigs,
Pie mūžibas krūtim nīka

Mīlas svētumā laiks
. . .

Tad skGpstiji mani Tu, dieve

Nu mūžam ši stunda dzied
. . .

Un karstā pusdienas saule

Man vairs nenoriet.



206

PIE DAUGAVAS.

Apklust man soļi,

Kāp vēsums iz dzelmēm maigs.
Birst saules pērles . .

.
druvas dveš,

Apstājas laiks.

Ar rudzpuķi rokā

Meitene manī lūkoties nāk,

Sapinas pirksti man zeltainos matos,
Sirds runāt sāk

. . .

Kāp apinits klintī

Spožzili kur debess dzirkst —

Un sāpēs nodreb: sirms virsaitis krastā

Asarās mirkst.
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PIE JURAS.

Ko vaid tu, slēgtā brīvibas meita,
Pie Latvijas krastiem,
Ko mūžigi nes tu

Iz brīvām maļam saucienu skarbu?

Ko mūžigi stīgo
Postošos akordos savas stīgas:
Kā trūkušas satrūks

Bez atbalsa
. . .

Klus', brīvibas meita,
Te vergi dzīvo;
Sveša tiem tava dziesma.

Stājies!
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LATVIEŠU MUZA.

Ak Mūza, par agri bij celties Tev,
Vēl lauki te kaili un salti.

Vēl sudraba birzēs viss izmiris,
Vēl nedzied te ģēniji balti.

Uz ziedokļiem ugunis nedeg vēl.

Šalc Daugavas sili tik grūši
Un Tavos dārzos bez modās snauž

Zilpelēki salti mūži.

Zilpelēki salti mūži guļ

Ap Tavu dimanta šķirstu
Un saltie ļaudis — tie šķēpus kaļ,
Lai tavus priesterus cirstu.

Bet tavi priesteri izdzīti

Pret kalnāju miglā tītu,
Un velts viņu sapnis par ziedoni

Kur vaiņagiem sārtrozes šķītu.

Ak, Muza, simts gadus Tev dusēt vēl

Būs zeme tad apzēlusi.
Tad celties tev, tad vaiņagu likt

Un lūkot uz rīta pusi.
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ZEM SARMAS SEGTIEM KOKIEM
. . .

Zem sarmas segtiem sirmiem kokiem

Es klusā naktī vientuļš esu,
Es neraudu un nesēroju,
Es saldu prieka kausu

Sev pilnu līdzi nesu.

Zem sarmas segtiem sirmiem kokiem

Es manai mīļai laimei acīs skatos.

Mēs zinām: te zem sniega
Vasaras rozes dus,
Mēs zinām: skaistumam nav nāves miega.

Kaut sasaluši avoti,
Sirds skaļi, karsti dzīvot kliedz,
Un mana rītdiena

Man smej kā dieve

Un es laimes kārais drošs.
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SARKANĀS MAGONES
.. .

Sarkanās magones . . .

Ai, brīnišķi saldais miegs!
Es klausos, kā mīlas sauciens

Iz viņām dienam kliegs.

Lūst dzelžota ikdiena,
Atkal viss mīļš un sārts

Kā citreiz bez zieguma
Drebošs un neaizskārts.

Sarkanās magones,
Caur jūsu dārziem es gājs;
Nu sarkanas sāpes nesu

Vārgs sapņotājs.

Reibstošs, ātrs un dižens,
Kā jūsu līkstošs zieds,
Ir mans dzīves sapnis
Un dzīves riets.
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LĪGAVIŅA.

Vakaros, kad saule

Aizver mirdzu acis

Savām meitām uzvarošām,
Puķes atveras kad ziedos baltāki,
Dārzi smaršot stiprāk zin

Un ap saviem bērniem

Nakts tik teikas, teikas

Sudrabotas vizuļotas tin, —

Es kā zaglis slēdzos

Viens no visiem, viens no visiem nost.

Gaidu smaidot,
Zinu: Viņa nāks, viņa nāks.

Atveru jau manas dvēsles logus,
Plaši raugos debess aizjūrā,
Jaunu vaiņagu sev galvā lieku

Mana mīļākā! . . .

Atbrauc līgaviņa

Miglas laivā klusi,
Zvaigžņu mētelitī mirdzēdama;
Pamet man ar galvu smaidot saldi.

Brīnumsaldi vārdi

Aizmiguši viņas lūpās dus,

Saldi, tā kā dzeltens medus,
Tā kā rūgti balti ievu ziedi —

Man tie vārdi, man tie ievu ziedi.

Brīnumskaistas acis

Veras tā kā vakarblāzmas plaukums;
Apreibstu un viņas rokās krītu —

Liekas, zelta lietus klusi lītu.

Man tās acis, man tas zelta lietus
. . .
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Ai, tu, īsā nakts, kur ātri steidzies!

Vēl man dzeltens medus salds,
Vēl man sapnis balts!

. . .

Rītā agri
Atbrauc saules meitas vizēdamas —

Aizbēg mana līgaviņa klusi,
Tur kur zvaigznes dzisa.

Brīnās saules meitas

Manās acīs lūkodamās.
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NEAIZMIRSTĀS.

Neaizmirstās, neaizmirstās —

Niecigs vārds kā dvašas dvesma,
Līdzās klīst pa visiem ceļiem
Tā kā tālu ziedu dzesma.

Tā kā zabatzvanu klausos,
Tā kā teiku nestāstitu

. . .

Kā bezgala pavedienu
Mirdzošu kad vaļā tītu.

Nieka vārds, kur spēku ņēmi?
Saule zib, es dzīvot gribu —

Nieka vārds bez gala stāsta:

Mīlestibu
. . .

mīlestibu
...
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AICINĀJUMS.

Ēnas un avoti

Ir priekš gurušiem ļaudim, —

Mēs esam nemiera bērni,
Priekš mums ir saules kvēls.

Un namos, kur uguns degta,
Kad sedz mūs zvaigžņota nakts —

Tur cilvēki bālē un dēd,
Tur garlaiks tiem līdzās sēd.

Mūsu uguns ir mūsu sirds,
Mūsu sirds!

Te gurdenas ilgas
Un gurdenas dziesmas

Un mēs, — bērni daiļumam.

Mūsu ilgas ir jauni ērgļi,
Jauni ērgļi!
Un mūsu dziesmu saule dzied,
Saule dzied!
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ZVAIGZNĒM.

Kad dienas vārti cieti veras

Un viss kas kluss bij runāt sāk,
Kā sapnis liels, kā dievu zaigums

Pie manis jūsu dziesma nāk.

Kā oceans dimd harmonijas
Par zemes kalniem mūžiņā.

Sirds mana mostas karstā spēkā,
Sirds mana atkal pestita.
Un dienas nesaprastā stiega
No manis bēg kā murgu miegs,
Man sveša atkal katra saite,
Man apģērbs atkal balts kā sniegs.
Liels noslēpums man apskauj garu,

Kā mīlas elpas plūdums silts —

Ai, zvaigznes, ziniet manas sāpes:
Es — meteors no jūsu cilts.
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SPĒKS.

Kas slavas meklē un dzīvibas,
Tam vajaga varoņam būt,
Tam vajaga akmeņa sirds,
Kas zaimu un apsmieklu nesaprot.

Tam vajag pa ledus klintim kāpt,
Par uguns jūru iet pāri.
Tam vajaga ceļa pret ārprāta kalnu,
Uz zvaigznēm lūkot kāri.

Tam zemes saites ir jāsarauj,
Tam vientuļa svešais ceļš.

Atteikties, atteikties viņa pienākums,
Atdusu — negaiss un vētras tam elš.

Ar sevi klusās pusnaktīs
Kaujā tam cīnities:

Kas pārspējis sevi, tam debesīs

Nerietoša saule pacelsies.



ASTRAS.
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TEV.

Tev,
Kam balta tempļa kāpšļos
Kājas stingst,
Tev, kam ziemels

Rožu dārzos dzied;

Tev, kam sejā
Svešinieka zīmes,
Sirdī ziedons mūžigs,
Ceļā melna klints;

Tev, kam sirds ir

Nedzīstoša rēta,
Tev, kas manis nepazīsti
Un pa maniem ceļiem klīsti; —

Tev

Šo sveicienu es klintī rakstu.
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AR ASINĪM.

Zied mana dvēsele,
Zied lilijas, zied rozes,

Viss nakts dārzs zied.

Es esmu tikai puķe
Jums līdzi, manas māsas,
Es tikai ziedēt, ziedēt gribu vien.

Starp visām puķēm
Man vienam, vienam

Ir baltā ziedā

Sarkans vīna biķers, —

Tur kūs kā purpurs dimantā.

Es mērcu pirkstus
Un slacināju
Jūs lilijas un rozes, manas māsas,
Naktsvidū.

Un katrai sudrablapai
Un katram ziedam

Ir asins zīmes manā dārzā,
Tās kūs kā purpurs dimantā.

Es esmu tikai puķe,
Tikai puķe

Jūs, lilijas un rozes, nakts dārzā.

Es svētu jūs
Ar manām zīmēm:

Ar asinim jums ziedēt būs!
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RITA AUSMA.

Kad rīta ausma pār jūru nāk,
Mans ilgu spēks mostas varenāk.

Deg rozes un zelts rīta mākoņos,
Dzied jūra sudraba vaiņagos.

Baltas laivas selgas tālumos brien,
Rožsarkans gulbis uz dienvidiem skrien.

Kā atjaunots avots, sirds karsti plūst,
Kā jūra tās spēki neapkūst.

0, dienvids, o, sāpes visdziļākās,
Kā kalnu virsotnes klusošās,

Kur sarkanam gulbim nomesties?

Viņš manās sāpēs ir mazgājies.

Rītausma pār jūru ziedoša,
Mans gaidu spēks tevi sveicina:

Pie tavām krūtim, kur dzima rīts,
Mans sarkanais gulbis būs atpestits.
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ĶIRŠU DĀRZA.

Ķiršu dārzā baltā

Eju kā laimigs fauns,
Neatminu vairs lāsta,
Ne kas ir labs un ļauns.

Sniegbalti ziedi mirdzo

Saules dzeltenā zeltā,
Slīkst manas vieglas sāpes
Dzīvibā neizsmeltā.

Zinu mūžigo maiņu,

Zinu, kas pazaudēts, —

Nebūtu zinaj's, ka daiļums
Zemes dārzos tik lēts.

Nu, mani baltie ziedi,
Jauns es un laimes pilns.

Šūpo saulainās buras

Zilais debesu viln's.
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MAIŅAS.

Apbirst ievas, apbirst liepas,
Kur tu savu soli spersi?
Sātans nesīs melnu kausu

Un tu atkal skumjas dzersi.

Atskries baložbalti mirkļi,
Tu kā saule liesmās degsi,
Sārtu dziesmu nodziedasi,
Savu galvu puķēm segsi.

Sirds kā zelta zvani zvanīs,
Dievu scepteri jau tversi — —

Sātans nesīs melnu kausu

Un tu atkal skumjas dzersi.
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ŠODIEN.

Man šodien svētku diena brīnišķa, —

Kā aizmirsts draugs pie manis viesos nāca,
Kā kalnu strautu skaļā dimdoņā
Viss apkārt pavasara plūdos- krāca.

Kā gurdi kamieļi šīs dienas pelēkas
Bez gala tuksnesī un smiltīs slīka,
Neviens vairs nezinās, kur viņas apraktas —

Vēl mirstot spirgtuma un dzīves tvīka.

Nu šodien aizsniegtas ir oāzes,
Mirdz pilis, dārzi zied un sievas smejas
Un valdnieks visai zemei esmu es, —

Lai kokles dūc, lai līgo trakas dejas!

Drīz atkal rožu sapnis izgaisīs,
Kā čūskas sarkanas dzels mani sāpes;
Bezgala nemiers mani projām dzīs,

Bezgala degs man dvēslē dziļas slāpes.

Šai svētku dienā kausus piepildiet!
Smej mīla dievigā pie mana galda.
Lai sirdis deg pirms liesmu saule riet, —

Pār visu nakts, pār visu sēras valda.
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VAINA.

Kluss pavasara lietus līst

Un mitrā gaisā siltums dvašo.
Šis saules siltums, — vīna salds,
Man atver dzīslās strautu ašo.

Kā miegs pār mani jūtas nāk;

Ak, neizsmeltā pasaul's dzīle!

Kāpēc tik laimigs esmu es,

Kāpēc viss daiļais mani mīlē?

Gar baltu namu eju es, —

Vīnstīgas plaukst jau pierietušas.
Briest pumpurainas ābeles,
Kā sievas, kuras mīlējušas.

Gar birzes malu staigāju,
No laimes bērzi dreb un šalko;
Kā saulē degtas pienenes
Auž savu ģērbu dzeltensmalko.

Un plosās strauts un akmens krāc,
Tiek mežā smaršas samaisitas,
Iz dienvidzemes putni skrej,
Un manas sāpes — atraisitas!

Drīz izplauks lauks un puķes būs

Kā jaunas Zabas ķēniņienes;
Es būšu skaistais Zālamans

Kam kausos viņu smaršu pienes.

Pa zaļa zīda zelmeņiem
Es maldišos zem saules plūsmas,
Un manā karstā sirdī šalks

Kā dziļu dienvidvēju pūsmas.
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Un savīšu sev vaiņagu
No gundegām un mežābelēm,
Un skaists un laimigs ziedēšu

Zem mazo putnu raibām spēlēm.

Un sarkans laimes vilnis segs

Man dievu segu purpurainu, —

Un atkal sirdī nesišu

Sev ziedu mīlestibas vainu.

Kluss pavasara lietus līst
. . .

Kā pionija asiņaina,
Kā reibums salds man sirdī aug —

Ak, ziedu mīlestibas vaina.
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MANS ZIEDS.

Nu smaršo puķes un smaršo tik saldi,
Un dzīvi tiek skaistie sen senejie maldi,
Un vasara šalc,
Un zelta laivās,
Pār ūdeņiem vizošiem, atmiņas atpeld,
Sen senejās atmiņas mūsu

. . .

Es eju gar birzēm, gar birzēm baltzaļām,
Gar saules meitu dejām skaļām;
Un smaida puķes
Un paloka galvas,
Un dzied mazas baltas, zimzošas dziesmas

Priekš sevis un manis.

Es maldos un esmu kā jaundzimis dievs,
Es laimibas ezeros izpeldējies;
Un sirds mana sarkans

Liels plaukstošs zieds.

Zim, zim, — dziediet jūs, mazās puķes,
Manam sarkanam, plaukstošam ziedam!
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DZIESMA.

Šie baltie ziedi

Dārzos skaļos,
Kā baltas liesmas

Lukturos zaļos;

Šīs reibušās ilgas
Sirdī dzīvā,
Šie karsušie vēji
Mākoņu plīvā;

Šis nakšu gaišums
Pusnakts zeltā,
Šis mīlas gurdums
Dvēselē šķeltā;

Un dziesma, dziesma —

Simfonija,
Kā lietus klusums

Pa nakti lija

Es garam eju
Pa ceļu plašu;
Pūš svešums saltu

Ziemeļa dvašu.
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ZIEMEĻNAKTS.

Ziemeļnakšu baltā krēslibā

Sēdu svešs pie loga atvērtā;
Mana mīla, mana mīla

Ziedēt sāk.

Pilns mans biķers sēru rūgtāko,
Pilns mans vaiņags ziedu baltāko;
Laika soļi aši, aši

Garam steidz

Dziesmas salku, lūpās klusa vārds,

Stīgas sarautas un mēms mans bards; —

Ziemeļnakšu glāstā saldā

Nīkstu viens.

Dārzs no baltas rasas aprasots;
Ko tu, sāpe, manā sirdī roc?

Mana sirds ta laiku skaita:

Tik
...

tik
...

tik
.. .

Ziemeļnakts, tu mana mīļākā,

Aptur' soļus dzīves līgava!
Kluss viss nams, tik sirds man skaita:

Tik
...

tik
...

tik
.. .



230

GAIDAS.

Kad dārzā rozēm lapas birst,
Es tavu kluso soļu klausos;
Kūs dzīve sarkana man kausos,
Un sirds no baigām jūtam mirst.

Pār mani lido tumšais spēks,
Un tu no manis vienmēr baidies.

Mans liktenis man pāri laidies,
Kā degošs, neizdzēšams grēks.

Man lūpās dus mans ugunsstāsts, —

Kam baidies, saules meita balta?

Šai nāves pusnakts zemē saltā

Tev rozes audzinās mans glāsts.

Skauj savas rokas drebošas,
Tur' cieti manu laimi baigo; —

Kā melna pusnakts viņa zaigo,
Kad tavi pirksti pieskaras.
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MĪLESTĪBA.

Kad rīta gaisma logos most,
Es domāju par tevi, mīlestiba,
Un miesās jūtu nedegušas kvēles,
Kā saldu nevaribu.

Un ir, ka putni lidotu

Iz dienvidiem, kad atkūst, upes straujas;
Un ir kā kokam, kuram pumpurus

Pleš reibinoši siltas saules skaujas."

Pats brīnumos tad atveros

Un soļus dzirdu, siltu elpu jūtu,
Un klusi ziedu, — saules kvēlē koks, —

Un sirdī nesu sapni saldi grūtu.
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MIRKLIS.

Šis mirklis tevim pietveras,
Pie tavām drēbēm, soļiem līdzi,
Ar tavu elpu iedvešas, —

Un aizejot tu domās trīci.

Šis mirklis tavu būtni tver;

Viņš viļņo tavās artērijās,

Viņš tavās sāpēs atveras

Un vēja pūsmās apkārt vijas.
Kā gars viņš dzīvs

Par tevi valda;

Viņš tavas domas apreibina,
Kā melnu rožu dvaša salda, —

Viņš nešķirams
. . .

Jau tavos siržu pukstos mīt,
Jau kļūst viņš dziļa vāts. —

Ta nevar dzīt.

Ar asarām to neizraudat;
Viņš, aizmirstībai nezināms,
Tavs sargeņģels un sātans tavs,
les tavās pēdās smaididams.

Tev kājas gurst,
Tu dusēt gribi; —

Viņš nāk kā dzeļošs sapnis sens,
Tev viņu minot nodreb sirds, —

Viņš tavai dzīvei zakraments.
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DIENVIDU.

Ar tevi dienvidū apgulos,

Vismīļākā, silā, kur melnas priedes
Un baltas puķes, baltas puķes . . .

Mums klanijās baltas puķes
Un strautā ūdeņi šņāca
Un akmeņi krāca;
Un vējmāte stabulēja
Un saules meitas ķemmēja matus spožus, —

Silti un vēligi smējās.

Bet kad es pamodos —

Ar tavu sapni es gulējis biju, vismīļā,
Ar tavu sapni vien.

Un klusas kļuva melnās priedes
Un baltās puķes klusas

. . .

Dienvidū, dziļā dienvidū.
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MĪĻĀKA.

Rietiet, rietiet, manas asinis;

Pasteidziet, sapņu straumes;
Svētie ūdeņi, mani mazgājiet
Tīru priekš manas karalienas!

Ar dimanta kurpēm pie durvim stāv

Sapņos raditā zemes meita.

Zaļš mirtu vaiņags tai vaiņagots,
Strauja ir viņas sirds.

Rietiet, rietiet, asinis, pasteidziet, —

Manai mīļākai strauja sirds
. . .

Divas dūjas uz mani lidina,
Divas rokas ver manas durvis.

Manas lūpas, sārtojiet, sārtojiet!
Ziedonis iet, — saules gaidijāt jūs: —

Divas sarkanas Zirijas rozes

Jums nu skūpstit būs.
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SĀPJU SĀKAS.

Kā marmorstatuja, tik glezna mana miesa,
Kā liljas baltais samts ta viz un kūs.

Vēl zemes dārzos mana laimes tiesa,
Vēl sapņi pumpurā, — tie mani būs.

Vēl plūst pār manu pieri matu vāla,
Kā pusnakts vēsais melnais miera zīds,
Un kaislas uguns nezin seja bāla; —

Ar pilnibu vēl domam mūžigs strīds.

Kā kristais, smaids guļ manās acu zīlēs,
Mans vaiga skaistums zemes ziedus māc;
Es zinu, — mani dievu dēli mīlēs, —

Daudz salda medus manās lūpās krāts.

Kā svētnicā es dzīves trīsās stāvu,
Mans jaunais spēks kā mēnesnica mirdz

Tad redzu es: virs mana baltā ģērba
Auž tīklu zirneklis uz manas sirds.

Un dziļas domas uzzied manā sejā,
Un nesaprastus stāstus dvēs'le jaud . . .

Es esmu balta pavasara seja;

Ko, zirnekli, virs manas sirds tu aud?
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MANS NAMS KAD KLUS
. . .

Mans nams ap mani klus,

Deg kaminā ogles kvēlas.

Domas, kā gurdi putni,
Laižas klusas un vēlas.

Mans sapni, — tu mans pažs,
Pienes man vīnu spožu!
Manai sirds līgavai
Es dzīrās skanigas došu.

Mans nams ap mani klus:

Spožu es dzīvibu dzeru.

Bijušie ziedi uzzied,

Bijušo skūpstos tveru.
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IZ DĀRZA.

Pār sētu raugās saulespuķes;
Smagus zelta vaiņagus nes.

Ik rīta viņas nāk raudzit

Smejošas meitenes.

Un rozes, gan baltas, gan sārtas,
No pusdienas vēja birst;
Un smejošām meitenēm rokās

Zelta vaiņagi irst.

Un asteres, sēru puķes,
Paliek vispēdejās
Un vēsas un skaidras uzzied

Priekš šķiršanās.
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KRIZANTĒMAS.

Es garam gāju apmiglotam logam;
Un acis pacēlis tur ieraudziju
Bāldzeltenas, kā vēlu klusu sauli,
Ar simtām staru šķiedrām krizantēmas.

Pa visiem ceļiem migla nolija,
Un ielas grima melnu dubļu gultā.
Ne saules redzēt vairs, ne debess skaidruma;
Tik lapas trūdēja,
Un ļaužu klusie soļi dima

Uz mitrām tekam;
Un dvēselē tik skumji domas auga,
Ka tālā svešumā es būtu viens

Un ievainotu klusu sirdi nestu,
Pats sev un viņai laimes meklēdams.

Tad apstājos pie aizmiglota loga;
Tik sēri skaisti puķes lūkojās,
Ka likās man, tās mani saprastu
Un manai sirdij it kā māsas būtu.

Un tad — ak brīnums! liegi sajutu,
Ka dvēselē man staru ziedi plauktu
Iz puķēm, kuru saknes sirdī stiprinātas.
Un brīnumziedi lieli izplētās,
No smaršas debesis un zeme apreiba,
Un smagie miglas padebeši juka,
Un dūcot ziedonis un saule pamodās.
No jauna mirdzuma man acis aizvērās;
Es viņas rokam sedzu,
Un karstām lāsēm asras izplūda
No laimes un no sāpju bagatibas.
Es raudāju par slēgtām māsām,

Par manu sirdi un par krizantēmām

Aiz apmiglotiem logiem vientulibā,
Kā vestalienam mirstošām bez mīlas

Vientulibā.
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ZEM MEŽA ROZĒM.

Ak, atkal karstais reibums šis

Kā dvinga manu galvu liec uz sapņiem!
Kas gan tas cits, kā vīns ?

Ja, tas ir vīns,
Kas debess dzidrā kausā liets

Ar savām lāsēm zemi apslacina ziedos
.

. .

Tas salds kā skūpsts pie lūpām liekot;
Baudot — smaga ģifts,
Kas uguns karstumu lej miesas audos.

Man spēki gurst . . .

Šie sārtie ziedu pulki
No saules satveiceti smaršā mirst

. . .

Uz mana vaiga laižas,
Uz visas miesas, silti, zīda mīksti,
Kā glāsti, kupus mīlas nejaudibā straujā
Visskaistā sieva man tik mīļi velta.

Ja, tie ir glāsti; mīksti mani apskauj,
Kā jaunas miesas, nesalauztais zieds,
Iz kura jūtamas ir karstas asinsakas.

Un skaņas dun šais gaišos ziedu pulkos,
Un zimzešana dūcoša, kā visa zeme

Un debesis un saule kopā plūstu
Visvienibā uz mīlas svētkiem gaiši sārtiem.

Un patiesiba kļūst, ko mūžam sapņojs,
Tā vakar, šodien, rīt par zemes laimi: —

Sirds pukstus klausos, — zelta zvani zvana

Man kāzās dvēseli zem meža rozēm.
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VASARAS BALĀDE.

1

Svin ziemeļos kāzu nakti:

Pie gaismas tumsiba sēž;
Pie zemes līgavas gultas
Vairs ugunis neizdzēš.

Un sarkanu magoņu dārzos,
Un liepziedu saldumā,
Dzied savas līgavas dziesmas

Nakts zeltotā pladumā.

Dzied zeme un dziedonis klausās

Bez vārda, pats apstulbots;
Un klintsalās dziļās slēpies
Gul sarāvies aizmirstais Jods.

2

Pa druvām brien saules meitas

Un notrīs viss vārpu mežs; ■<

Un ugunsnakts mīloša, skaista,
Pār zemi pasakas dveš.

Un mēmas top silos priedes,
Zied papardes dimantos,
Un kalngalos iededzas gunis,
Un rozes ir vaiņagos.
Un sirdis — tās kvēlo uz sauli,
Kā reibums salds elpu māc . . .

Ja skūpstit vēl proti un mīlēt —

Uz naktsmessi dedzigu nāc!

3

Un zelta nakts saldākā stundā,
Kad krēsla pie saules dus,
Iz ziemeļu tālajiem laukiem

Dzird pakavu dimdoņus.
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Jāj sirmā kumeļā klusi

Sirms karalis sudrabā balts;
Šķēps viņam, ar zvaigznīti galā,
Iz dzeltena dimanta kalts.

Tam baltas sirmošas cirtas,
Un karaļa mētelis balts;
Un skaņas ap viņu staigā,
Un vaiņags tam sudraba balts.

4

Jāj kluss viņš un steidzas un steidzas

Gar ūdeņiem kūpošiem, .

Gar dusošiem ciemiem un dārziem,
Gar tīreļiem ziedošiem.

Starp kalniem, kur ezeri zvīļo,
Sen sadrupis dievunams snauž,

Ap ozoliem zaļokšņi melniem,
Kur apiņi vītnes auž.

Tur apklust dimdas un skaņas,
Tur kumeļa soļi stāj —

Un miglas meitenes ašas

Baltzīdainu paklāju klāj.

5

Tur saules meitene jauna
Zem ziedošiem kokiem sēž;

Ap viņu nakts, aizturot elpu,
Zeltkrēslainu apsegu plēš.

Kā kalnavots tīras tai acis,
Smaids dzeltens kā rītausma tai.

Un lūpas, kā magones sārtas,

Skūpsts reibstošs kā orģijai.
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Tai krūtis div' mākoņi balti,
Kas dienvidus klusumā snauž

. . .

Tā mākoņi saplok un ceļas,
Kad vētras tos kaisligi glauž.

6

Tai vijigas efejas rokas,
Tās glāstit kā saites salkst;
Tai sirds, kā cietumnieks aizslēgts,
Kas mīlas un dzīvibas alkst.

Tai matu vilns apsedzis seju,
Uz ziemeļiem smaida tai skats

. . .

Ak nakts, un jau krēsla un gaisma,
Un smaršu daudz kvēpināts!

Un apstāj tur kumeļa soļi,
Un nokāpj tur karalis balts,
Un, zvaigznēm no debesim līstot,
Sveic saulmeitas skūpsts to salds.

7 ■

Un nava vairs sirmgalvis kārais; —

Jauns zemes bērns stalts un skaists,
Kā skalds par dzīrām kas dziedajs,
Kā varons, kas uzvarēt laists.

Skats skaists tam kā pusnakts dzelme

Kā zvērošs melns diamants,
Sirds — zemes dziļumos uguns,

Un elpa tam pusdienas tvans.

Un nomests ir karaļa mētels,
Un sudraba vaiņags tam līdz;
Tam galvā vaiņags rožsarkans

Un apģērbs tam zelts un zīds.
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8

Pie saulmeitas briestošām krūtim

Viņš savu galvu tad liek;
Un lūpas, kas bija mēmas,
No burvibas raisitas tiek:

„Tu mana vismīļākā doma,
Tu avots, kur slāpes rimst,
Tu ziedoša mētraina leja,
Kur saule un vēji rimst.

„Es dienu un nakti tvīcis

Pēc stundas vismīļās šīs;

Ļauj kāzu naktij mūs vienot,
Drīz mirklis šis pazudīs ..."

9

„Mans mīļais, mans mīļākais viesi,
Stāv ziedos mans rožu dārzs.

Priekš tevis ir ugunis degtas
Un samtaja zaļumā ārs.

„Mans mīļais, man biķeri pilni,
Sirds tavu vārdu tik sauc; —

Ņem nost šo līgavas ģērbu,
Tu būsi man rokās skauts.

'

„Sen bijušais stāsts manās lūpās,
Neviens vēl nav dzirdējis ta,
Ko teikšu tev, karali, vienam

Nakts saldākā reibumā."

10

Un klusu tiek svētākā stundā,
Un kvēpina pļavas un lauks

. . .

Ja zini tu dzīvibas balsi,

Ej klausies, ta tevi sauks!
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Ir atburti pasaku tēli,
Pie saulmeitas virsaitis dus,
Un zelta pusnaktī mēmā

Dzird kokles un dziedoņus.

Ik ziedā vissvētākā stundā

Salds medus riešas un rit;
Un dīvainas zelta stundas

Tad dzīvibas pulksteņi sit.

11

Visskaistakai stundai kad beigas,
Jauns virsaits no meitenes most;
Un — karalis sirms viņš un cienigs
Steidz piešus un zobenu jozt.
Un kumeļā sēdies viņš dodas,
Kur marmorpils ziemeļos;
Tur valdit pār nakšu cilti

Tam tūkstošos, simteņos.

Un saules meiteni aizved

Uz palmotiem dienvidiem
. . .

Un sērot un sapņot to daļa,
Līdz atkal reiz satikties tiem.

12

Un klausoties dīvaino teiku

Viens esmu es pusnaktī;
Un dzirdu, pār lejam un kalniem

Dimd kumeļa pakavi.

Sāk sirds mana trīsēt un gaidit, —

Šķiet, jāju pie saulmeitas es,

Un mani sapņi kā paži
Pār mani vaiņagus nes.

Un zelta zvani sāk zvanit — —

Vaj māņi, vaj pasaka tas:

Manas vītušās, mirušās dienas

No ziemeļiem atgriežas.
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ROZES.

Ir nogājusi saule.

Dzeltensārti

Vēl blāzmo debess vārti.

Man vaigu galos vieglas asins zīmes zied

Un dzīvot — saldums miesās riet,
Kā smaga medus kāre aizvaskota.

Tad atveru es vārtus manam dārzam
. . .

Rožu dārzam. Un ieeju.
Viens vienigs valdnieks esmu tur.

Un rozes, kā arvien, ir padevigi klusas

Un krāšņas ziedu pilnibā.
Ir baltas rozes — nevainotas priesterienes;
Tās ķēnišķigi stāv pār zaļo krūmu.

Ir sarkanas, tik tumšas kā nakts vīns,
Kā aizraujošas melnmatainas sievas;
Un tās ir aizdegušas savas sirdis,
Man vakarstundā ziedokli lai nestu,
Kad viens starp manām mīļām staigāju.
Jūs, mīļās tumšās! Kas gan saldāk mani dzirdīs!

Ir gaišas, purpurainas;
Dzīvas asinsšaltis verd iz tām.

Vistuvāk viņām stājos: purpurainās!
Jūs plūcu reiz es manam vaiņagam . . .

Ir dzeltenas, ir tējas rozes,
Kā gara apdvestas, kā parādibas maigas,
No saltas rudens vēsmas baigas, baigas.

Un kad es staigāju starp viņām,
Viegliem soļiem,
Pa melno koku kroņu paēnu, —

Un tikai mākoņi ar spožām maļam mani redz,
Un manas rozes man visapkārt tvīkst,
Tad atminos es tevi, visumīļā.

Tevi, visumīļā, viegliem soļiem,

Tevi, kas tu skaistāka par visām biji,
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Par sārtām un par melnām un par

Sniega baltām manā dārzā
. . .

Un savus ziedus atvēri man mīļā steigā,
Kad zvaigžņu stundā atnācu pie tevis.

Kā roku pacēli, un balta vija
Ap pleciem vijās man;

Kā lūpas pieskāri, un — dusēju es gaiši sārtās rozēs

Un melnās, karstās,
Kas reibinošos pukstos plauka tavās dzīslās

. . .

Vaj sapnis biji tu? nu tevis nav
. . .

Un tevi atsaucot es stādiju šīs gleznās rozes,

Kurās visās nav ne auds no tevis,
Ne dvašas pūtiens, viņu vīraks viss,
Kuras tikai zimbols, tikai elks.

Tu biji patiesiba sapnis, — šis mans dārzs!

Ko līdz man sapnis, tevis ja man nav?

Un eju sāpju pilns
Pie melnām un pie baltām un

Pie gaiši sārtām; ņemu ziedus bagātos.
Jūs — ēnas, māņi, nieks!

Un sēju gaisā, — nakts vējs lai jūs nes

Pār dārzu un pār ceļu, — tā kā nesa

To sapni par vismīļāko, ko sapņojs es.

0, rozes! Cik jūs skaistas nebūtu,
Jūs dzirdiet: nakts vējs dveš,
Un sadreb jūsu krāšņie vaiņagi

Viņš sāpes atnesa daudz sārtākas,
Kā jūsu vas'ras dienu ziedi.

Mans ziedu dārzs!

Arvien tu kļūsi nabagāks
Un svešāks man, kā mana paša sirds.

Un kad jau saules zelta dienas dusēs

Un veļi staigās apkārt manu namu,

Tad tikai sapņos atnāks rozes — meitenes —

Pie maniem vientulibas vārtiem saltiem

Ar ziediem purpursarkaniem un baltiem.
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KRONĒTAIS.

Tā kronēts tiku reiz,
Priekš manas valsts, kā kārais iesvētits.

Nevienam plašākas nav bijis valsts

Kā man. Ar harmonijam pilna, caurskaniga,
Ta paliks man un mūžam padeviga būs.

0, saldais mirklis, neaizmirstamais!

Iz rītiem kāpa, zilgmes apģērbā,
No spēka dūcoša un karstas gribas pilna,
Kā jauna sieva, lepna savā kailumā

Un mīlā izšķērdigi jauna, — saule.

No viņas dvašas lejas pilditas
Jau bija, kā no karsta medus tvana,
Un meži slīka spožā gaišumā;
Tad saukts es tiku lielo dienu svētit

. . .

Es klusiem soļiem skaidrots iegāju
Mirdzmirdzas pilnā, zaļā klajumā.

Gar ceļu rindās augstas apses nostājās
Un klusā šalkā runāja pret sauli,
Kā priesterienes dienas lūgšanā;
Un viņu galvas augsti sniedzās telpā
Un saknes zemi, mīļo raditaju, sakampušas
Dziļmelnos dumbros velgmes spēku dzēra.

Un zaļā pļavā, man visapkārt,
Iz zāles uzziedēja zvaigznes dzeltenas,
Kā puķu ziedi. Tik dzeltenas, ka likās, —

Zelts, iz zemes dziļiem slāņiem izkūsejis,
Vēl degošs veidotos un vītos vaiņagos.
Man soļi apstājās, es svētā vietā nācis biju;
Iz zemes miesas smaršigās
Rūktsaldi, tveicējoši tvani kāpa,
Kā dzimšanas un nāves upurs svelošs.

Un sirds man dega laimes pilnibā;
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Es nometos un vaigu pieglaudu
Pie ziediem zvaigžņotiem. No vēsmas

Tie klusi liecās, it kā skūpstu dotu man; —

Tie pazemibā liecās savam valdniekam.

Man piere dusēja pie zemes miesas;
Tad nāca gars, kā mākons zīda balts,
Un rokas pacēla pār mani — laimigo . . .

Un lapas karsti šalcot vārdus teica,
Ko aizmirst debesis un zeme nespēj.

Iz tālēm klusas kalnu kraujas lūkojās . . .

Šīs kalnu kraujas! Viņu augstumos
Es ari mitis biju . . .

Enā vijolites kvēpināja.
Un dzīviba pār plecu noliecās, —

Ar lūpām rožusarkanām man acis skūpstija.
Tu, atdzimšana lielā!

Sirds dimdēja kā vulkāns atvēries,
Lai zemi pārplūstu ar savām asinsstraumem,
Ar savām litānijām.
Tad vaiņags ziedošs manu galvu sedza, —

Ar gavilēm un sāpēm sažņaudza,
Ar dievu lepnām pārgalvibas domam,
Kam atļauts viss un aizliegts vairs nekas.

Es pacēlos, man zeme dziedāja
Par radišanu, nāvi un par bezgalibam;
Un kronēts staigāju pa manu valsti,
Un bija viss tik skaņas, skaņas, skaņas . . .
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ASTERES.

Pie jūsu mīļiem ziedu kroņiem
Es stāvu dziļā vasarā;
Sauc krāšņie ziedi saules slavu

Jums sniega vizmas baltumā.

Jums saules slava baltā ziedā,
Man — sarkanās sirdsasinīs

. . .

Ak, mīļās māsas, mūsu gari
Kā saldā apkampienā trīs

. . .

Sis mirklis nīks, es nīkšu līdzi;
Mans apģērbs balts tik nāvē kļūs.
Pār mani dimdēs kapa smiltis;
Sirds sārtums salts un mēms tad būs.

Jūs mūžam jaunas modīs saule,
Un jauni ziedu pulki augs

Cits burtnieks jūsu dārzā stāvēs

Un jūsu skaidribai būs draugs. —

Tik gars mans nemirstibas dārzos

Kad saldā dienas dusā būs, —

Iz mīļās zemes, baltie tēli,
Kā viesi sapņos nāksiet jūs.
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TU, KLUSAIS MIRKLI
. . .

Tu, klusais mirkli, ziedošais!

Sen aizgājusi trakā auka;
Dveš dzīves dvaša spirgana
No jauna pavasara lauka.

Ir laika spārni nolaisti;
Kā saules puķe zelta diena.

Es baltu pērļu karogu
Pie augsta mastu koka sienu.

Un debess zilgmes bezgalos
Kā putnis mana laiva šķeļas;
Man buras baltie mākoņi,
Un zemi svētit rokas ceļas.
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KALNA.

Sudrabotas lāses birst

No zaļām eglēm;
Koki mani sveicina un svēti.

Sūnu deķis zaļi ruda zīda;

Vēju dziesma dūdo nedzirdēti.

Mani draugi mazie,
Meža putni,

Augsti koku galos uzlidoja, —

Manu sapni lūkot sniega baltu,
Kas ar padebesi aizceļoja.

Un kad dienas saule

Dusēt gāja, —

Neaizsegtas visas zvaigznes zaigo;
Miers, kas gaidijis tik ilgi mani,

Skauj ar mīļās roku maigo.
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lELAS.

Pār jumtiem plēnes sudrabotas

Un bezgaligi dziļa nakts
. . .

Pār jumtiem plēnes sudrabotas

Un bezgaligi dziļa nakts
. . .

Aiz logiem segas lejup laistas,
Dažs miršu koks tur zaļš un svaigs.
Ir izdzisušās namu acīs

Neizteikts kliedziens mēmi baigs.

Zem zvaigznēm papeles stāv klusas,
Es garam eju — sirds man trīs:

Es tuvu, tuvu laimi jutu, —

Un gaidu — zvaigžņu lietus līs.

Un mirdzēs manas drēbju vīles,
Kad ielām cauri iešu es,

Kad nokritušas asins lāses

No pīšļiem uzlasišu es
. . .

Pār jumtiem plēnes sudrabotas

Un bezgaligi dziļa nakts.
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MĪTS.

Pie marmora staba Atēnu templī,
Kur bakchante rozēs un efejās zied,
Nāk sievas ar smaršotām, baltām miesām, —

Un sarkanām lūpām tās dzīvibai dzied.

Un reibušas notvīkst, ģērbj vieglas drēbes

Un vaiņagus novij, un kokles skauj;
Un dzīrās aiziet un jostas atjož,
No grēcigām kājām zandales auj.

Un smiekli gaišsarkani sludina mīlu,
Un dejas kā Atikas jūra dej;
Un dienas gaišbaltas, kā vieglajās dūjas
Pār Nizijas kalngaliem gavilēs skrej.

Bet svētā Antonija baznicā tumšā

let gurdeniem soļiem sievu liels pulks;
Un šausmigus vārdus puskrēslā runā

Par zemes nīcibu priesteris — tulks.

Ši melnā mūka acs aptumšo sauli,
Un kapu trūdi ik katru tur sveic.

Un sievas iziet, šuj plīvurus melnus,
Un lūpas tām lūgšanas drūmas vien teic.

Un sadeg miesas klosteros tumšos,
Saldmīlet tām svētais Antonius liedz;

Kļūst melna jau saule un melnas zied rozes, —

Un klusums pār miroņu pilsētu kliedz.
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JUS PAŠI.

Kur ir jūsu spēka himnas,
Kur ir jūsu ķerubu dziesmas?

Kur siržu karstas,

Smejošas, draudošas liesmas?

Kur ir jūsu spītibas smiekli,
Kur bojā iešanas bauda?

Tik sāpes, un sāpes, un sāpes, —

Un gadu simteņu gauda.

Kur visu drīkstoša griba,
Kur dvēseles traģēdija?
Kur sauciens nāvei uz kauju,
Un uzvaras baltā simfonija?

Jūs lielāties kalpot tautai

Un raudat par viņas sāpēm —

Ak, kropļi un punduri paši,
Bez rijošām uguns slāpēm!

Ak, nometiet visas skrandas,
Kā tīģeriem acis lai zvēro!

Lai jūsu monumentus

Gadu tūkstoši vēro!

Kā kliedzošas spēka himnas,
Kā skaļas ķerubu dziesmas,
Kā laupitaji, droši un braši,

Topiet jūs paši!
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RĪTDIENA.

Ta esi tu,
Sengaiditā rītdiena mana?

Tik maza un nieciga,
Kā visas šīs pelēkās māsas,

Nīcigās vakardienas.

Un es tveru un dzeru

Kā bez samaņas tevi; —

Ak, nieciga rasas lāse

Tu manām milža slāpēm!

Vaj tad tu nezināji,
Ka es gaidiju tevi

Ar lielām gaidām,
Kā saulgrieze baltas vasaras?

Vaj tad tu nepazini
Manas sirds mūžigo ilgu, —

Ka esmu es tuksnesis degošs
Un vienreiz padzerties slāpstu
Iz tavu plūdu vēsajām straumēm? —

Lai palmas iz manis augtu,
Iz manas būtnes oāzes ziedētu skaistas!

Un nu tu nāci, —

Gurdiem soļiem un bālu skatu;
Lai mani apsmietu, lai nicinātu,
Lai ilūzijas man priekšā celtu, —

Tavus ielu gružus par tīru zeltu?

Ej, übadze, prom;

Es negaidu vairs!

Nu gribu es raditajs būt,
Sev pats manu rītdienu veidot, —

Kā sauli karstu un skaistu,
Kā bultu uzvarēt laistu,
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Kā ziedošu dārzu, kas nesavistošs,
Manu rītdienas zvanu, kas nesaplīstošs
Kā laupitajs gribu sev pats to gūt, —

Pats sev Jehova un sātans

Un cilvēks būt!
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PEC AUGSTĀKĀ.

Pēc augstākā tiecos,
Kad esmu viens;
Šauras apkārt ir telpas,
Ciets zemes pliens.

Pēc augstākā, — ziniet,
Kā sirdī tas kliedz?

Pēc ta, kas atļauj,
Neka neaizliedz.

Pēc dziesmas plašas,
Kā jūras plūds,
Kas pasaulei šalktu:

Neka nepielūdz!

Pēc gara, kas manī

Augošs un plašs,
Kā ziemeļvētra
Postošs un brašs!

Pēc manas mīlas, —

Ak, jūs neziniet,
Viens otra lūpas
Tik skūpstijiet; —

Pēc mīlas saldas,
Kā salds ziedu tvans,
Klusās stundās

Raud traukdamies sapnis mans!

Pēc augstākā tiecos,
Kad esmu viens, —

Šauras ir šīs telpas,
Ciets zemes pliens.
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PUSNAKTS.

Jau zvīļo titāniskās velvēs

Kā zeltā birstošs mirdzums salds;
Un viņam meklē slavas dziesmas

Mans apmulsušais jūtu malds.

Bet lepni paceļ savu roku

Ar dimantlāsem firmaments,
Un vareniba savā gūstā
Ar tūkstoš sapņiem mani lenc.
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STARP ZVAIGZNĒM.

Jau atkal mūžu viesuls žvingst ap mani,
Un — tālāk, tālāk! karstā sirds man kliedz.

Celt nometni, zem baltiem kokiem dusēt,
Tāls debess gars man atkal ļauni liedz.

Es dzirdu, harmonijās zvaigžņu pulki
Kā mūžu jūra ugunsdziesmas dzied;
Nakts telpās komētas, kā šausmu puķes,
Iz laika bezdibeņiem plaukst un zied.

Es, atoms, ietrīsos no viņu steigas,
Ši mazā sirds kļūst milzis uzvarošs;
Un mana zemes sārto sāpju gaita
Kā meteors, šķiež ceļu dzirkstīs, spožs.

Kur kļūs mans gars, šis dievs no dievu ciltim?

Vaj ziedu vaiņags sārts to laimē segs?

Vaj sevi sagrauzdams, kā slēpta kvēle,
Bez gala ilgodamies degs un degs?

Kas atbildēs? Šņāc mūžu viesuls pāri;
Laiks atkal nieka domas mierā mest.

Kaut nāvei nolemtam, man augstāk, augstāk celties

Un plašu nemirstibas dvašu dvest.
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ELĒĢIJA

Elēģija, — es tevi nedziedašu,
Kur ļaužu gaudas nemitigi skan.

Nav sirdij sēru tur, kur visi rauda,
Par pūļa gavilēm nav prieka man.

Par nolādēto vientuļvīru lepnu,
Kam dzimtenes un saules nava vairs,
Kam bojā jāaiziet dēļ sava sapņa,

Kas sirdī zied, kā kalnu puķe — kairs;

Iz ciemiem kuru suņi projām rēja,
Jo saules sirds tam krūtis karsēja;
Kas nedaritus darbus līdzi nesa,

Kam tāli rožu lauki smaršoja: —

Elēģija! — tai sirdij tevi dziedu,
Ta dārga man, kā dievu lēmums šķīsts.

0, sāpju svētums! Saldo gaidu malki,
Ko dzēris vientulibā kareivs īsts!

Smaks vērgu cilts un mūži nāks un aizies

Kur mira viņš, tur sārtas puķes augs, —

Un gaišās dienās šalks ap viņām teikas,
Un melnas elēģijas sirdi žņaugs.
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TEIKA.

Jauns karaļdēls kaujā izjāja,
Tam skanēja zobens un pieši;
Un kumeļa pakavi dimdēja
Uz ziemeļu zemi tieši.

Viņš tūkstošas pilis pārveica
Un sumpurņu asinis lēja. —

Un tautas un iegūtie karogi
Tam bijibā pazvērēja.

Tad sarkanās asin's tam apnika,
Viņš ielejā pili sev cēla;
Pie sienas zobenu piekāra
Un vīna biķeri smēla.

Un roždārzi apkārt kvēloja,
Un magones sarkanas plauka;
Un dziesmas uz pili atnāca

No jūrām, mežiem un lauka.

Un karaļdēls kokli tad paņēma, —

Ai, saskaņu salduma maujas!

Viņš dziedonis kļuva un gūsteknis:
Zeltstīgas ap viņu skaujas.

Un zeme kad dimdēja, — kareivji
Uz asiņu dzīrām vēl jāja —

Tie apstāja pēkšņi, un vīraks salds

Iz dziesmām tiem kvēpināja.

Un nosegloti bij kumeļi,
Un zobeni sarūsēja;
Pie saulmeitam kareivji dzīroja,
Jo dziesmas tos uzvarēja.
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Bij dziesmu svētki un kokļu strīds,
Un trimdas un dūdas un skaņas;
Un vaiņagi vārtos un karogos,
Un teikas un dīvainas zvaņas.

Un zeme, — ta bija kā līgava,
Un diena kā dziedonis ausa;

Un uzvarētājs un karalis —

Kam stīgas vislabaki klausa.

Sen aizmirsts ir karaļdēls — dziedonis

Pils — ezera dzelmē ta grima, —

Bet mūžam vēl kareivji atgriežas,
Kur dimd viņa dziesmu dima.
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DZIESMAS SARKANAS.

Dziesmas, kā asinis sarkanas,
Kas jūs kapā ir racis?

Siržu ugunis izdzēstas,

Miglu klātas man acis
. . .

Liesmas iz tumsibas izšaujas,
Burvības vārdi skan klusi:

Tā kā līgava pasmejas
Dziesma man, atmoduši.

Dzintara kokle, ziedoņa vējs,
Skaņas kā dzeltena zelta;
Diena — vikings, kas visu spēj's,
Tumsība — zobeniem šķelta.

Atnesiet rozes, lai sarkans viss kļūst, —

Sārtas ir lūpas un dziesmas,
Sarkanas straumes iz sirdim plūst,
Saulei ir sarkanas liesmas.

Dejo dimdoņa dūcošā,
Sarkanam sapņam drīz beigas . . .

Dusēt ies sarkanā norietā

Sarkano skaņu steigas.
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BRĪVĪBA.

Tālu, tālu aiz oceaniem,

Sapni, mans sapni, tur brīviba zied.

Cilvēku galvas tur vaiņagos zaļos,
Saule aiz mākoņiem neaizlied.

Raisitas mokas, savvaļā plašā
Prieka straumes tur tūkstošas šķīst.

Sapni, mans sapni, tur baltākās domas

Nesavīst, nesavīst, nesavīst!

Dievu kalnos iet ļaužu kājas,
Debesu logs plaši vaļā vērts;
Jaunotas strūklas tur jaunotu dziesmu

Skaistajai līgavai — zemei tērc.

Sapni, mans sapni! Ši simfonija
Vētrās un važās un lāstos klīst .

Mūžigās sāpēs ir saslēgtas sirdis,
Salta migla uz vaigiem līst.
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NO RĪTA.

Pa lejam mājas guļ ar baltiem slēģiem.
Tumšs dārzu zaļums viņas ēnam sedz;
Tik vieglu dūmu tvaikus gaisos plienam,
Kā plīvuri, pār viņām zilu redz.

Lej pļavās saule savu karsto spēku,
Un valgums satveicets iz zemes tvan;

Un klusumā, ar līgsmas pilnu spēli,
Šīs dienas caurskanigie zvani san.

Stāv templis tālumā, kā balta sieva,
Un debess zilgmē viņa torņi mirkst;
Un koku smagie, pilnie lapu kroņi
No spožās dienas pārpilnibas sirgst.

Es lauku plašumā pilns prieka maldos; —

Kas tavu kvēli, diena, panest spēs,
Kad zemes tūkstoš artērijas dziļās
Ar saules ugunsplūsmu pierietēs?
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PIE FJORDA.

Tu, spožais fjords, kā spogulis
Tā vakar, šodien, rītu esi.

Pats sevi mīlošs, mūžam jauns
Tu klusu sveicienu man dvesi.

Kā sapņi spožā dvēselē,
Pār tevi buras aizpeld klusu,
Un orkans, jūras plosidams,
Vēl nava traucejs tavu dusu.

Tu, zaļo kalnu apsargāts,

Smej debesim un saules dienai,
Un tavu dzelmju noslēpums
Teikts tikai melnai klinšu sienai.

Es, dziedons svešs, bez dzimtenes

Pie tevis būdams mieru smeļu:
Ar taviem dzidriem ūdeņiem
Tu aizkrustoji manu ceļu.

Nu maldos dienas spožumā
Un sudrabotu nakšu laikā,
Kur tavas klusās kaijas skrien

Zem plīvuraina saules tvaika.

Es mīlu tevi, svešais draugs,
Es mīlu tavu egļu šalku;
Miers manus soļus apsargā;
Miers, miers, — kas saldāku dos malku?

Es klausos: stāsta mēmums tavs;
Man sapņus dzied sen senie skaldi

Sirds vainas aizveras un dzīst, —

Par manu nemieru tu valdi.
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PIRĀTS.

Ir dienvidklusums

Plašā oceanā;
Ir mana sapņu stunda.

Un mēdzu tad domāt

Un atminēties, kā citreiz bija,
Kad es vēl stāvēju krastā —

Laupitajs jauns,
Pilns iemantošanas gribas.
Un kā vēji tad kauca,
Un kā vētras šņāca,
Un zalganbaltie ūdeņi šļāca,
Un kaijas kā balti ērgļi cēlās

Vētrai līdzi, haija, ho, ho!
...

Tā mēdzu es sapņot par visu to.

Un nu ir dienvidus klusums;
Un mana pirāta jachta,
Kā sašauts gulbis guļ smagos ūdeņos,
Saules satveicetos.

Un vienaldzigs gaidu,
Kur nākošā pūsma to dzīs, —

Vaj ziedošus krastus, vaj kailas klintis

Ta atradīs
. . .

Es dusu un sapņoju,
Un pāri par mani

Pret melno debess bezgalibu
Gurdi lidina kaija.

Ir diezgan, mana kaija!
Lai vēji lemj mūsu mūžigo gaitu!
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RIMST VĒJI
. . .

Rimst vēji . . .
Viss dārzs kā pamiris guļ;

Tik smilgas vēl dreb un lokās.

Pie vasaras ziediem es stāvu viens, —

Sirds žņaudzas apslēptās mokās.

Es klausos, kur tālu skaņas aug,

Un aiznes tās vēja pūsmas . . .

Mans bijušais saldi mani skūpstit nāk,
Kā saulspožas zelta plūsmas.

Es sauktu jūs, draugi, vēl atpakaļ,
Es pielietu kristāla kausu;
Vēl līgavas skūpstā būtu jauns,
Vēl mīlas vārdus es klausu. —

Bet dus jau daža degoša sirds

Un dažas lūpas jau klusas;
Un daža stīga satrūkusi jau,
Un daža sauc vēl pēc dusas

. . .

Dveš vēji. Baltrozes klusu birst.

Un klusums iet gaitu gausu.

Pilns atmiņu saldu mans pusdienas kauss! —

Kas dzers ar mani to sausu?
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ZEM APSĒM.

0, drebošās! es mieru meklēt nācu;

Vaj manas sāpes jaudot drebat klusi?

Tik daudz ir ciests, vēl visu cietis ne'smu,
Vēl vestaliene mana nava aizmigusi.

Ta liesmas rieš, ta manam dievam kalpo.
Mans dievs ir uguns dievs, — kur bēgt no viņa
Kā ugunsgrēks viņš manā būtnē laidies;
Kā vikings kliedz un laužas tālāk mana dziņa.

Ir velti viss! Ar asiņainiem traipiem
Pēc litānijas skaļās vaj'dzes klusēt

. . .

Jūs drebošās, es mieru meklēt nācu, —

Kā jūsu trīsas — manas domas nevar dusēt.
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KA TEMPLIS BALTS
. . .

Kā templis balts,
Kā bauda salds,
Kā strauts pilns zelta

Vēl neizsmelta,
Kā orģijas saldums liegs,
Kā svētbirzē sapņu miegs,

Tu, — līgava mana.

Kā ērkšķu krūms,
Kā sātans drūms,
Kā komets klīstošs,
Atdusu nīstošs, —

Kā grēks pilns ļaunuma slāpju,
Kā cilvēks pilns dievusāpju,
Es, — svešinieks tavs.

Kā dzeļoša čūska,
Kā dziļa dzelme,
Kā zibeņa triecoša svelme: —

Sāpes manas.
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ATGRIEŠANAS.

Es seno kokli atradu.

Sirds ietrīcējās gaviļliesmās.

Ak, kaisli, karsti klausities

Man gribas spēka baltās dziesmās.

Es pieskaros — jau skaņas trīs
. . .

Kā debess mirdzums plaši veras,
Kā ziedons smaršu pilns un salds,
No kura lūpas neatdzeras.

Es tveru stīgās — kliedz kā spēks,
Kā saule dimd pār zemes lejam;
Mans balto drēbju mirdzums mirdz,
Un asins kvēl pēc straujām dejām.

Es tveru stīgās — mīla nāk,
Tumšrožu vaiņagos kvēp vīraks;
Es vārdus dzirdu, — viņu stāsts

Par klintsavotu dzelmi tīrāks.

Es spārnus jūtu, — dievu zaigums
Ap mani dveš; es dziedons balts!

Ap mani vijas ziedu rokas,
Un brīnumdziesmas dimd un šalc.

Es stīgās tveru — atgriešanos!
Es gribu atgriešanos sev

. . .

Tu, saldā kokle, reibu dziesma, —

Es gribu atgriešanos sev!

Es straujāk tveru asins lāso

No maniem pirkstiem, stīgās līst.

Viss sarkans kļūst no manām sāpēm, —

Vairs skaņas mani nepazīst.
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Lai asins līst, lai kokli krāso
. . .

Es gribu brīžu gaisušo;
Es gribu sirdij atgriešanos,
Kā līgavu sev gribu to!

Es straujāk tveru — trūkst un klusē
. . .

Es tveru — trūkst un smej un raud.

Es gribu mīlas dziesmu karsto,
Ja ne, tad visu raut un graut!

Es tveru — sāpes raud iz stīgām;
Kā marmormelni tempļi lūzt.

Es tveru — kliedz tik manas mokas, —

Un stīgas trūkst uu lēnam klust.

Jau asiņaini mani pirksti;
Es ņemu kokli: akmens ciets.

Es triecu, — sabirst skaņu kristais

Un saldais kauss ir smiltīs liets.

Es sabrūku uz skaņu kapa
Un zeme manas asras sūc; —

Tik sirds vēl neklus, kliegdams steidzas

Iz viņas sarkans sāpju plūds.
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ANDANTE.

Ļauj sapņot, diena, man!

Ar taviem skaļiem vārdiem nepietika.
Sis krēslas skaņas gausi saldi skan, —

Kā līgava pie sirds man galvu lika.

Kā priekškars veras nu,
Pa ietiem rožu ceļiem atkal eju,
Uz lūpām skūpstu gailēs sajūtu
Un dienvidvējš glauž atkal manu seju.

Un dzīves asins zieds,
Kas melnu nakšu sāpju plūdos grima,
Man atkal klusi savu rubinkroni sniedz.

Kā šalkdams avots balts, prieks manī dzima.

Ak, skaņas, aprociet
Zem saviem mīkstiem glāstiem dziļi mani,
Lai dienas skaļie vārdi dusēt iet

Andante — klusās dziesmas, skūpstiet mani!
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PRELŪDIJAS.

Sudraba vanagi.

„Nu esmu es atkal klāt;

Vaj nenāksi mani apsveicināt,
Manas sirds mījakais draugs?"

Un acis es veru

Iz smagas, spiedošas dusas

Un prasu: kas esi tu klāt!

Un dzirdu: saulzeltainais, zaļais ziedons

Tad briest manas asinis artērijās,
Kā strauti, juzdami pamošanos;
Un sirdi dzīvibas liesmas

No jauna sāk liesmot,
Un ziedos plaukstošas domas plaukt.
Es veru logus,
Raudzities saulzeltaino ziedoni zaļo,
Un redzu mūrus un sienas.

Un mūros un ejās
Ķērc vārnas pa saviem perēkļiem,
Plēsigas ļaunas vārnas,
Un kraukļi un maitu putni.
Ja, tie ir vārnu perēkļi,
Ne cilvēku mītnes ap mani.

O, tūkstošreiz dzirdējis
Es esmu šo ķērkšanu mozdamies rītos.

Pēc laupijuma, pēc baribas,
Pēc kumosa sev un saviem bērniem,
Pēc spožām rotām,
Pēc zelta un zīda,
Pēc varas un ideāliem, —

Ja, ari pēc ideāliem

Ķērc mūžam šo ligzdu iemītnieki.
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Un viņu zvērošās acis

Ir ilgas pēc laupijuma,
Un tad pēc miera un dusas.

Bet tie, kas staigāt grib baltās drēbēs,
Un ziedu vaiņagus galvā nēsāt

Uz dzīvibu un nāvi, —

Tiem atvērts jau kaps.

Nu redzi, tu,
Zajzeltaini spožais ziedon,
Tev ir jāaiziet.

Bet ziedons birdina

No balti ziedoša zara

Rasu man sejā
Un saka: lūko uz rītiem!

Es skatos miglotā tālē;
Un gavilēs sirds mana smej
Un dietin dej,
Kā līgava jauna:
Siltajā, dziļajā debesu dzelmē,

Starp saules mirdzu un zemes tvaniem,

Skrej sudrabbaltu jaunu vanagu pulks, —

Šurp, — jauno vanagu pulks!

Ķērc dobji vārnas un maitu putni
Izbailēs smagās:
Drīz ziedoņa kauja sāksies! —

Skrej sudrabbaltu vanagu pulks!

Mc dinieks.

Rīts. Zaļganā debessmalā

Dzeltena blāzma spožzelta sagšā
Veras un veras,

Kā debess vārti pār visu pasauli plaši.
Es esmu uz lauka;
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Birst balta rasa,
Kā dzīvas sudraba pērles,
Ap maniem soļiem, —

Un kāds mani skūpsta
Tik mīļi, mīļi,
Saldi, saldi

. . .

Kā ne līgava, ne ziedons, ne miers
. . .

Tāl' esmu es no ļaužu mītnēm.

Vēl lejas kūp
Kā dziestoši nakts ziedokļi,
Un ūdeņi dus

Kā dvēseles selgās miers —

Dzejas skūpstits . . .

Es apstājos
Un raugos uz vakariem

Debess tvaiku zilumā
. . .

Tur ļaužu mītnes dus melnas,
Kā kapkalni aizmirsti

Ar dzīvi-trūdošiem iemītniekiem.

Es domam atdodu sevi

Par augšāmcelšanās stundu
. . .

Tad spēji,
Kā aukas žvīkstoņa,
Kā dziļu un saldu harmoniju
Briestošais akords,
Pār manu galvu
Aizlido bulta dimantspoža
Un ieurbjas lauku pakalnā zaļā;
Un sarkanā liesmā

ledegas pakalns zaļais.
Un žvingstedama
Skrien otra bulta, un trešā;
Tad vēl pulks

. . .

Jau simtiem, šķiezdamas baltas dzirkstis,
Jau tūkstošiem!
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Un visi pakalni ugunis zvēro,
Un rasa aizdegas smilgu galos,
Un miglas plīvuri irst —

Sarauti skrandās.

Un birzes dreb, — ik galotnē uguns bulta.

Aug harmonijas no degošām bultām,
Kā tūkstoš liras kad skandinātu,
Kā tūkstoš kantātes gavilētu;
Un saldumā vijas kā efejas vārgas,
Kā skūpsti no mīlas neesošas.

Dun visa zeme,

Dzied gaisa sfēras

Ka sapņu dziesmu, ko nedzirdejs mūžam neviens.

Kā dievigā brīnumā

Atgriežos es pret rītiem: —

Atvērtos debess vārtos

Stāv mednieks ar degošu saules sirdi.

Pār debešu debešiem ceļas ta tēls;
Un viņa titāna rokās

Ir zelta loks,
Un spožas liek viņš
Dimanta bultas

Un šauj . . .

Un dzīvibas slavas dziesmas

Dūc pār zemi ar izšautām bultām.

Un bultas kur zemi ķer,
Tur dziesmu klausīties

Mostas tumšzilas vijoles,
Magones asins sārtas,
Un tumšas rozes

Un saules puķes — vizošas zeltā.

Tad lūko uz mani medinieks,
Savelk zelta loku,
Uzliek dimanta bultu un šauj.
Un jūtu es: sirds man šķelta, —
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Es viņa laupijums nu!

Manas asinis izlīst, kā karsēts zelts,
Un iz manām asinim

Aug un zied baltas liljas,
Baltas, dzīvas, dziedošas liljas;
Un pats es mirstu pamazam, lēnam,
Bet uz mana kapa aug baltas liljas . . .

Un saules medinieks smaida.

Un debess un zeme dzied.

Tavas rokas.

Šīs rokas
. . .

Visas vienos dārgakmeņos.
Iz pirkstiem mirdz,
Kā zvaigžņu sudrabs balts, —

Kā asarotu mīļas asaras,

Kā pērles manās saujās lītu.

Ik pirksta galā ametists
. . .

Līst dzintarlāses smaršodamas, —

Sen aizmirsts svētums dvēsli māc:

Ar dzintarlāsem upurēju
Visskaistakam no dieviem.

No dieviem? Tu lielāka par dieviem;
No laimes pilns vēl nezinu,
Ko upurēšu tev.

Šīs rokas! Ak, tik bagātas!
Es noliecos pie viņām,
Kā pie saules dieves rokam.

Es viņas aizkārt drīkstu, —

Pie manām lūpām lēni spiest . . .

Kāds krāšņums!

Puķu viņas pilnas šķiet, —

Šīs krizantēmas dzeltenās.

Kā klusi laimigs saules lēkts,
Es galvu viņās lieku,
Magoņziedi mīksti, asinssārti,
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Man glauž ap vaigiem.
Un cik rožu, meitene!

Tumši melnās ņemu;
Un dzeltenās, kā vārgi piekļaudamās
Skūpstos nogurušas māsas,

Liegi dodas manos pirkstos.
Te sila ziedi

. . . baltie, klusie
. . .

Te agris pavasars . . .

Un tālāk — nosārtojies ābelzars, —

Uz ta sen galvu uzlikt ilgojies,
Nu skūpstu, skūpstu.
Un acis aizvēris vēl redzu

Zvaigznes zilās dzirkstīs

Iz mīļām rokam tekot;
Un atmozdamies redzu baltu templi,
Kas saules pilns . . .

Un pāri šalko vēji karsti,
Kā tālā dienvidā.

Un balti debestiņi peld uz dzīrām

Tās tu man dosi,

Valdniece, ar savām rokam man.

Un pie saules tempļa
Baltiem kāpšļiem meties

Gurstu, laimes pārpildits,
Un kā slāpis tuksnesī

Piekļaujos ar manām lūpām karsti

Pie tavu roku velgmem baltām
. . .

Un pāri man tās vaiņagojas: —

Krizantēmas zeltā,

Magones un pionijas,
Saules pērles

Baigu mīlas trīsu pilnas
Tavas rokas

.. .
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A. K.

Pirmaicinatais, sirdī šķīsts,
Es zinu tavas gara sāpes;
Tu mirdzošs dimants, kareivs īsts,
Kā Zahara deg tavas slāpes.

Tev roku sniedzu, mīļšs un tāls!

No viņiem nīsti abi esam.

Uz mūsu uguns spļāva tie,
Tos šķēpus lādēja, ko nesam.

Es nīkstu viens; sirds tevi min.
. .

Kad nāksi, — skūpstiem tevi segšu,
Un gunis, kā kad svētkus svin,
Es manā tumšā logā degšu.



SAULES RIETS.

Saules riets pleš savus sarkanos spārnus —

Tālu bezgalā skriet
. . .

Manu saldo biķeri mīlošai sirdij
Jel atnesiet!

Lūzt saules rietam sarkanie asins spārni,
Debesīs kluss viss tiek

. . .

Un bezgala gaidas man biķeri tukšu

Uz galda liek.
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MOMENTI.

1

Pret debesim briest klusas priedes,
Pār viņām zeltains vakars klājas.
Grimst saule jūrā dzeltengurda,
Un soju maldu gaita stājas.

Un gaidas, maigi piekjaudamās
Ar karstām dvesmām, mani mīļo
Ne rokas celt, ne vārdu minēt, —

Rēns vakars mirst un zvaigznes zvījo

2

Zem kājām smiltis,

Ceļš kalnos lokās —

Ko nesu tik mīļu
Manās rokās?

Pie manas sirds

Un manās rokās

Guļ asinis, dzerdamas

Manas mokas.

3

Minu dzeltenās lapās,
Dvašoju trūdu dvesmu.

Kā jods bez saules stara

Karstu sāpju pilns esmu.

Roku izstiepu tverot

Vaj telpā kas bija?
Pieglaudās melni skaista

Pie sirds man — traģēdija.
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PUSDIENA.

No zemes veidojies,
Par zemi tikšu,
Ne gars, ne miesa iznīcibu veiks.

Pie malas vaiņagu un šķēpu likšu,
Un stundas mūžibā

Kā putni steigs.

Tad domas nost, —

Ar brīvu soli eju
Un sirdī šķīsts un laimigs palieku,
Kad dienas saulei, katram mirkļam smeju,
Kā zemes pumpurs
Pilns ar saldumu.

Lai asins ziedi

Izplaukst manās krūtīs,
Lai viņu zvani manus svētkus dzied.

Sirds ilga mūžam stāvēs ceļajūtīs,
Ta purpurkarals, —

Viņas gribu vied!

Ir debesis

Un zeme noskaņoti,
Un mūžiba mirdz zvaigžņu dimantos.

Viz zilums augsts un lauki vaiņagoti,
Un lejas elpo
Ziedu ziedokļos.

Rūc jūras zvērs

Ar smago bangu vilni,
Un pērle dzimst, kur dziļums netverams;

Un mākoņi ar tvaika velgmi pilni,
Un zibens druvas

Svētī plīvodams.
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Un dienas nāk

Ar zelta vainadziņiem,
Un magoņsārtumā slīgst vakars vēls.

Auž tumsu nakts no smalkiem miglas tiņiem,
Un liesmo meteors, —

Skaists pusnakts dēls.

Un ziedi veidojas
Kā zemes sapņojumi;
Tie klintis grezno, pārklāj muklājus;
Tie manai kāju tekai apvijumi,
Virs mana ģērba
Saldā smaršā dus.

Sveic mani rozes

Dārzā, saules kvēlā,
No manas klātbūtnes tās deg un trīs.

Kā atmiņa dveš mētru dvaša vēlā

Un pionijas zieds

Mirkst asinīs.

Un vaiņags zelta pilns
Sauc dziesmas saldas,
Un dziesmā raditaji spēki kliedz.

Ir dzintarbiķeris pilns sapņu maldas, —

Neviens to manai

Mutei neaizliedz.

Kad ielās staigāju,
Smej sievu acis

Ar savu mīlestibu saucošo; —

Kas viņu miesās noslēpumu racis?

Kā mūža mīklu

Neatmin sirds to
. . .
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Kā skaidras liljas
Viņu miesas svētas,
Un dvēsele — tāls daiļumzemes krasts.
Es viņa meklētājs, kam sirdī rētas,
Bet viņš arvien

Vēl tāls un neatrasts.

Ir zemes pilniba
Kā tekošs medus;
Kas dzīvot man un būt un nebūt liedz?

Un dien un nakti manassasins nedus,
Un zemes gars
Man saules šķēpu sniedz.

Un dievu cīņā

Atkritējs tad eju, —

Lai abi kalpo man: ir labs, ir ļauns.
Par liktens varmācibu klusi smeju:
Ik brīdis manai

Sirdij mīļš un jauns.

Prieks, skaists kā ķerubs,

Skauj ar savu roku,
Un nodimd zeme skaņu saskaņā;
Es smaidot viņa priekšā galvu loku

Un zvaigznes vizuļo
Man apģērbā.

Un sātans nāk

Un atnes savu kausu,
Un sēru ģifts man dvēsle pilna līst, —

Es kāri viņa elēģijas klausu,
Un puķu dārzi baltie

Trūd un vīst.
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Un naids un mīlestiba,
Mūžam kaujā,
Kā balodis un čūska manī mīt;
Viens šodien dedzina kā karstā skaujā,
Kā ziemels ledains

Otris saldēs rīt.

Tik daile mūžam

Māj kā saules meita

Iz augstas pils, kur kāpšļi bezgalā;
Balts lidinajums viņas dziesmu fleita, -

Bez dusas maldos

Viņas saucienā,

Līdz apstājos
Pie melniem, slēgtiem vārtiem,
Kur pūķis karaļmeitas pili žņaudz, —

Un traģēdija šķeļ ar šķēpiem sārtiem

Un asins dzer iz sirds —

Tad dusēt ļauts . . .

No zemes veidojies,
Par zemi tikšu,
Ne gars, ne miesa iznīcibu veiks.

Pie malas vaiņagu un šķēpu likšu —

Un stundas mūžibā

Kā putni steigs.

Tad dienvidsbrīdī,

Sirds, man karsta esi,
Lai mīlestiba tavās dziesmās mīt!

Dedz ugunis, lej vīnu, ziedus nesi:

Iz rokas biķeri
Kāds izņems rīt. —

—
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MUZIGI SNIEGI.

Svilpj vēji saplēstās mākoņu burās,
Klusi raudoši rudens līst.

Uz mana galda vāzēs

Mīļotās puķes vīst
. . .

Vēl saules dārzs vasaras saldās kvēlēs

Iz miglas paceļas . . .

Drīz manas sirds sarkanos sapņus

Mūžigi sniegi klās.
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