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Cik man bija rokās nākušas burtnīcas un vēstules no

Dagdas un cik es tās biju agrāk klajā laidis atsevišķās

grāmatās, tik esmu še sakopojis un izdodu tās līdz ar vēl

klajā nelaisto piekto burtnīcu. Viņas izdošanu biju aiz-

turējis līdz šim laikam, jo tā sapratu autora aizrādījumus

viņa pēdējā vēstulē līdz ar «Mēness meitiņas» rokrakstu.

Tā kā man no autora nebija dots virsraksts, tad saucu

visu kopizdevumu vienkārši par «Dagdas piecām skiču

burtnīcām». Bet par romānu to apzīmēju tādēļ, ka autors

pats runā pēdējā vēstulē par šo kā savu dzīves romānu.

Šinīs dzejoļos ieslēgts viss Dagdas dzīves gājums: cī-

niņā par brīvību un dzimteni viņš aizdzīts trimdā; tā sa-

jūt tukšumu un atstātību; viņu apņem un saista pie sevis

skaistā daba un skaistie, laipnie Itālijas ļaudis; mīla uz

Olīviju pilda viņa dvēseles tukšumu, lauž viņa vientulību

un pievieno viņu Eiropas dzīvei; viņa likteņi notēlojas
vairākos posmos; Olīvija mirst, viņa saites ar dzīvi raisās,

viņa izmisums un visas dzīves tiesāšana izraujas «Čūsku

vārdos»; kā izeja viņam tēlojas atgriešanās «uz mājām».
Bet reizē pamostas arī atmiņas par pirmo trimdu zieme-

ļos; viņam ceļas grauzošas šaubas, vai viņam jel kur ir

mājas? Tomēr viņš atgriežas; sastop laipnu saņemšanu

mājās «sudrabotā gaismā»; pārdzīvo laimīgu sajūsmas
un atkalredzēšanās gadu, bet pamazām sajūt un saprot,
ka dzimtene ir ņēmusi citu virzienu savā dzīvē, nekā

viņš domājis; ka viņš ir tapis eiropietis, vakareiropietis
un svešs. Viņš grib iet prom, bet viņu vēlreiz aiztura

«mēness meitiņa», kurā viņš sastapis savas bērnības ilgu
iemiesojumu; viņš cerē saaugt atkal ar dzimteni, bet

viļas; Olīvijas ēna viņu sauc atpakaļ uz Eiropu, uz

plašo cilvēci; viņš atraujas nost no mājām ar skaidru

apziņu, ka iet nāvē atjaunoties uz gluži citu būtību.



Pievienoju šim izdevumam arī dažus Dagdas zīmēju-

mus, kuri man nāca rokās līdz ar pirmo skiču burtnīcu

vēl Tičīnā. Rokrakstā neesmu neko patvarīgi grozījis.

«Treju loku» ievada pantiņš pirmā izdevumā bija no-

klīdis un tiek tagad ievietots.

Šīs ievada rindiņas gribu beigt ar novēlējumu, kaut

piepildītos Dagdas pantā izteiktās cerības:

Dzīve sapnis, sapnis klīst, —

Kaut tik sapnis nesāpētu!

Sapnis klīda, — kaut tik sāpes
Vēl pēc sapņa nepaliktu.



TREJI LOKI

ADDIO BELLA!

ČŪSKU VĀRDI

UZ MĀJĀM



Treji zelta saules loki

Tek pa zaļu ezervidu —

Skatos, noskatos.

Mirgo niedres, ēno koki,

Sudrabs spīd, kur citkārt bridu —

Minos, atminos.



ADDIO BELLA!

NO DAGDAS SKIČU BURTNĪCAS



I BURTNĪCA

Lai sveikas manas māsas

tavā zemē!

Olivia
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Sveša itāļu kundze man atsūtīja sainīti vēstuļu un va-

ļēju lapiņu, kas bija rakstītas latviešu valodā, un lūdza

mani paziņot viņai, vai no tām varot smelties kādus aiz-

rādījumus par rakstītāja personu.

Tādu aizrādījumu tur nebija, bet lapiņās bij kas cits:

dzejoļu uzmetumi, liriski sīkumi, norauti teikumi un

vārdi, pa retam izvestam un pusizvestam dzejolim, dzej-
nieka dienasgrāmata un skiču burtnīca. Tādu es viņu
sniedzu še publikai. Es viņu tikai drusku esmu īsinājis un

nost atlaidis to, kam ar dzeju nav daļas un kas publiku
neinteresētu, — arī daudz citātu itāļu valodā. Bet, ja man

izteiktu vēlējumu arī tos lasīt, es laistu klajā visu. Dze-

joļu un piezīmju kārtībā es neko neesmu patvaļīgi gro-

zījis un pieturējies pie hronoloģiskiem atzīmējumiem.
Cienījamos lasītājus, es sevišķi domāju dārgās lasītā-

jas, varbūt interesēs dažas tuvākas ziņas par dzejnieku

pašu. Diemžēl, ziņu par nelaimīgo jaunekli — gribu to

piezīmēt tūliņ — ir ļoti maz. Es pat nezinu, kāds ir viņa
īstais vārds. Jo vārds Dagda, kas šur tur lapiņās ierak-

stīts, liekas, ir dzejnieka paša izvēlētais nosaukums. Viņa
oficiālais vārds bij itāļu mutē tā pārvērties, ka izklausī-

jās gluži neiespējams un neizrunājams; itāļi tā kā tā mūs

un mūsu valodu ieskata par barbariskiem.

Tā itāļu kundze, viņa saimniece, ar kuru vēlāk tikos

personīgi, man viņu tēloja kā miermīlīgu, bet ātras da-

bas cilvēku. No auguma bijis slaiks, patīkamu vaigu.
Viņā iemīlējušās meitenes, arī lepnas un brašas, kaut gan
viņš strādājis kā vienkāršs fabrikas strādnieks. Viņš pats
iemīlējies kādā bārenītē, kura bijusi ļoti skaista, bet lai-

kam slimīga; viņa saukusies Giuseppina (Džuzepīna). Giu-

seppina piepeši nomirusi un viņš — il russo — krievs —

kā viņu saukuši, nozudis, aizbraucis kaut kur svešumā,
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ardievas nesacījis, bet savus parādus gan skaidri nolīdzi-

nājis, ko viņa saimniece minēja ar lielu gandarījumu un

kā sevišķu pagodinājumu viņam un visai viņa tautai. Arī

uz mani no tā krita viens labvēlības stariņš.
Dažus mēnešus pēc Dagdas nozušanas signora Nerini

Luigina — itāļi pa laikam vārdus liek pēc uzvārda, gluži

tāpat kā mēs to mēdzām agrāk — signora Luigina saņē-

musi to rokrakstu sainīti no Vācijas, no kādas mazas

prūšu robežu stacijas, līdz ar paziņojumu, ka sainīša

īpašnieks pie robežas kritis un viņa piederumi tiekot at-

sūtīti viņa pēdējā dzīves vietā, kuras adrese pie viņa at-

rasta. Signora domāja, ka laupītāji viņu nogalinājuši un

atņēmuši viņa mantas, bet man likās vairāk ticami, ka viņš

lūkojis pār robežu pāriet uz dzimteni un te arī nošauts

no sargiem. Signora arī atzina, ka viņš gan ļoti mīlējis
dzimteni. Ak, nav tik viegli tevi mīlēt un nākt pie tevis,
dzimtene! Daudz Dagdu sēro un laužas pēc tevis, dzim-

tene, un tu viņus vēl nepieņēmi, tev bail, ka viņu mīla

uz tevi nav par karstu.

Addio bella! Ardievu, daiļā! — bija daudz reiz ierak-

stīts rokrakstu lapiņās, — to tad es liku kā virsrakstu

grāmatiņai, jo dzejnieks tiešām pēdējā laikā bij dzīvojis
atvades jūtās, un varbūt tā bella un tas addio! zīmējas ne

vien uz daiļo Olīviju, bet arī uz daiļo Itāliju, kura viņam

gandrīz būtu kļuvusi par otru dzimteni. Grūti tevi nemī-

lēt, Itālija. Es nezinu, kā tevi nemīlēt, kas arī man esi

bijusi otra dzimtene, kas mani mīļi uzņēmi, kad man ne-

bija dzimtenes, un uzņemsi atkal, kad nebūs — addio

bella, addio cara mia.

J. R.

Ceru, ka nebūs lieki piezīmēt vēl dažus vārdus, kā man

tēlojās notikumi pēc rokrakstiem, bet es tepat tūdaļ at-

zīstu, ka var tos iedomāties arī gluži citādus, varbūt katra

lasītāja vai lasītājs, kas interesēsies par dzejnieku, sa-

kombinēs tos daudz pareizāk. Man liekas, ka Dagda pirms

apmulsis savā skurbumā no dienvidus dabas, tad atvēries

maigākām jūtām un meklējis mīlu; tur atradis Olīviju. Tā,

bez šaubām, būs tā pati skaistā Giuseppina, kura izvēlēju-
sies laikam dzejiskāku vārdu, jo Giuseppina, Peppina,
Pina un daudz citas variācijas ir pārāk parasti sieviešu

vārdi. Olīvija un Dagda — šur tur sastopu vārdu Rodo-

dendro, un varbūt tā viņu būs saukusi mīļākā — abi savā



mīlā liekas būt piedzīvojuši kādas vētras; varbūt viņš būs

pārāk tiecies uz mājām, varbūt viņai bijis svešs ar savu

pārliecību, jo liekas būt bijis politisks emigrants. Viņš
būs no viņas aizgājis prom un klejojis, bet mīla būs viņu

atvilkusi atpakaļ un tad uzliesmojusi vēl daudz gaišāk.
Un tad katastrofa. Olīvija mirusi, nezin no kā, par ko?*

Un nu viņu nekas vairs nav spējis turēt, viņš aizgājis uz

mājām, kaut nāvē. Viņš, liekas, paredzējis un tomēr gā-

jis. Laimes viņam arī te nav bijis, bet varbūt žēlabas viņš
iemantos no līdzjūtīgām sirdīm, kaut pēc laika un par

vēlu, — latvju zeltenes ir tikpat maigas un dziļi līdzjū-

tīgas, cik daiļas un apburošas. Viņš likās pie viņām at-

griežoties, un kuri pie viņām neatgrieztos? Daiļākas un

sirsnīgākas tomēr nav citur, — tik viena ir Latvija un vi-

ņas zeltenes.

Man jāliek vēl pēcraksts, jo, kā dabonu zināt, tad

Dagda bijis tiešām politisks emigrants, gribējis iebraukt

dzimtenē, ticis denuncēts, bēdzis pār robežu un nošauts

no sargiem. Siltu sauli!

• Tiešu aizrādījumu man nav, bet no viņa rakstiem, man liekas,

var izcelt, ka viņš saņēmis kādu vēstuli, kas viņu dzinusi uz mājām,
uz dzimteni (ko nozīmētu citādi tā vēstules minēšana?); Olīvija būs tad

labāk arī mirusi, kā liekas, bez viņa ziņas.





ADDIO BELLA!
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Tukšums krūtīs,

Dvēselei riebjas,
Sakrīt sirds —

Aplaupīts, izģērbts,
5 Atstāts viens, —

Vai zemes alās

lelīstu iekšā!

Ak, vienu vārdu

Cilvēcības!

10 Garām ejot,
Uzmestu jel acis! —

Aplaupīts, izģērbts,
Atstāts viens 1

Viens.

15 Bodio.
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Pusdzīvs tik kustas ūdens retām mirgām.
Bals plankums iekritušā ezervaigā
To vēlā migla klāj ar aukstām birgām.
Ko te tu meklē?

Magadino.
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FIORE DI MAGGIO

Kad viņa cēli dejo lēno valsi,
Pats vecais garibaldiets, capitano,
«Fior di maggio!» rūc ar saldu balsi.

Viņš līdzi dietu, ļaudis sauc: «Piano!»

5 «Vai jaunās liesmās vecu dzelzi kalsi?»

Viņš rūc: «Par skaistu tā priekš paesano.»

Fior di maggio tikai laipni smejas,
Mazs ziedu sārtumiņš pār vaigiem lejas.

Fior di maggio — spīdin melni mati.

10 Bet acis maigi zilas, pilnas ilgām,
Un tomēr karstu versmi met šie skati,

— Ne tā kā ziemeļos starp meldriem, smilgām

Spīd ezeracis auksti, velgi, plati,
Ne silst, ne silda dienvidsaules zilgām.

15 Fior di maggio dejasgurdi smaida,

Pie malas pārāk drošos zēnus raida.

Fiore di maggio — maija puķe.
Piano — lēnām.

Paesano — zemnieks, laucenieks,
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KO DZIED ITĀĻU ZĒNI:

Andžollna

Lai māte tava svētīta,
Kas tevi skaistu radīja!

Bij lieli svētki debesīs,
Daudz eņģeļbalsu atbalsīs

5 Skan sauciens: «Mums ir piedzimusi,
Kas prieku zemei atnesusi,

Tā, lielā karaliene!»

Pīna

Tu garām ej —

Lūk, pati saule tekot kavējas,
10 Tev padot ceļu viņa apstājas.

Smeralda

Jūs roku mērcat svētos ūdeņos,
Kad izvelkat,

Jums rožu ziedi pirkstu galiņos.
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Te rezīna

Skaists paradīzes dārzs!

15 Bet, kad tu nebūt' tur, es ietu prom,

Jo es bez tevis visur esmu bārs.

Irīda

Es pirmo reizi tevi redzēju,
Kā viegli, slaiki tu no kalna kāpi, —

Nu allaž tevi redzēt nesu slāpi.

20 Un šie storneļi ir īstas tautas dziesmasl
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«Lūk, padre, saule gluži miglā grima,
Ko dos mums diena?» sūdzos, garām iedams.

«Jā, dēls,» teic vecais, savus vīnus siedams:

«II sole c ammalato» — Saule slima?

5 Ij saule pat! — Tik viens ir sveiks, kas dzima,
Tas gandrīz simtgadvecis, kas še smiedams

Uz pasauls likstām skatās. «Sviedrus liedams,

Es sveiks un līksmis, kopš mans nemiers rima.»

Kāds nemiers? — «Lūk, ij še reiz zaldāts bija!
10 Ar Garibaldi pašu kopā kāvos!

Ij manas asinis priekš brīves lija...»

«Un ko tu guvi?» — «Vai es vervēt ļāvos
Par naudu?— Alga: brīvā Itālija!
Un pašam vesels gars, — priekš tā es grāvos!»

Padre —"tēvs.
II sole c ammalato — saule slima.

Garibaldls — lielais Itālijas brīvības cīnītājs, valsts nodibinātājs.
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Stāv lejas ziedošas un kalni drūmi,
Ar sniega aukstām tālēm sazinoties.

Bet arī viņos pazib zaļi krūmi —

Jūs gaidāt mani? — Nē!

Kas jūs esat, jautājītes?
Dziesmu skaisti iesācējas.
Pašu vidu plaisa veras,

Kur mēs iesim neziņā?
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Še burtnīcā bij pāris lapas atstātas neaprakstītas.

Izdevējs
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Negribošam saule silst,

Negribošam skumjas dilst,

Negribošam dvēsle pilst —

Kas pie tevis —

Aldedžiza.
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Tik daudz es redzu — skaistums man garām iet,

Nekā es sevim negribu lūgt vai ņemt,
Ne lūpu smaida, acu stara:

Dvēsle man atveldz to daili lūkot.
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A rivederci! lūpas trīso klusi,
Bet viņa zināja, ka neredzēsies.

Un projām gāja, galvu nokārusi.

Kur tagad ies? kur savās bēdās dēsies?
5 Sirds mulstot apstājusies rādīt ceļu.

Vai ies un jaunas laimes izmeklēsies?

Vai velti cerēs vēl uz citu zeļu? —

— Un tu ko skat'? kas tu tik aplam plēsies?
Ka dziļāks nav nekas par tavu dzeļu?

lū Bērns Irīda, kur tas nu tagad dēsies?

A rivederci — uz redziI
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Olivia

Tev nevajga manim to teikt tik skaļi,

Ka putniņš tu esi, strauts, vējš un paļi, —*

Ka nav neviena, kas ņem tevi, tura.

Ir jautrāk laist vienas un ielaist citas.

Gar rūtīm daudz raibu spārnimi sitas, —

Kas grib ikviena, lai ņem tās un tura!
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Ikkatra puķīte, kas smaržo vien,

Par raibām vairāk tīk, kas žib un mirdz,
— Ik sīka meitiņa, kam mīļa sirds —

Andžolīna.

Kad viņai pavasara,
Tad katra zemes vietiņa ir skaista,
Tad katra zemes meitiņa ir skaista,
Kad viņai pavasara.
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ITĀĻU MEITENES DZIED:

Fiore di lenta.

L'amore non si fa,
Se non si canta.

Es dziedu,
5 Kad es mīlēju, —

Bez dziesmām

Mīlas nezinu.

Tu nezin', māt, ko dari!

Uz aku neliec tu man iet,
l° Tur stāv viens vīrs, grābj mani ciet

Un skūpstīt grib ar vari.

Ak, jaunu meitu spilvenlt,
Cik tu gan vari pastāstīt!
Cik sūru asru noslaucīt!

15 Teic, putniņ, kāda mīla ir?

«Tā sākas jautrām dziesmiņām,
Tā beidzas žēlām nopūtām,
Čir, čir!

Tā ir!»

20 Es esmu brūna — nebar manu cilti,

Jo, karsti kaistot, zeme brūna top
Un brūnā zemē izaug balti milti.
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Domu viļņos līgojas
Manas mīlas baltas rozes,

Manas dailes lilijas.

Zili skaidros debešos

5 Mirgo manas laimes zvaigznes,
Atspīd tumšos ūdeņos.

Viena, viena krastmalā

Plivinājās uguntiņa,
Tumsas loka gūstībā —

10 Fiammetta.
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Edera

Pilns melnu ogu pavasaragrumā
Stāv apvijs vientuļš: visi ar ziediem spilgst.

Smej bites: kur tev zieds? kur medus?

«Ziemu es ziedu, tad nākat ciemā.»

Olivia —■
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DIV' JAUNI ZĒNI

Div' jauni zēni iet un dzied:

«Ai, aila! dziesma, skani!»

Pie vārtiem meitenes metas skriet:

«Pag, palaid pirmo mani!»

To pirmo zēns ap vidu skauj.
«Vai! laid jel! ko tu dari?»

«Ko dziesma dzied, to dziesma Jauj, —:

Kas dzied, tas skūpsta arī!»
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Visu nakti zvaigznes raud,

Ilgodamās mīļās saules —

Rītu atnāk mīļā saule,

Zvaigznes aizbēg kaunēdamās.

Zvaigznes aizbēg kaunēdamās,

Saule atrod visu lauku,

Visu lauku, visas pļavas,
Pierasotus zvaigžņu asru.

Olivia.
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Ar smagu sirdi iesākt savu rītu,

Kad saule spoži spīd un zaļo zari,

Kad ziedi stiepjas, lai tos meitas šķītu!

Gar logu skrej man bezdelīgu bari,
5 Pār ceļu ēno baltas akācijas,

Un apkārt tauriņu un kukaiņ' kari!

Ap akmens žogu zaļas ērkšķu vijas,
Virs žoga taksuss tumst un vīni sveras,

No sienām sniecas zilas glicīnijas —

10 Un smaržo pretim. — Sirds, kā tev te deras?

Ak, Olivia —
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Deviņi balti narcisi,

Desmitā sarkana roze ;—

Deviņi slaiki brālīši,

Desmitā dailiņa māsiņa,
Desmitā māsiņa roze!

Roza, Rozma.

Pļavā sniedzos zila zieda, —

Tauriņš bija, aizlidoja:

Pļavas ziedi dzīvi tapa,
Debess mājās pacēlās.
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Efeja vija —

Par senam drupām zaļu segu auž,

Kā tu ar skaistumu sedz to, kas bija.

Olivia —

Ak, kā es spētu — izciest un dzīvi nest?

Kad nebūt' manim — daiļums pa laukiem bērts:
Še lejā puķes, augšā zvaigznes,
Sievietes skaistums pār visu pāri —>

Ak, Olivia —<
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ITĀĻU REKRŪTU DZIESMA

Ardievu, daiļā mana,

Mans pulks nu projām iet,

Un neiet viņam līdzi

Tā gļēvība, man šķiet.

5 Ir soma sataisīta,

Man šautne rokās ir,

Un saule, rītu lecot,

Tā tev' un mani šķir.

Bet nebūsi tu viena,
10 Tev paliks vēl tavs dēls,

Kas remdinās tev bēdas,

Tas pirmās mīlas dēls.
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ROŽU ZIEDIŅŠ

Rožu ziediņš,

Lapiņa laura

Nomesti kopā
Uz zaļa maura,

5 Sārta mīla,

Zaļoša slava —

Vieno tos vītušus

Mīksta pļava,

Olivia.

io Pār manu guļu lejā kāris

Man savus augļus zars no vīģes koka:

Virs galvas zaļgo maigu vīģu pāris,
Un zars, kas vēdin' tās un loka,
Ir mīksts kā tava roka.
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Savītušu rožu smaržu,

Ciprešu un lauru lapu —

Sēriem smaidiem sūc to drīz:

Pīšļi segs ij to, ij tevi.

No rīta manas puķes neziedēja,
Tik tumsā vērās neredzamas —

Tik ruden' vērās nobirstamas,
Jo vasar' manas puķes noziedēja.

Mīla grib uzcelt,

Ne nostu plēst —

Mila grib radīt,

Ne spēku dzēst.
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Man šaubu tuksnešsmiltis saceļas —

Par daudz tu mini: — saule un dailes dārzs!

Kā turp tu laistos — ziemels un mēness bālst!

Par daudz ir raibi tavi spārni —

Vienkrāsas netaps ne mēness gaismā.

Par daudz tu mīli: — ziemeļos tikai nīst

Ak, Olivia



Še dažas lapas burtnīcā bij izplēstas.

Izdevējs
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Carabbia

Tu cilvēkus nevari panest,
Un cilvēki tevi ne —

Nu ko mēs mocāmies kopā,

Ej savā vienatnē!

Ej atpakaļ savā peklē,
Kas lika tevim nākt:

Še augšā ļaudis baidīt

Un manu sirdi mākt?

Opuntia*, ne Olivia.

*

Attgs skaistām, bet dzetoņotām lapām,
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Garzirola

Ar manu sirdi gribat jūs mani vilt,

Lai maigās jūtās norimtu tumšots prāts,
Lai liegi izplūstošās miglās
Izzustu plaisa starp jums un mani.

Nē, nē — man sirdij žēlums tik durvis ver,

Un aši rokas —

Tavas melnās uzacis

Ēnu met uz tavām acīm — —
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Vai mīla tā, kas garām iet tik stalta?

Es būtu nodomājis, ka tā tikla:

Cik galva pacelta! cik drēbe balta!

Tā vēršas prom, un skats ir auksts kā stikla

Tai kauns par sirdi, nebij diezgan salta!

Un deva laipnību, un acs bij mikla.

Stabio.

Nemīl man tā mīla,

Kura nezin, kas nākams laiks —

Džačinta —

Es kalnā sēdu, — vai tur tornis redzas?

Aiz tava pirkstiņa viss augstums sedzas.

No Čeneriem — Pelnu kalniem.
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Nakti pērkons iet — manam logam garām,
Dusmās sauc un grauj — tumši melns un iezils,

Zibens guņus šķiļ — pretī klintīm sperdams,
Ak, tavu dusmu!

Rūc tu, rūc! kas man? — es še droši guļu.
Ko tu baidies, bērns? — tikai tuvāk sliedzies!

Silti sega slēdz — manas rokas siltāk,

Smiesimies klusi!

Brolla.
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CENTO VALLI — VAL MAGGIA

Pilna vēju ir lielā kalnu sprauga.

Simtu aizas tur satek vienā mutē.

Katra aiza tur pūš ar savu vēju:
Rīta, vakara vēju, dienas vidu.

Katra aiza tur pūš ar saviem tvaikiem:

Miglu, negaisu, lietu, krusas krācēm — —*
Mani glāb tu no tiem uz saldu dusu:

Mīksta gulta, un slēģi ciet, un klusu, klusul
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PĒC AIZMIRSTA MOTĪVA

Kad savus mīļos — sen esi apracis,
Kad dienas vadi — sērīgi vientulis,
Tad līdzi saulei pavasarā
Bērnība mīļi tev smaidīs garā.

Tev saldām jūtām — pildīsies visa krūts:

Mazs zēns tu skraidi — pļavā, kur bites dūc.

Rit zāļu galos spožas lāsas,

Galvā tev zelts, un tur tūkstots krāsas.

Faido.
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ZELTA PUTEKĻI UZ PELNIEM —

Nerunājat man par melniem

Ogļu krāsas dienvidmatiem,

Uguns karstiem dienvidskatiem!

Ak, man — zilus, dziļus skatus,

Saules gaišus linu matus, —

Zelta putekļiem uz pelniem. —

Liela bija lielā mīla — mazais lepnums pārspēkoja;
Saulei mēness priekšā stājās — lielo sauli aptumšoja.
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MONTE GENEROSO

Ap zilo debess jumu balta josta
No klusiem, vēja veltiem mākoņiem, —•
Tāltāli viņpus kalniem tiem ir osta

Kur man?

5 No dienvidiem kāpj smaga gaisa strāva

Ar kūsojošiem tvaiku mutuļiem.
Nāks dobja, nepārtraukta pērkoņgrāva —

Kur iesim mēs?

Ik smilšu graudiņš jūrā reiz no plūsmas
lū Top augšup izskalots un sauli redz,

Un tūkstots krāsās izkliedz savas jūsmas —

Un es?
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No ezera kāpj ērglis lielos lokos.

Kā sudrabs nagos zivtiņa tam spīd.

Viņš lēni pazūd kalna gala kokos.

Vai tu tā zivtiņa?

Kas man to skaisto, mīļo vārdu teica:

«Še esi sveicināts kā auglīgs gads!»

Ak, — sveši svešumā tā mani sveica —

Un jūs?

Ne katru nospiež šauras akmens sienas

Un gara, gara mūža klusībā,

Ar sevi vienu pavadītas dienas — —

Vai ne??

Maroggia.
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Asras nevarīgas klēpī krīt —

Ne tas šodien būs, ne citu rīt,

Kam tu sēdi vēl ko sagaidīt?

Ko tās te der, tās asaras?

Par sevi pašu raudātas —

Velti lejamas.

Smejamas!

Ak, Olivia —■

Pa zilo ezeru,

Pa pelēko miglu
let balti spīdoša
Dūmu švītra —

Tā kalna nopūta,
Pakaļ tai mirgo
Kausēts sudrabs —•
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Es zinu gan:

Tu ļauni nedomā.

Bet, tiklīdz balss tev skarba skan, —

Sirds aizkrīt man,

Tas baiļu putniņš negaisā:
Tad aicin' bēgošo vai kā!

Pavasara ziediņš — alikanta.

Tā vējš ķer rokā mēness meitiņu. —
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Es vakar bijuz tevi ļauns,
Ka tu man sāpes dari.

Nu pašam man par sevi kauns:

Varbūt tev sāpēja ari?

Varbūt tev sāpēja vairāk vēl,
Jo tu to nepierādi.
Man tevis tagad, tevis žēl, —

Kas man? — man sirdsēsti radi.
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Uz platām platānas saknēm

Mans sēdeklis,

Zaļēnainie zari pāri —

Mans vēdeklis
...

5 Zem kājām ezers man mainās:

Sudrabs un zaļš, un zils,

Un saule man ritina ainas:

Kalni, ciemi un sils ...

No miglas plīvura raisās —

10 Māj rociņa

Cadenabbia.
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Es nāku, nāku, nāku, nāku —
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Visa lappuse burtnīcā bija izraibināta visādos daiļrak-
stos ar «es naku», arī vairākas taļakas lappuses bij bez

dzejoļiem.
Izd.
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Fior di mirti,

Una canzone nuova vol cantarti,

c che ti voglio bene voglio dirti.

Fiore di suora,

Jo voglio dirti che ti voglio bene,

c quando te l'ho detto, dirlo ancora.*

Tāds Olivias apsveikums, tāda atbilde!

Ak tu, saules spožumiņš!

*
Mirtes puķe — es jaunu dziesmu gribu tev dziedāt un teikt tev,

ka es tevi mīlu — (itāliets saka: ka es tev vēlu labu).

Mūķenes puķe — es gribu teikt tev, ka tevi mīlu, un, kad to tev

esmu teikusi, teikt tev to no jauna,

Izd.
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Jauns ērglis agri savus spārnus pleš,
No stāvām klintīm tieši gaisā ceļas,
Kad nakts vēl lejā aukstu dvašu dveš, —■

Tam līdzi es.

Pret spējiem spārniem gaisi švirkstot šķeļas

Melno acu reliģija,
Ārpus tās nav svētlaimības —-

Kas to teic?

Pa manu ceļu ķirsis ziedus kaisa —

Lielā jūra mūs kā mazu salu skauj —

Mans skats mirdz tavās acīs

Kā mēness ezerā
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Pa pļavu skraida baltas puķītes
Ar ziliem tauriņiem

Zem liela vīģes koka

Aug kalnu violas, —

Kad vēji mežus loka,

Tās viegli līgojas.

Nāk laime piesarkusi steigdamās —

Vai bezdelīgas ir priekš ziedoņa?
Vai ziedonis priekš bezdelīgām ir?

Kas teiks? Bet abi mūža vienība.

Vai ņemat mani līdz?
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Tik viena saule debesīs,
Tik viena saule zemē:

Kas izpētīs,
Tas atradīs,
Tas laimīgs vairāk neprasīs:
Tik viena saule zemē!

Olivia!
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Es grūtā brīdī nomaļ' nosēdos,

Lai vientuļ' atpūstos no vientulības, —*

Tu puķi pasviedi, — es pavēros:
Bij sirds.

Uz Olivias nama vārtiem uzraksts:

«Domus mea domus pacis et verae libertatis»

Mans nams ir miera un īstas brīvības nams.

Tas vārds ir Cattaneo*, tas tev pieder.

Pār tālām lejām tavas acis valda.

Tev priekšā izšķērdīgi izklātas

Guļ pļavas, druvas, birzes kā uz galda —*

Ņem vien, Olivia!

*

Carlo Cattaneo, Itālijas brīvības cīnītājs 1848. gadā,
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Sirds piemīlībā klusa tā kā avots -

Teic, kā tu visu vērt par skaistumu?

«Vērs acis! — Uzskat' visu esošu

Par bijušu!»

No rīta lija,
Un debesīs

Vāja, ka tūlīt vai izdzisīs,

Maza zaļgana gaismiņa bija —i
O cara mia!

Vai drīz, vai drīz?

O cara mia!
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Tu, skaistā mana, — vienu tevis lūgtu, —

Jo, kad uz tevi domāju, man šķietas,
Ka līdzsvara uz reizi manim trūktu;

Ka zemes nebūtu zem manis cietas,
5 Vai mani šurpu turpu viļņi gāztu,

Un nespētu es turēties uz vietas.

Reiz motorlaivā braucu — ko lai stāstu? —'•

Pēc sapnī šūpots jutos, jūras aina

Un krasti svaidījās grib miera glāstu,

10 Šī sirds lūdz līdzsvara, — jo tava vaina.
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Uguns puķe —

Man mute kalst un deg, bet aukstums krata,

Nāc, nāc! — lai atsilst sirds no tava skata!

Tu esi siltums manā dvēselē:

Man maiga pavasara ir arvienu.

Man saule nakti spīd tāpat kā dienu:

Tu esi spožums manā dvēselē.

Es šurpu turpu dzīts no liela spēka

Uz tavām krūtīm atdusēt,

Kā putas dus uz ūdens —

Un tavā elpā klausīties

Vai magnēts izbēgt spēj no ziemeļiem? —
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Nedar' pāri, meitenīte,

Baltajām rozītēm!

Neliec rozes azotē!

Tev azote vēl baltāka.

Divi balti spilventiņi
Zeltītiem galiņiem —

Kas viņos pagulējis,
Augšā celties negribējis.

Kas tie tādi balti ziedi,

Ko saulīte neredzēja?
Enā auga, tumsā plauka,
Acis žilba ieraugot.

Divus baltus kamoliņus
Laime puisim atmetusi —

Puisis skrēja meklēdams,

Azotē atrazdams.

Divi balti mākonīši

Gar mēnesi aizpeldēja *
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Mazmaza tava roka,

Starp pirkstiem tura vienu lapiņu
No zaļa dzīvības un cerēs koka.

Lūk, debess rati brauc

Pa mākoņsmilšu ceļu lēni, lēni —

Mums ir vēl laika skūpstīt, skūpstīt daudzi

Olivia saka:

Tā laime augstākā: laist dzīvu būtni

— Kā radoņiem šai saulē—

No sevis un uz mūžību kā sūtni.
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TAVAS KĀJIŅAS

Se puķu kurpītes!
Kad ņēmu, puķes raud: ak, nu mēs basas?

Bet mazās kājiņas kas segs no rasas?

Plīst puķu kurpītes!
Es labāk tevi nēsāšu kā klēpi!
Tu kājiņas iekš azotes man slēpi!

Ak, sirds, kas ietrlsota no viena ir,
Tā mīlot visai pasaulei pretī nāk —■

Zem tumša vītola zildzidris avots —•
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«Kam tu to rakstīji?» prasa Olivia.

«Tā vēstule ir nāvīgāka neka nāves zāles, man no viņas
būs jāmirst — un, ak dievs, arī tev!»*

* Tāda bij viena no retajām prozas piezīmēm dienasgrāmatā. Izd.
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Ak, ziedu pirkstiņi —

Jūs, vārīgie, jūs nezināt, ko darāt:

Jums jāvīst, kad šo karsto roku skarat!

Ik sīka asins lāsa

Man rit un tek, un steidz uz sirdi lecot

«Es redzēj', redzēj' to, kas tava māsa!»

Mans mūža nemiers,
Kā lapu drebums

Tā tu esi, mīla:

Vienās rūpēs drebi,

Vienās līksmās trīci,

Mūžīgās maiņās mij ies,

Kā apšu lapa
Bez vēja kust
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Kā pļava tevi sauc!

Kā smilgas zelta spilviņas tev kārsta!

Tev ziedi drēbēs spīdu pārslas bārsta!

Cik ziedi sārti!

Cik zaļa zāle, debess zils, kā saule plaukst!
Mums veras visa mīlas valsts un vārti!
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Baltas rozes...

Daudzbaltas rozes zied pa paradīzi.
Nevienas sārtas: skūpsti mani drīzi!

Zaļš vīna statiņš!
Tev šorīt garām gāja mana mīla —

Jā, jā, — tev pieķēries zils zīda matiņš

Klau, liljas laukā!

Tev melnie mati baltā segā dus —

Sen tevi tavas māsas mīļi saukā!

Ak, tumšo mirtu —

Es allaž tevi uzskatu ar bailēm:

Man ir, it kā es pats vai mīla mirtu.

Viss dzīves daiļums nāk no sievietes,

Bez tās mēs dzīves nastu nepanestu, —

Viss dzīves mīļums nāk no sievietes,
Bez tās mēs tumsībā un naidā dvestu.
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Šinī vietā burtnīcā ieliktas dažas lapiņas izmeklēti

skaista papīra, uz kura rakstīti nākošie sāpīgie pantiņi. —

Tie liekas rakstīti kādu laiku pēc katastrofas, rokraksts

manāmi atšķiras no iepriekšējā.
Izd.
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Ak, Olivia, —

Reiz laimes solījums man bij tavs vārds,
Nu viņā laime piemin to, kas bija.

Ak, Olivia, —

Kā es lai aizeju no tava loka?

Ij smarža mūžam mīt pie ziedu koka.

Ak, Olivia, —■
Tu aizgāji, bet svētīta šī vieta, —

Pār viņu tavas dvēsles dvaša lieta.

Sighignola.
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Ak, zemes vēzīt, —

Tev gari dziesmas pērļu pavedieni,
Ar tiem tu viņu zemes alā sieni.

Kā rīta stariņš aizlien raustīdamies

Ar sarkanotiem pirkstiem — kur tas bij?

Trīs violetas svītras,
Trīs bāli dzeltenas,

Melns koks un nedaudz lapiņas :

Osteno.

Pēc lielās vētras ārā izeju,
Lai mīļās lejas atkal apskatītu —*
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Ap kalnu lēni stiepjas melni dūmi,

Uz leju gaisu spiež, — es viņus zinu:

Tās manas domas, kuras dara drūmi;

Kas būs?

Upe nikna top, — viņas seja melnē.

Krasta niedras plok, — sīkas putas šļaksta.

Vēji metas bēgt, — tā ka smiltis noput:
Rudenis raugās.

Raugies, raugies vien, — nav man bail ne ziemas

Tik tev nebūs skart — manas Olivijas!
Mūžam ziedos plaukt — viņas baltās dvēsles

Smaršotai puķei!

Olivijas nav

Pie pašas aizas malas skaista vieta.

Tur ezeracis skatās.

Nu teic, pie kā ir tava dzīve sieta?

Ciona.
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Debess sadugusi,
Zemi apņēmusi,
Zilām miglām tāli aizklājusi.

Visi vēji klusi,
Diena piekususi,
Ko tu gaidi? ej nu līdzi dusi!

No kalna sāniem iziet mākoņi

Ar vaidu pilsētā es lejup kāpju.
Jūs laimi atņemat ij man, ij zemei.

Un atstājat man kausu pilnu sāpju:
Dzer, atkal dzer!

Baveno.

Aiz pilsētas stāv zaļas kalnu grēdas;
Virs viņām kraujas brūnas klintājas,
Bet visam pāri klinšu plecos sēdas

Uz augstā krēsla sniegs un noskatās

Pēc uzvaras.
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Skaistu vārdu atminu par klusības kalnu:

Klusības kalns

Tu saprati pēkšņi,
Kas projām bēdza,

Kas tavas lūpas
Uz mūžu slēdza.

5 Nu liela migla
Uz klusības kalna, —

No viņa uz puķēm
Uzkrita salna:

Uz kuru krita,
10 Tā ātri vīta,

Tai nebūs ne zelmes,
Ne saules, ne rīta.

Lēni sāpēs aizveras

Debess melnās acis —

15 Lietainā dienā rībēja šāviens.

Apkārt no lapām pilieni bira.

Ķertais putniņš raustoties mira.

Daudzkārt atbalsots skanēja grāviens.
Nu kluss, viss ira —

20 Mira.

Bāla, bailīga narcisa —*
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Tas sārtais smaids vēl vakar! — Nu tu bāla.

Tie siltie vaigi stingst. Kas sildījusi —

Tā ugunssirds vairs nedeg. — Nāvei gūtne!
Tā vārīgā un smalkā dvēsle tāla,

5 Un viss, kas paliek, stāv tik klusi, klusi!

Uz citu sauli pēkšņi aizgājusi
Kā visa žēluma un sēru sūtne

Tā brīnumbūtne.

Nu pasaule man atkal ledus gāla, —

lū Tu biji prieks, man dzīvei devi sauli:

Es ziedu liepā kāru savu auli,

Kā bites laidās ārā smieklu vāla.

Nu še ir izbeigusies mana gaita,
Man jāiet atkal turp, kur mirst bez skaita.

15 Camoghē.
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Tik gari, lēni līņā rudens lieti;

Jau mēness būs, un vēl nav nobeigt jaudas, —

Vēl never debess savus logus cieti,

Skan līdzi gari rudens vēju gaudas.
5 Priekš miršanas tu, laiks, gan deri lieti

Kā iežūžinātājs priekš garās snaudas,

Tik karsti vasarmirkļi bij, tik īsi, —

Tu garām elpām ziemu ievadīsi.

Bez atpūtas, bez saules, Olivia, —

10 Dzīs, dzīs ij atmiņa —

Ak, Olivia —
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Kā vasardiena, visu apsološa!
Cik mana laime ausa brīnumaina!

Cik neredzamā tāle likās droša!

Un cere bij man tverama kā aina,

Man pretī nāca laipni starojoša
Kā saule pasaule, kad tumsu gaina, —■
lekš tevis visa bija sakopota,
Nu zuda

Bodio.
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Pamazām aiziet visi, kurus mīlu.

Ik gadus vairāk dzirdu viņus mirstam,

Un citi aizgriežas, ak, tos es vīlu

Un tagad? -■

Iz kalnu zilās ēnas drēgnuma
Es siltā saules gaismā atkal iešu

Miēge.

Uz drūmo purv' un birzi

Ko skatus virzi?

Tur mūžam lakstīgala nedziedāja,
Tur mana māja.
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Jau ilgus gadus vadu pie tās tautas,

Pie kuras agra mīla mani sien, —

Un vēl es svešs, un vēl nav pušu rautas

Tās citas saites, kuras grauž ik dien.

5 Tās citas saites, kuras grauž man miesas,

Vēl dziļāk dvēsli, ka tā trīs un slimst

Kā smalki pirksti, kad tiem jāskar ciesas

Tās saites sāpes, — katris viņās dzimst,

Un, dvēslei pašai rimstot, tās tik rimst.

io Liestal.
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Un stundām, lēni vilkās tad mākoņvalksts.
Kad augšup vēros, šķita man, ka tas stāv.

Jau pusceļposmā sedza man debesis.

Viss apstājoties klusa, kā nogaidot.
5 No lejas migla nāca tiem pretī kāpt.

Līdz kalna vidum aizsniedza miglu staips.
Jau mākonstarpām retumis zilums bālst,
Jau debess malas dzeltē, kā lapas vīst,

Tik ezervidū turas mazs brūngans zelts.

lū Gar kalna kāju dūmakas aila rāpj,
Kā balta čūska lokās un dobji šņāc —

Tas dzelzceļvilciens spraucas caur kalnu caur.

Tas ļaudis tāļi dzimtenes sētās ved

Kā visi ceļi, — mans tikai nav neviens.

15 Jo augstāk kāpju, top vēl jo tumšāks gaiss,
Tik tāli-tāli sniegotās galotnēs
Vēl zila diena mirgo un saules zelts.

Uz tālām mājām turpu būs iet, būs iet!

Mans ceļš un dusa — nāve vai vēl kas būs?

20 Herberge.

«Lai sveikas manas masas tavā zeme!»

Zeltenes, jūs sveic Olivia.
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No nedaudzajiem vietu nosaukumiem var nojaust, ka

autors pēc skaistās Olivijas nāves ir nemierīgi ceļojis ap-

kārt, atgriezies vecās vietās un atkal promgājis, līdz bei-

gās atstājis Tičīnu, bijis franču Šveicē un caur vācu Šveici

aizbraucis uz Vāciju, kur nozūd viņa pēdas. Par viņa

galu ir jau ziņots ievadā. Viņa pēdējie vārdi — «vai vēl

kas būs» liekas aizrādām uz kādu tumšu nojautu, pašās

beigās ir sveiciens latvju māsām no Olīvijas, pieņemat to,
zeltenes!

Izdevējs





ČŪSKU VĀRDI

NO DAGDAS SKIČU BURTNĪCAS



II BURTNĪCA

Ko dzīvē meklēju?
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Uz saulesaugsti cēlos spējā dziņā
Tai lielā ticē: taisnība veic varu!

Nu guļu lauztiem locekļiem un garu,

No saules kritis dziļā nesaziņā.

Es pūlos atjēgties: Kas ir? Kas bija?
Kā slīkonim žib garām dzīve visa

Man sāpju, šaubu garā čūsku vija:

Ko dzīvē meklēju? Kas rokās risa?

Kas dzīve, saule, es, — kas tas, kas dzisa?
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Man nava cita balsta, cita drauga
Kā patiesība vien,

Kā taisnība tik vien, kas nāvē auga —
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Tas bij tik sen, — gandrīz vairs neatceros —i
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TAS BIJ TIK SEN

Tas bij tik sen, — gandrīz vairs neatceros,

Gandrīz vairs nezinu, vai bij jel maz?

Jeb es tik tukšās sapņu ainās veros,

Ko manas mūža ilgas audušas?

Man apkārt cipreses un dienvidpriedes
Kā sapņos šūpodamās sēri šņāc,
Un slaiki debeši velk smalkas sliedes.

Pa tam nak ainas, kas tā sirdi māc,
Kas projām viļ, kad skujas sēri šņāc.
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ATMATAS SMARŠA

Tas bij tik sen, — kā es to iecerējos?
Man visas domas tāli aizrāvās;

Tās vecās miņas klīda visos vējos,
Pa ielām, smiltīm zūdot nolaidās.

Ak, — sapņos, nemanot es puķi plūcu, —i
Mazs ziediņš spīd kā māju atmatās,

To smaršu atceros un kari sūcu.

Tai līdz tās miņas nak un sena mīla.

Kā es tās salku reiz, — un kā tā vīla!
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TŪKSTOTS STĪGAS

Es toreiz rāvos kļūt no visa vaļā,
Kas maigām saitēm mani. turēja,
Šīs dzīves patīkami šaurā daļā
Ar liegām laimes jūtām mānīja.

Ak, saldā paraduma tūkstots stīgas
Kā meža vīni rokas apvija,
Tās skaistam gūstam ļāvās nevarīgas.

Bet tūkstots stīgas plēsa pati sirds

Ar tūkstots sāpēm, kas kā naži ņirdz.
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BĒRNA DRAUGI

Jo bērnu gadus kopā nodzīvoju
Ar upi, smilti, zāli, sauli, vēju;
Pa smilti gozējos, pa zāli skrēju,
Ar bitēm draugs, ar taurenīšu roju.

5 Ar dadžiem tik un ušnavām es kāvos,

Pie Daugavniedrēm gliemežzirgus sēju
Un smilgu ratos vizināties ļāvos;

Bij akmentiņi draugi — dzīvi zēni

Ar klusām balstiņām, tik drusku lēni.

10 Bet laikus es jau tāļu ceļu āvos.
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RAUDU MĀCEKLIS

Un maz es raudāju tais bērnu dienās,

Jo reti cilvēkus es redzēju;
Ar sevi viens es biju četrās sienās,

Tās mani un es viņas mīlēju.

Tik jauneklis es raudāt iemācījos,
Dzert dziļā kausa visu rūgtumu
No ļaužu rokām, kuru es tā bijos.

Un velti nebij manim, ak, tā bail: —

Vēl tagad atminoties dvēsle gail.



99

BĒRNA BĒDAS

Tik vienas bija man i bērnā bēdas,

Ka vairāk mīlēju, ne mīlēts tapu,
Ka neredzēja manis: — dziļas pēdas
Man sirdī spiedās, ceļvedes uz kapu.

5 Tik maz man vajdzīgs bij, vēl mazāk prasāms,
Jo vārīgs maigums muti slēdza cieti,

Bet bērna acīs viss bij gaiši lasāms:

Viens stariņš brīves: augt kā jauni dzieti,

Viens graudiņš mīlas, — ak, būt' derējs lieti!

10 Kaut ērkšķos raujams, kaut no zemes kasāms.
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BĒGUMS

Kad pirmo reizi ļaudīs izgāju,
Es izbijos, cik svešus viņus radu.

Tie dvēsli sagrāba ar riebumu,

Es metos bēgt. Daudz gāja gadu, gadu.

lekš sevis dziļi dvēsle noslēdzās

Aiz asām nicinuma dzelkņu piņām,
Bet pašā dvēslē dzelkņi sadūrās.

Un gadiem atkal spārdījos pret viņām,
Līdz atrāvos no piņām un no tiņām.
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KLUSĀS BIEDRES

Bez miega naktis, nu man klusas biedres,

Sēd gultas malā, manus vaigus glauž:
«Vai guli? Lūk, mēs gaidām jaunas ģiedres,
Tās, kura visas tavas jausmas jauž.»

Es ceļos, staigāju, kur saule silda, —

I tur tās diegos manas miesas «už;

Ar smagu maigumu man dvēsli pilda.

I pašā saulē sirds vēl saules gaida, —

Tās klusās biedres slēpu cēr un baida,
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ĻAUNĀ ZVAIGZNE

Nu manī dzīvo raudot mana sirds;

Es nezinu, kur dēties aiz tām raudām.

Kā ezers smags, tā dzīve daudzām jaudām,
Un kalnam pāri ļauna zvaigzne mirdz.

Kas zaudēs ezeru? kas spēj tā kaist?

Ak, saule ne. Vai mīla karstām glaudām?
Vai varavīksnās kūpot velgums gaist?

Lēks ļaunās sarkanzvaigznes vietā zila?

Kā jauna dzirkstele, ko laime šķila?
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VECAISŠĶIRSTS

Es pavēru to vāku vecam šķirstam:
Kāds svešāds gaiss! un tomēr pazīstams. —

Tik smags un sažuvis, tāds, kādā mirstam,

Bet kādā glabā būtnes mūža nams.

Tur manas pārdzīvotās dzīves trūdi:

Tur dvēsles sārņi, viss, kas atmetams,

Tur domu, jūtu pīšļi, vārds tiem: «Zūdi!»

Tur dažs ij nedzīvotas dzīves grauds
Put žūdams: dīgļu cerēs bij tik daudz.
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ČŪSKAS ACIS

Vai pēkšņi dzirkst kas trūdos? Nav jau spirkstis.
Vai slepus kust kas? Vai kas galvu ceļ?
A! čūskas acis žib kā divas dzirkstis!

Un čūskas mēle šņāc:
«Ko, dzīvais, šurp pie nedzīvajiem nāc?»

Spīd melns, ņirdz balts, smeldz roka: luk, kā dzeļ!
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Ir čūska — nāve, dzelons mokām biedē —
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VISGRIBE

Sirds nepilst vairs, grib visas pasauls mīlas;

Grib vairāk, nekā zuda pagātnē;
Grib visu nākotni un visas ķīlas,
Ko nebeidz daiļot mīlas pārpilnē

Līdz spīd i tas, kas nebijis jau zudis:

«Viens tomēr tevi mīlēj' — pameklē!
Vai saulē tu vēl diezgan nenorudis?»

Ak, saule, — pieņem mīlu, dod un žēlo,

No tās, pēc tās man dvēsle mūžam kvēlo.



VĀRTI

Kad citiem vakarā tos cieti slēdz,

Man dzīve ver pret beigām savus vārtus:

Es redzu dārzus svaigi neaizskārtus,

Kur citkārt pīšļus dzīve kaisīt mēdz.

Kam rādi, dzīve? — Zēlām vilt tu cerē?

Kā nabags zudušo par vēlu jēdz
Un skumjās vaidās beigu dienas perē:

«Cik skaisti bij, ak, reiz! Ak, bij tik seni

To redzu tagad tik! tik sen, tik sen!»
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DĀRZI

Nē, vārtos negribu es tikai vērties

Tā skumji notāl, — iekšā gribu iet!

Lai kā tu, dzīve, manim pretī cērties —

Tais dārzos palikt gribu! ver tad ciet!

Nav tavi pīšļi lipuši man vaigā,
Tavs režģis dvēsli nav man spējis siet,

Caur tevi bridis, es vēl esmu svaigā!

Jeb tici, ka mans spēka guns jau guris?
Nē, mūža mežs vēl ir mans ugunskuris.
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MĪĻI SMAIDI

Man krūtis deg to ilgu, sūrst to gaidu,
Kā nākt, teikt vārdu, ko jūs saprastu, —

Es neizturu vairs to tālumu,
Kad jūs tik smaidāt tukšu, mīļu smaidu.

Ar varu gribu es tad ierindoties,

Kur tumsa garām lielo straumi veļ:
Viens visiem piemēroties, sevi doties, —

Nav vārdu: — mans kā čūskas ģifts tik dzeļ;
Tik ūdens lāses vien ne šķir, ne šķeļ.
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VIENS

Dzimst cilvēks viens, un mirst viņš atkal viens, —

Ak! kaut vai mūžam dzīvē pulkos bēdzis,

Kaut sevi tēraudiem pie citiem slēdzis:

Ir cilvēks viens un viens,
Un cits tam svešs un tāļš, un auksts kā pliens.

«Bet tu jau vientulību slavēt mēdzis?!»
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SVIRA

«Par tāļi nost no ļaudīm aizgāji,
Un visas saites tev ar zemi ira —

Kur nu tu dēsi savu vienatni?

Kas tevi pacels? Kāda pasauls svira?»

Es pats uz savām rokām droši svārstos,
Es nemeklēju dzīvei paglābi
Ne zemes saikņos un ne debess tvārstos.

«Tad atmet zem' un debess visu grūtni
Un gaisos pārtopi par jaunu būtni.»
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ĀRA PASAULE

Pār mani āra pasaulei nav varas,

Ne prieks, ne bailes mani nespēj siet.

Mans gars un spēks no āras neatkaras.

Vai brīvs nu varu iet?

«— I brīvos vējus zeme tura ciet. —»

No pasauls pūra neizbirst ne skaras.
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SILA PUTNS

Ir sila putnam jālaižas uz tāli,

Kurp pārvarīgi viņu liktens trauc,

— Pār jūru, kalnu, tuksnesi un gāli;
Neviens to nedzird, kā viņš žēli sauc.

Tur augšā debess aukstām acīm skatās.

Un lejā atvars dziļu muti ver,

Un nāve savas telpas taisa platas.

Tu, mana dvēsle, ko tu ceļā cer'?

Ka draugs lai balsta? Ka lai mīla tver?
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ATSKATNE

Ko mūžam nebiju vēl darījis—»
Nu atskatos nez kā uz savu gaitu?
Es lasu pat, ko reiz es rakstījis,
Es redzu acīm savu dienu skaitu.

Kas ir? es mūžam tikai lidu laidos,

Lai drīzāk sniegtu turp, kur darbs man māj:
Nost seno domu nastas! aidu aidos!

Ko nu es atskatos? vai lidas stāj?
«Vēl trej tik plašu segu tāles klāj —»



PĻAUTAIS SIENS

Mans ceļš ar asrām un ar rūgti laistīts;

Ne saule nemīl manis un neviens.

Par ko pie pasaules es esmu saistīts?

Cik ziedam viegli rist.

Cik viegli pļautai zālei pļavā krist.

Un dvēsli izgarot kā smaržīgs siens!
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GRAUŽI

Tad tas nu būtu gals. — Nav negaidīts —■
Jau gadiem ņēmās mani nāvē vadīt:

Cik jauka esot nakts! Kam vajdzīgs rīts?

Cik jauki postīt! Un kam vajdzīgs radīt?

«— Tad pierunāja reiz? Tad spēkus lauza?»

Nē, spēks man dzīvē, nāves netop rīts.

Bet kad nu citas dzīves dzīvi grauza?

Kas dzīvo tik, cik otra dzīve drūp?
Kas dzer tik asins, kas vēl silta kūp?
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VĒL LIELĀ TICE IR

Vēl lielā tice ir: veic dzīve nāvi!

Jo dzīvei taisnība.

Aiz saules augstāk ej! par dzīvi stāvi!
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ALGA VIENA

Ir alga viena tagad, varu teikt;

Ir tagad beigas. Toreiz — tālās dienās —

Bij kauns, — es nespēju to kaunu veikt:

I viļņi, gultni slēpjot, stāvu slienas.

Es tevi mīlēju — nu izteikts ir.

Nu krīt un aizplūst viļņu stāvās sienas,

Skat' gultni! skati drīz! — drīz nāk, kas šķir.

Jo tagad beigas. Lai tev skaidra jūta
Dveš veldzi vēl — tā ir to viļņu pūta.
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RUDENS

Ko visi'putni šodien laižas zemu?

Stāv koki nekustoties, — pļavas līkst, —

Zieds nolaiž galvu, kad to rokās ņemu —

Kas šodien noticis? Ko sirds tā tvīkst?

Vai dzīve dusā atlaiž savu saimi?

Un pirmā nāves jausma sirdīs dīgst?
Man līdzi tiesība uz lielo laimi:

Es līdzi zemes bērns: pie-zemes eju,
Pie savas;mātes beigās galvu sleju.
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PILNS MĒNESIS

Mans pēdējs skats lai tevi aptver, draugs,
Pilns mēnesis, i tu uz dusu ejošs.
Tik skaisti dziest tavs maigais acu raugs

Bez rūgtes, kluss un gaišs, gandrīz vai smejošs

Tu atkal pārnāksi, tu mainies bieži

Un daudzus priecināsi jauns un šmaugs;
Es nākšu ar, kad lieksies laika grieži,

Mums laiks ir iet! tu bālsti, drīz sāks svīst,

Lai gaismas acis neredz tos, kas vīst.
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Ir čūska — nemirtne
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MAN LĪDZI TIESĪBA UZ LIELO LAIMI!

«Tev nav tās tiesības uz lielo laimi:

Kā visiem, dusā mirt,

Tev mūžam jāsien kopā saim' ar saimi.»
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ES PASAULS AUKSTUMU...

Es pasauls aukstumu jau agri jutu,
Un dvēsle ciešot sevī sarāvās,

Kā zeme raucas debess ledoņās, —

«Bet salstot dveš tā sutu,

Ceļ ļaužu ģintī dzīvā ūdens putu.

Tā tu ļauj sasilt tavās ciešanās!»
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PAR KO MAN IET?

Par ko man iet? Kad dzīve mani vajā.
«Par to nav runa. Ne dēļ tā tu radīts,

Lai ērti tev, lai dzīve tevi paijā.

Tu dzīves daļa vien.

Pie savas gaitas dzīve tevi sien —:

Un darbs ir tas, no kā tu tieci vadīts.»
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BŪS DIEZGAN KLAUŠU GAITAS...

Būs diezgan klaušu gaitas; atlaid manil

Es strādājis un cietis, darbs viss irst,
Klīst tauta—avis, kurām aizbēg gani.

Jo tauta sirdī mirst.

«Vai mirst? Nē, tikai gurst un augšup nirst?»

«Ej atkal!» — Pats es mirstu. — «Teikts: ej, zvani!»
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PRET NĀVI KARŠ!

Vai dzīve pretniece? Tā tevi baida?

Pret nāvi karš,

No nāves-bēdz. un viņas rīka: naida!
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AIZSTĀVS

«Nē, neaizstāvies tu! tev aizstāvs būs

Tas laiks, kas attaisnos par mūža sāpēm,
Kad sen i asaras, i acis žūs

No liktens vīlumiem un laimes krāpēm.

Sīks krūms ar ērkšķiem gainās, ozols ļauj,
Lai viņa lapas plūc, lai zarus strosta;

Viņš zin tik augt un augt, jo spēki strauj.

Kas prasīs pēc, cik tevis ciesta posta?
Bet tik — cik tevis austa dzīves josta.»
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UZ SAPŅU MALU

Pa gaisu augsti dzenas bezdelīgas,
Pa ielu bērni skraida, — saule riet.

Un vakars puķēm, kas tik nevarīgas
No karstās dienas, velgumu nes liet.

Es, sienā guļot, augšup raidu skatus:

Jau zeme tumst, bet augšā gaišums iet;
Es velti meklēju vēl zvaigžņu ratus.

Ak, braucat drīz ij manu dvesli vest

Uz sapņu malu, kas var mieru dvest.
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UZ ZEMES DURVĪM

Pusmiegā naktis cauri klausījos,
Kā klusi apakšzemes ūdens plūda,
Kā lēnas balsis vira dziļumos,
Kur aizslēpusies snauda zemes trūda,

Tur labi līdzi būt, turp gribu iet,
Tais zemes durvīs. Nostu mani grūda
Tas debess rīts: «Man vaļā ver, tev ciet.»

«Kas ritam aizliegs dzimt? Rīts dzims un tiesās

Vai atpakaļ tu bēgsi mātes miesās?»



130

STĀVI, BĒGLI!

Ej vien un bēdz, pa kuru ceļu gribi,
Pa visiem pretstāv darbs,

Sauc: «Stāvi, bēgli! Briesmām pretī zibi!»
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DZĪVES SARGS

«Tev visas dienas, labas tā kā ļaunas,
Ir līdzi jādzīvo, tev nav kur bēgt;
Jo palīdzības lūgties dvēsle kaunas;

Jo nav, kas pats nāk tevi rokās slēgt.»

Kur pabēgt, paliek nāve, man nav bailes!

«Tu saprot' maz: būs vairāk spēt un jēgt!
Būs griezt pret nāvi visas asmins smailes!

Jo nāve — naids pret dzīvi — nav tev draugs
Tu esi dzīves sargs, tu dzīves raugs.»
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TEKOŠS ŪDENS...

«Tu reizē tekošs ūdens kalnos augsti
Un krastā zieds, —

Tu reizē veldzi nes un reizē plauksti.»
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VIENS MĀKONS

Pār tālām lejām rudens klusums valda.

No sava kalna ilgi noskatos,

Ka manā priekšā, izklāts kā uz galda,

Guļ vēlais skaistums gaisa dzidrumos.

Dveš stipris, mitris gaiss; viens mākons tāli

Viens pats iet augstē; zemes dobumos

Ož lapu trūdi līdz ar jaunu zāli.

Caur trūdu smaršu zāles smarša laistās,

Ar nāvi dzīve gluži tuvu saistās.
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PAR MŪŽIEM REIZ

«Tu neatkārtojies, tu zemē nāci

Par mūžiem reizi vien, —

Tad turies mūžam nebeigt to, ko sāci!»
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LIELIE LOKI

«Tu viļņos plūstot laidies lielos lokos:

Tie viļņi saules līdz ar zvaigznēm vef,
I sīkās būtnes viņos plok un zeļ,
I tavā dzīvē loks un viļņi spokos.

5 I gara pasaule tais viļņos griežas;
Ik loks, šķiet, atkārto, bet augstāk ceļ,

I seniem cauri jaunnākošie spriežas,

Bet patņiem brīve dota lokus lauzt,

Sākt jaunu kustība, likt saulēm aust.»

iū Un jaunie loki nost no veciem riežas.
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GARS LAUZĒJS

Gars, vielā dzimis, netaps vairs par vielu,

Bet tāļāk laužas kustība no gara,

Un jaunā veidā vērties varbūt lielu,

Varbūt vislielāko no brīniem dara?

5 Jo zemes virsū paliek gars kā patnis
Ar dzelžu saitēm siets pie mēr' un svara,

Un tomēr zemi pašu veido pratnis.

Vai šaurās važas, kuras garā graužas,
Reiz nevar rist no patņa, kas tā laužas?

10 Skrej putnis, paliek zeme — kviešu statnis.
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IR DZĪVE KUSTĪBA...

«Ir dzīve kustība.» — Un nāve? — «Arī
Tik veids ir cits.

Tu raugi, kā likt lietā viņu vari!»
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NO VIŅPUS...

No viņpus nāca vēja stipra pūsma,
Pa upi balti viļņus cilājot.
Cik skaisti viļņi plūst kā varoņdrūsma,

Nevienam ritu nebūs pārdzīvot!

Tu liksi: visi mirs, bet — tu tāpat;
Es likšu: dzīva atkal taps tā plūsma
Un līdzi tu, un mūžam ritēsat,

Jo ļaužu dziesmā viss top dzīvs, kaut dziest,

I es, kam visu meklēt bij un ciest.
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PĀRMALUMS

«Jā, tomēr ļaudis mīli,» lēnie smaida.

Nē, nevar mīlēt tos, ko nicina.

Ne mīlēt viņus būs: lai lauž un šķaida,
Līdz aiziet pušu viņu patība.

5 Kad milti rupji, pārmaļams ir malums,

Līdz smalki, balti put kā migliņa,
Kad greizs ir nazis, otrreiz kaļams kalums

Kad neder paaudze, lai met to vārā

Un ceļ kā teikā veci jaunu ārā.

10 Jo, kur to nespēj, tur nāk nāves salums.
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LĪDZSKAŅA

Ak, labi, ka vēl viss nav mūsu daļā,
Ka putni paši dzied un meži skan, —

Jo laimes nav, kur cilvēks visu vaļā.

Tā tur, kur līdzi skan

Daudz būtnes, nelīdzas ne tev, ne man,

Bet visas brīvas dārzā, brīvi zaļā.
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NEPĀRCIESTA

«Vēl tevī pagātne ir nepārciesta, —

Vēl nespīdi tu pats,
Tik tava dvēsle ir uz sauli griezta.»
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KUR ČŪSKA DZĒLUSI...

Kur čūska dzēlusi, vairs nevar dzīt,

Jo dvēsle grūst,
Nekas vairs nelabs; lūk' tik, kas būs rīt?
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Ir čūska — atjaunotne: dzeļot dziedē —
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DZĪVES TAKA

Grib dzīves taka vest no kalna lejā.
«Vai gribi tu?»

«Ej jaunā kalnā atkal jaunā sejā!»
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GAIDOŠS BRĪNUMS

«Vai neviļ gars, kas izmisumā raida?

Vai dzīve skaista nav?

Nu kad nu atjaunotnē brīnums gaida?»
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TŪKSTOTZIEDIS

Uz visām pusēm koks ir stiepis zarus,

Cik spēdams pasaulei nākt pretī tiecies.

Nu rāmi stāv viņš, gaida nenoliecies

No pasaules un saules mīlas starus.

5 «Tu esi devis tik, vienmēr tik devis,

Vienmēr no jauna zaļš, tu tūkstotziedis,

I dvēsli smaršā izdvesis no sevis.»

Bez atziedēs es vējā sevi kliedis,
Bez atvizmas zūd sapnis, manī briedis.

10 Ak, ņem tās gaidas, saule! Viss pie tevis!
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ATZIEDIS

«Tu ne bez atziedēs, jo tu ne vienis,

Tu atzied dēliem vēl: Tu pats tie dēli,

Ja dēliem ne, — tu tūkstotgadu dienis,

Tad darbam atziedēs, lai nez cik vēli.

5 Un pēkšņi, nezinot tev, reiz tev zaros

Būs teiku putnis klāt ar zelta kvēli;

Neviens to neredzēs, viņš slēpu staros.

Tik tavu sapņu tumšā mēnesspuse
Būs pēkšņi spožā saulē uzlēkuse.

10 Tad tavas gaidas pates sildot garos.»
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ZVAIGŽŅU SIETS

«Pats pārveidojies tu! pats veido lietu!

Tā lieta — dzīvība.

Pār tevi debess izbērs zvaigžņu sietu.»
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BEZ RŪPĒM

Visapkārt sāpes urbj un draudi draud,

Un liktens lēkmes pāri galvai karas,

Un nav, kas glābj; bet žēlas mūžam raud,
Nekad bez bēdām acis neaizdarās.

Un, mūžam urbtas, grauztas, miesas drūp,
Un mati bālst un vaigs no graužu varas —>

Tik vienam visi posti maz ko rūp:

Tā dziņa dvēslē zin tik steigties radīt,

Tik visu vērst, ij nāvi dzīvē vadīt.
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VIŅA DZIŅA

Un, kad uz laiku rimstas mocītāji:
Tie kaulu lauzēji, tie dūrēji,
Tie sliecenieki, galvas plēsēji,
Tās teku sāpes un tie raustītāji, —

Kad dvēsle atelš, neredz pāresti,
Kad šķipsnis saules paspīd kaut ij vāji,
Kad cilvēcībā pasmīn cilvēki, —

Tad viņa dziņa mirkli atņem elpu,
Ar gaviļdzīvi pilda visu telpu.
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KAS ČŪSKA IR?

Ir čūska — nāve: dzelons mokām biedē;
Ir čūska — nemirtne;

Ir čūska — atjaunotne: dzeļot dziedē.



152

RIEBJĀ NASTA

Ir sekli dzīvot, dziļums vien ir mirt.

Un kas var piespiest nest to riebj o nastu?

Es brīvi gribu slēptās dzelmēs nirt:

Vai apnicībām pārmaiņu tur rastu?

Jo apnicis šos dzīves ceļus staigāt,
Kas dzīve saucas, bet kas spēj tik irt,

Kur nebeidz sāpēs tik un nāves klaigāt,

Viens ceļš tik atliek, turp es gribu doties!

«Viens ceļš — tā gan, — bet cits!» — Kāds? —

«Atjaunoties!»
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NĀVES LEPNUMS

«Tu dzīvi apmelo. Vai neatradi

Tu ceļā mīlu, kas spēj ziedoties?»

To gan, — bet maz. «Nu, kaut ij to.» — Bet gadi!?
Nav Abigailas, kas to uzņemsies!

«Tu rūgts un lepnis, nespēj pieņemt balvu;

Tu nespēj lūgties, līdzīgs visiem būt;

Tas nāves lepnums, liedz tev noliekt galvu.

Bet jaunu dzīvi var tik.mīlā gūt.
Tad zemojies, lai augtu!» Ha, tā — «grūt!»



154

VĀRDI

Kas ir šis «atjaunoties»? Atkal vārds.

Es tūkstots vārdus esmu izbaudījis,
Un tukši visi bij, — sauss lūžņu zārds!

Bet šķita reiz, ka auglīgs lietus lijis.

Nē, vēlu nāci, kad jau kauli līkst,

Kad laiks jau taisno stāvu izšķobījis,
Kad nav ne šūniņas, kas pati dīgst.

«Un kad tev cita dzīve dīgstus dotu?»

Ha, ha! Cits glūn tik, kā lai slepkavotu!



155

NĀVES KAIRUMS

Uz sevi vien es visu dzīvi cēlu,

Kā citu lūgties? svešu dīgli ņemt?
«Caur svešu dīgli pārraida uz dēlu, —

Ņem svešu, spēsi sevi jaunu lemt!»

Ha! mazā mīla nīcīga! — «Bet dabā

Nekas nav nīcīgs. Allaž tīk tai remt

To lielo mazā, vērst to ļauno labā.

Tā tevī, mazā, atjaunotos vairums,

Kad tevī kristu nīcīgs nāves kairums.»
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ES ATKAL VERU VĀKU...

Es atkal veru vāku — lai nu dzeltu:

Es mirt vai dzīvot gatavs, raits un svaigs.
Ko redzu? —

Čūska pārvērsta par zeltu!

Zaļsmaragdacis mirdz,

Sārtrubīnmēle, dimantzobi ņirdz —

Viss dārgām pērlēm klāts, — cik šķirsts ir maigs!
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NE DZĪVI DZĪVOT VIEN...

«Ne dzīvi dzīvot vien, ne tēlot vien, —■
Ne zaļošs krūms, ne ezerspoguls!
Bet dzīvi veidot, augšup vērst ik dien'!»
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IR DIVI VIENS...

«Ir divi viens: te visi noslēpumi!
Tu citos topi dzīvs,

Un dzīv' un nāve, gars un miesa: — jumi.»
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OTRA JAUNĪBA

«Tad gribi otru jaunību sev radīt,
Tās vienas nepietiek:
Sev līdz būs visus ļaudis vārtos vadīt.»
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KĀ NĀVES NEBĪTIES...

Viss dom' un jūtu audums gadiem austs —s

Kā nāves nebīties!

Viens naida dūrieniņš: viss audums lauzts!
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PAZUDIS

Es pazudis, es nespēju vairs nīst, —■
Viss naids man pārvēršas par iežēlumu,

Pret mani pašu iet un nepazīst
Vairs manas sāpes, manu nogurumu.

Man nav to ieroču, kas mani vaira,

Un brūces, ko man sit, nav tās, kas dzīst;

Es slēpties nespēju no katra daira.

Man atliek tikai bēgt kā saulei ziemā,

Lai spēkus atgūtu, pēc nākot ciemā.
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Vai sapnis nes? >
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VAI SAPNIS NES?

Vai sapnis nes? — Tas maig' un stiprais gaiss!
Es dzimtenē un bērns!

Viss dzenošs ziedons, viss ir topošais!
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LĒNAS GAIDAS

Ap četriem agri pirmais putniņš čirkst,
īss teikums sveikumiņš, un atkal klusums.

Vēl rīta dvēselīte rasā mirkst,

Tik tikko aust, un tāli saules kusums.

Es nenokaujos vairs; un gaidas lēnas:

Lai arī
v
acis deg, lai sirds vēl sirgst,

Lai tās, kas manī krīt, vēl dziļas ēnas;

Drīz putnu balsis jauksies ļaužu skaņas;

Lai, — lai viss dūņā grimst bez miņas, maņas
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GULĒTA NAKTS

Šo nakt' vairs neaizdaru savu logu:
Man pilna istaba ar zvaigznēm birst,

Man rasa galvu klāj kā rudzu rogu,

Un puķu dvaša manā dvašā sirst.

Es pirmo reizi guļu visu nakti;

Man smagās domas vieglos sapņos irst,
Krīt dvēsles sārņi un top zemē rakti.

Es celšos agri atjaunots un svaigs:
Balts bērzs, kam apkārt saules rīta zaigs,



Kad saule ņem uz sevi visas bēdas —



UZ MĀJĀM

TRIMDINIEKA SAPNIS

STARP DIVIEM CEĻIEM

NO DAGDAS SKIČU BURTNĪCAS



111 BURTNĪCA

Kur manas mājas?
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Uz mājām! Uz mājām!

Daudz garas dienas

Jau dzelzceļa vilciens

Steigdamies traucas,
5 Bezgala ainas pie ainām sienas,

Ļaudis kā viļņi

Pavasarūdeņos jaucas.

«Kurp traucas?

Kurp traucas!?»

lū No ziemas uz ziedoni,

No paltīm uz jūru,
No trimdas uz mājām!
Uz galu aiziet tas tumšais laiks.

«Uz galu iet tas tumšais laiks, —

15 Bet priekšā stāv kāds zilgans tvaiks,
Bet cerība ar žēlām jaucas —»

Kam neminamo minēsim?

Mēs jaunas dziesmas dziedāsim!

«Vai tev sāk atkal dziesmas rietēt?»

20 Uz priekšu! Uz priekšu!
Uz mājām, uz mājām!
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Mākonīts bālgans

Lūkojas logā,
Klusi čiepst putniņš,

Satupis žogā.

5 lerāvis kakliņu,

Saspuris spalvas:
Adatām sniedziņš
Krīt tam uz galvas.

Pagaidi, putniņ!
10 Stāj čiept un skaisties:

Saule aug augtin,
Ko kavējies laisties?

Uz mājām!
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Uz mājām!
Uz mājam! — jā.

«Bet vai tad tu priecājies ari?»

Es?

5 «Tu ari nabaga putniņš esi —»

Es smejos.
«Es redzu, tu smieties vari,

Bet vai tu smejoties priecājies arī?»

Kā tu jautā?
10 «Kā man nejautāt?

Nāc man gluži tuvi klāt!

Klau:

Man grūta vēl sirds,

Vēl pārciestais spiež —

15 Atlaista saite, man liekas, —

Vēl vairāk griež.»

Nekas! Nekas!

«Nekas? bet kam tu neatbildi?»

Kam neminamo minēsim?

20 Mēs jaunas dziesmas dziedāsim —

Klau, tā:



172

Viss bijušais izbijis,
Viens acumirklis vien

To izdzēsis.

25 Ko cietu mūžudien,

Līdz izsamisu —

Viens acumirklis vien

Ir dzēsis visu.
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«Lūk, tur kāds skaistums!

Apkārt un priekšā!»
Tā Kamas upe.

Zilganbrūna viļņu švītra

Pakaļ kuģim gari velkas;
Notālīm iz viļņiem noglūn
Ūdens dīvu baltas teikas.

Zila migla, brūni tvaiki

Pagājībai pāri velkas.
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Skat' Volgu!

Klintājs pieri rauc

Tumši dusmīgi,

Miegains galvā mauc

Mākoņcepuri.

5 Vakars nolaižas

Miglas audumos,

Saule šūpojas

Viļņos, atviļņos.

Garām kuģis slīd,
Saka ardievas;
Zelta stabā spīd
Ūdens notrīsas.
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Skaistums un tālums, tālums, tālums!

«— Tālums...»

Nāc, zilais tālums.

Man pretī, pretī:
Aiz manis bālums,

Aiz manis nakts.

5 Kalns, zaļi krūmi

Man pretī, pretī:
Aiz manis dūmi

Un tvaiki, un nakts.

Zib baltas kaivas

10 Man pretī, pretī:
Aiz manas laivas

Grimst neziņā nakts.
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Tā ir zelta Kazaņa...

Midzinoši vienmērīgā
Ratu taktī kuģis laižas.

Tīkams vēsums nāk no upes,

Lēni vējš gar kaklu staigā.
5 Uzgulis uz kuģa margām,

Līdzi laižos kā pa sapņiem:

Saules plīvuri slīd ainas —

Krasta pilsāti un ciemi

Pilni viļņojošu ļaužu.

10 Pilni spēka, darba, smieklu,
Pilni dzīvības un dailes.



177

Vakars —

«Man baigi — iesim iekšā!»

Sāk ūdens tumši nokrāsoties,
No viļņiem gaišais vizums dziest:

Vējš ceļas kuģim pretī doties,
Un buras plešoties sāk briest.

Mēs gaidām tevi, vēju, nākam,

Un burām līdz mums plešas krūts,

Mēs baltās putās stāvēt mākam,
Nāc! dreb tik kuģim loga rūts!

«Jā, iesim!»
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— Aust rīts! aust rīts!

«— Viss miglās vēl tīts...»

Cik ātri kuģis tām pretī trauc!

«— Klau, kas tik žēli sauc!»

Man kaivas pretī skrej:
Kur ej? kur ej?

Man klintis ceļā stājas:
Kur ej? tev nava mājas!

5 Mans sils aiz manis šrjāc:

Nāc atpakaļ! ak, nāc!

Še strautiņš ir tavs draugs,
Še pļavas un plašais lauks!

Še ir tavs mīļais mežs —

10 Tur viss tev, viss būs svešs!

Še biedri galvas lepni vēl ceļ,

Še drosme vēl, še draudzība zeļ!
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Tur apkārt tu staigāsi baigs —

Kur būs tev kāds līdzjūtīgs vaigs?

15 Tur tumsa joprojām vēl draud —

Tavu ausmu ne grib tur, ne jaud —

Man kaivas kliegtin kliedz,

Mājās braukt manim liedz;

Tās mājas nav tavas, tev cerība velta,
20 Grimusi pils vēl augšā nav celta —

Manas kaiviņas skrej un skrej:
Kur ej? kur ej? kur ej?

«Kur ej?»
— Uz sauli...
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Nāc saulītē sildīties!

«Saulītes spēka pildīties ...»

Ar atplestām rokām

Gulēsim saulē,

Ar vaļēju dvēsli:

Nāc, te mēs esam!

5 Saulīte dos mums

Visu, visu dodamu:

Lasīsies dvēslē

Mums dzīves sulas

Un, karsētas saulē,
10 Straujāki atkal

Ritēs pa dzīslām

Kā kausēts spēks!
Dāvāt un dāvāt!
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Lūk, saule sildītāja riet!

«Es gribu līdz uz rītu iet.»

— Hej, iesim!

Dzeltens ūdens līmenis,

Mēļā starā stiepjas sala,

Saules ritens aizritis,

Ēnām sedzas krasta mala.

Mēļā salā dusēt iet

Nogurušie tālie ļaudis, —■
Mūsu gaitu nevar siet

Vakars, kurš tās ēnas audis

«Paliec sveika, Volga!»
— Tālāk, tālāk!

— Apgurst Volga, dzelzceļš mūs nes,
— No pilsētas pilsētā met.
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Dzelzceļa vilciens

Steigdamies traucas,

Ļaudis kā viļņi

Pavasar-Daugavā jaucas —

5 Ik vilnis tuvāk pie dzimtenes nes,

Ik stunda straujāk uz priekšu rauj:
Pretī mājām, pretī mājām!

Man jau vajdzētu viņu tuvumu just —

Zīmēm vajdzētu nākt, kas aizrāda mājas —

10 Barā iejauktu vajdzētu rast

Kur kādu dzimtenes seju —

Nejaukā troksnī padzirdēt kur

Saldās dzimtenes skaņas!

Ir zīmes, ir!

15 Kas man aizrāda dzimteni tālē!

Pirmā zīme ir latviešu kaps —

Tas kaps — manas mātes ...

Man vistālāk uz svešumu pretī
Ir aizsteigusies māmiņa mana,

20 Lai jau laikus saņemtu dēlu,

Kad tas no trimdas pārnāktu mājās.
Tā vistālāk man pavilkās pakaļ
Un apkūstot pakrita svešuma zemē,

Līdz beigās pagaidīt manis apmetās —

25 Kapā.
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Ak, jūs latviešu mātes un tēvi, un bērni,

Cik jūs tūkstošiem, dzīti no mājām,
Pakritāt svešuma zemēs

Un, kapā apmetušies, nu gaidāt,
30 Kad varēsat atkal uz dzimteni nākt —

Kaut garā vien —

Un palīdzēt uzcelt no kapa
Latviešu zemi, Latviju jauno!
Kur latviešu kaps, tur latviešu zeme,

35 Bet brīve!

Esi sveicināta, tu, mana māte!

Vieglas smiltis un saldu dusu

Tev un visiem, kas pakritāt svešuma kapā!

«Vieglas smiltis, mans dēls,
40 Bet vieglās smiltīs grūti dusēt man vienai.

Citā pilsētā guldīts ir tēvs

Un meitiņa citā atkal!»
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Tēvs, mans tēvs, tu Latgalē apgulies viens,

Un māsiņa palika sargāt kapā
45 Manas Kurzemes kapus,

Pār kuriem mīdāmas

Atkal grib iet vēl svešnieku kājas,
Kas jūs, mīļos, lai kopā ved?

Apņemat Latvijas tālākās stigas!
50 Kur pasaulē tāļā reiz mani un draugus

Nosviedīs zemē liktens, —

Tur pasauli apņemt stīgosim mēs

Cilvēcē Latvijas robežas tāļāk.



185

No pilsētas uz pilsētu
Tu brauci, — no kapa pie kapa:
Tur, tāli no dzimtenes aizsviesti,

Tavi mīļie guldīti tapa.

Vējš tāli lapas bij kaisījis,
Kad auksti rudenī pūtis, —

Nu atkal pavasars atnācis,

Bet smagi tik cilājas krūtis
...



Bet dzelzceļa vilciens

Steigdamies traucas tik, traucas;

Projām mūs aizrauj uz priekšu un tālāk

Un savā ritumā ierauj
Domas un jūtas, un tura tās:

Uz mājām, uz Latviju!
Uz mājām, uz Latviju!



VIENĪGĀ AINA



Piepeši saraujas sirds —
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Piepeši saraujas sirds:

Es vēl nezinu, es tikai drausmīgi jūtu —

Bērnības lauki ir tuvu!

Ko pazaudēju, vai atkal to atrodu šeit!

5 Tik nesagatavota ir mana sirds,

Kaut gaidīju slepen mūžiem, ik dien',

Bet domāju vairāk uz dzimteni visu,

Uz darbu, tāli un cilvēci, cīņu un sauli —*

Un nu —

10 Viens ieslīps saules stars,

Caur bieziem mākoņiem lauzdamies cauri,

Uz viņu vietu krīt

Un viņu man apspīd pusspodrā zeltā!

Ak, zinu, zinu, ko, stars, tu man rādi:

15 To vienīgo vietu, to vienīgo ainu,

Vienīgo visā pasaulē man!

Tā nemūžam nav atmaināma,

Ne pārlabojama, ne izdzēšama —

Spožākā zeltā viņa man spīd
20 Klusi sirdī —

Tu, manas bērnības atmiņas saule.
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Ezers

Kā klusa, melna acs

Ezers no tālienes atstaro pirmais

Noslēpumaini savādā skatā.

Jā, es labi atceros vēl;
5 Tu mūžam un allaž biji tāds —

Dziļš un noslēpumains, un melns,

Nepieejams, bruņojies staignēm,
Un visus baidošs no sevis prom.

Tikai notālēm vien es varēju sēdēt

lū Un drūmi vientuļā skaistumā vērties.

Ar meža ūdensputniem tu draudzējies vien,

Kas no tālienes atskrien un aizskrien tāli

Kā tevis sūtītas domas un ilgas.

Apkārt tev zilruda rāva mirdz

15 Draudošās krāsās kā zobens un varš;

Aug vaivariņš, reibušu darīdams galvu,

Aug sīki krūmiņi, govis vezdami maldā.

Un garas zāles un mānoši Sausnējas sūnas —

Paļaujies vien un kāju uz cinīti cel —

20 Visi audzēji rijīgo muklāju sedz

Un tos, kas paļāvušies uz gludo ceļu.

Ko tu tā gaini visus, kā sargādams ko?

Baidošs reizē 'un vilinošs tomēr,

Nemīlīgs, noslēdzies ezers guļ,
25 Viņpusē paceļas kalns ar skaistu muižu,

Bet ezers ir viens un viens.
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Ezera noslēpums

Ļaudis saka: dzelmē grimušas lielās laivas,

Laupītāji kad sākuši Latviju verdzēt —

Viltiem vīrus kāvuši, lauzuši laivas un pilis,
Pērkons tad paglābis Imantu Zilajā kalnā,

5 Bet lielās laivas varvīksnai licis no jūras pacelt,
Tāli pārnest pār zemi un ezerā gremdēt.
Latviešu pilis pie sevis slēpusi zemes māte,

Latviešu dziesmas aiznesis vējš pa pļavām un siliem,
Saules ticību slēgusi Laimiņa latviešu sirdīs.

10 Vai tu tas esi, kas sargā grimušās laivas?

Vai tevī atspriežas varavīksna?

Mēms un mēms!
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Felkerzāma kalniņš

Pa otrai rokai zaļš apaudzis kalniņš
Ar gobām un kļavām, un retiem krūmiem,

Tam pašā galā koku pavēnī slēpts

Guļ akmens, liels un plats, kā nomests vairogs.
5 Tas vairogs vientuļu kapu sedz.

Ap lielo akmeni rotājas puisēns,
Klusi aizgājis tāli no mājām prom,

Un burto noslēpumainās iecirstās zīmes;

Šķēpi un cirvji, un salauzts rats,
lū Un veci raksti par bruņinieku, kas miris;

Kas kopā negribējis gult svētītā zemē,

Bet gan pie brīviem ļaudīm vēlējies tuvāk būt.

Stundām kavējas zēns un skatās pār lejām,
Un zaļus zariņus akmens plaisumos sprauž,

15 Līdz akmens izliekas ziedam.
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Mēness meitiņa

Tuvāk ceļam, kur garām braucu,
Velk mani atmiņa — lēni, lēni —

Sensena un mīļa, mīļa:
Vai atmini mani?

5 Aiz saules un pasaules un vēl aiz sevis: —

Ar saules matiņiem mēness meitiņa,
Ar zaļām actiņām spigulīte,
Ar pieciem gadiņiem kā piecām lapiņām

Puķītes stiebriņš pavasaragrē —

10 Saulītē redzēju, mēnesī atminu —

Mēness meitiņu dzīves naktī garajā.

Es nāku pie tevis atpakaļ atkal

Pēc gara ceļa uz mājām!

Lokā aizgriežas lauki un koki, un ceļi
15 Un slēpjot priekšā stājas tai mīļai vietai,

Kur mēness meitiņa mita.
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Baznīca un kapi

Liels koku pudurs ap baznīcu stāv:

Liepas un tumšas egles, neviena bērza,
Bet lejā bieza pavilna krūmu un ērkšu.

Balti jasmīni, dzeldošas akaces, rozes —

5 Man vēl tagad jasmīnu baltie ziedi

Liekas saldi dvašojam miroņu dvašu.

Bet tumšam biezoknim cauri izspraucas tornis

Un jūdzēm tāli mirkšina vakara saulē.

Kad bērna gados no skolas braucu uz mājām,
10 Tornis jau iztālēm meta ar roku man: ailā!

«Še ir mājas! še ceļš uz mājām,» —

Es aizgāju garām.
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Liepu gatva

Pie torņa stāvēja liepu gatva jau gaidot,

Nepacietīgi virinot lapas un paraustot zarus.

Tā jau simtsgadiem sagaidot savējos mājās;

Liepas vadīja laipni uz netālo muižu

Gar kalpu mājām un laidaru, klētīm un kūtīm

Uz dārzu un laukumiņu — un galā
Tur nams.

Nams

Tas viņš! tas viņš!
Plašs un drūms, un tumšs;

Milzīgo liepu pavēnis vaigu tam visu sedz,

Dobēs puķes tas māc, un istabā kaulus tas lauž.

5 Bet otrupus nams ir gaišs,
Un skaidri pār tālēm skatās — saule un zēns.

Bet dienas vidū, kad apklusis viss, zēns, šerpuļos
kratīts,

Augšējā stāvā zogas, — viss tukšs un skan —

Tur kaktā:
!ū Zeltītās ietverēs, smagās, un stiklos divpadsmit gleznas:

Lielais Aleksandrs, un gleznojis Rafaēls lielais —

Brīnums un skaistums, un noslēpums, uzvaras gaitā.
Visu pasauli apņemt, tāļāk, vēl tāļāk, kas tur?

Un augstāk, zem jumta, lien zēns, tur grāmatu
izvandīts klēps;

15 Pus dienām cauri nozudis zēns, «kur dauzījies?»
Mēms.

Ak, atmiņas, ak!
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Kambars

Laukā! gaisā!
Tur laukums, turklēts, tur zirgkūts, tur rati stāv

Un varbūt vēl tagad tur augšā ir —

Kambars?

5 Ak, ko es daru? Ko atmiņās iegāju te?!

Tas negantais kambars, ko iedomājoties vien

Vēl tagad man šaušalas pārskrien pār miesām

Un neapslāpējams riebums!

Tur klaušu laikos vainīgie tikuši pērti,
JO Izmērdētie, drebošie vergi —

No izmērdētiem, drebošiem vergiem
Uz pavēli no labi ēdušiem kungiem —•
Un asins tecējis pa kāpēm lejā —

Vienas dzīvas miesas no otrām plēstas!

15 Tik vienu reizi es biju tur, kad to nezināju,
Un visu mūžu man palicis dvēselē riebums.

Un kāpes man likās līpot pie kājām
Un ožot pēc asins.

A!

20 Nekad es otrreiz tur nebiju iekšā.
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Dārzs

Tepat taču ārā ir mīlīgais dārzs!

Tur gulēju zālē —

Pie slaikām, dzeltenām gailenītēm.
Te dīķis, te pirts, tur linmārka, vītols!

5 lesim! pie klētsgala pulkstens pusdienā sauc,

Suņi velk ļīdzi zvanam, nāk lopi mājās.

Māsiņa: «U! ū!» skaļdziedamā balsī, ka aizskan aiz

verstīm.

Uz upīti aizskrienu lejā, uz Lauci,

Un tur jau netāli atkal tas pats mans ezers,

!ū Dziļš un noslēpumains, un melns.

Atkal ezers

Vai tu arī negribi gaisā celties?

Celties un prom uz labāku vietu?

Kur tik tuvu mums neostu asins,
Kad pakustas vējš, no muižas puses?

Sargies, ka ne tik to asins smaku tu jūti,
Ka pilnas acis tie nepielej tev — ij mums —

Un sarkanas netiek tev malas ne vairs no rāvas!
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Prom mani rauji, tu, dzelzceļa vilciens,

No atmiņām, kas tik skaistas un saplēstas nu!

Raujošā ritumā, riteņi, ritat!

Dzelži pret dzelžiem klaudzat un sitat!

5 Uz mājām, uz Latviju!
Uz brīvo Latviju!

Bet tu jau esi tā pati vienīgā aina —

Mans bērnības nams.

Tikai plašāki plests
10 Aiz sliekšņiem, aiz vārtiem, aiz ežām

Līdz brīvai Latvijai,
Līdz brīvai pasaulei
Un tālāk —
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Rit, rit riteņi,
Priedes riņķo,

Pļavas un upītes
Sila malai garām.

5 Mazi meža vīriņi
Griezdamies līdzi:

Svārciņi skuju,
Biksītes tāšu,

Priežu čiekuris

10 Cepures galā.

Kūliņus mezdami,

Skujiņas sperdami,

Cepurītes mētā

Augsti gaisā.
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Mazas bērza meitenītes:

Zaļi mati, balts krekliņš,
Sila malā sastājušās,
Rokas rokās sadevušās.

Zaļus matus vicina,

Laipniem smaidiem sveicina.
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Es nāku, es nāku! es pazīstu jūs:
Baltas bērza meitiņas, zaļi priedes zēniņi,
Es zinu, kurp jūs mani vedat:

Pie liepu meitām, pie ozolu dēliem;
5 Pie zelta mātēm, pie tērauda tēviem,

Pie darba vīriem degošām sirdīm —

Ašāk, ašāk!

Uz latvju laukiem un pļavām, un siliem,
Kur līgo un lēļo, un gavilē dziesmas;

10 Uz Latvijas sirdi Latvijas laukos,

Uz Latvijas galvu, uz Rīgas pili,
Ašāk, ašāk uz mājām!

Es dzirdu, pūš vējiņš, uz Kurzemi dzen,

Es jūtu jau vaigā
15 Maigo un smaršīgo dvašu,

Es jūtu sirdi jau

Līdzpukstu pukstieniem drebam,

Es jūtu dvēslē jau
Raisāmies aizsenās sāpes.

20 Atlaižas dzīslas, locekļi atstringst;
Kā Odisejs gulošs dzimtenē ievests,

Tā aijinat, žūžinat,

levedat mani dzimtenes mājās,

Zaļie priedes zēniņi!
25 Baltās bērzu meitiņas!



Zaļie priedes zēniņi,
Baltās bērzu meitiņas —



SARKANAIS SAPNIS



Man pretī zili mākoņi veļas —«
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Man pretī zili mākoņi veļas;
Tāli draudoši rūsas palsņi,
Pa laikam —

Vēja grūdieni brāž, un tad klusums.

5 Arī kā tālas, dobjas dūņas.
Pa laikiem —

Zibina saule.

Man pretī melni mākoņi veļas,
Un sarkana migla dvašo;

10 Tās dvaša aprasoja laukus

Sarkanus.

Es negribu redzēt!

Es nogriežos nost, bet es dzirdu:

Krīt un krīt, un krīt.
15 Līst lietus ne redzamām atsevis lāsām,

Bet rit kā krītošs vienkopus palags
Uz leju, uz leju krīt un krīt,

Bet nenokrīt.

Kā siena no miljoniem plankumiem krīt,
20 Bet nenokrīt.

Es zinu, ka tas tikai sapnis.
Uz vietas stāvošas kustības nav.

Bet es zinu, ka krītošais pelēkais palags
Ir sarkans.

25 Es gribu vaļā tikt un mosties!

Es gribu!
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Dzimtenes kāpās

Zeltā vizo saules stari;

Gaiši zaļās koku lapās
Sarkankošas ogas kaist.

Zilām acīm debess skatās,
5 Kur es, smiltīs izvāļājies,

Atkal klausos klusās skaņās,
Kas no jūras nāk un gaist.

Klausos, gozējos un smejos,

Guļot, — īsu, skaistu sapni.
10 Diena, diena pagājusi,

Debess skatās zilām acīm:

Ilgāk sapņot nevar laist!
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Lidotājs

Lido mana mūža diena

Līdzi raibam taurenītim,
Tavu smaidu spožā gaismā
Spārniņus sitot.

5 Smaršo visas zemes zāles,

Zili ziedi stalti dīžo,

Lapas laistās zaļā zeltā

Dieniņas cauri.

Līgo gaisā taurenītis

1° Līdz pat priežu virsonītēm:

Līdzi mana mūža diena,
Spārniņus sitot.
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Uguns jaucas un nakts

Uguns jaucas un nakts,

Mēness izlien

Sarkans kā dzelzs uz lakts.

Kas nomiris mūžam, tas staigā —

— Ko gribi no manis? —

Zaļgani pelēkā vaigā.

Vai tu zin'? vai tu zin'!? vai tu zin'?

Kas nāks?

Min' tikai vārdu! min'!



J. Rainis 20. gados



Ceļš uz Kastaņolu



J. Rainis Brē kalnā 1913. gadā



Māja, kurā J. Rainis dzīvojis Kastaņolā emigrācijas laikā
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Tālas balsis sauc...

Tālas balsis sauc —

Ko viņas grib? Kurp trauc?

«Heidi! heidi! —

Kaut laiks ar kūtri soļus mēro,

Mums cīņas priekā acis zvēro

Kā jauniem ērgļiem perēklī —»

Tālas rokas māj —

Kurp? kurp? Visu zilums klāj —*
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Man pretī melni mākoņi veļas —

No rijas vārtiem mutuļo dūmi —

Apņemtas malas gar abām pusēm un augša —

Bet es zinu: ir sarkani dūmi —

5 Blāzma spraucas pa starpām kā rīts.

Liels arājs arklu dzen,
Pasauli apgriež kā vagas apkārt,
Tik dziļi dzen.

Kad apstādin' dzīt, arklu zemē grūž,
lū Sadrebas zeme.

Kūp, kūp, kūp,
Tvaiki laužas no lejas uz augšu,
Melni mākoņi augšā pret melniem mākoņiem lejā —<
Sarkans pašķīst un sprāgst —

15 Kāpj, kāpj, kāpj,
Savus lielos spārnus — vējus — vēdina zeme,

Pašķiras divas tumsas,
Izlec mirdzot žilbīga gaišuma pils.

lekliedzas bailēs: turi, turi, turil

20 Sajūk viss.

Vai es sapņoju? Vai es nomodā skatos?

Vai varavīksna mirdzēja pāri?



MĀJĀM GARĀM



Piepeši atdarās acs —
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Piepeši atdarās acs.

Vai galva atsitusies pret vagona sienu?

Brauciens straujāki rauj un rūc,

Steigdamies klaudzot ar visiem dzelžiem.

5 Lūkoju ārā:

Tumst un krēslā kas balst?

Tas jau ir sniega baltums, — vai ziema?

Kur cēlusies ziema un tumsa?

Vasara, saule bij, —

10 Darbs un laime, un miers, —

Kur cēlies šis ceļš?
Vai tad vēl neesmu nobraucis mājās?l

«Esi, esi un vairāk!»

Kas esi?

15 Kas vairāk?

«Esi un biji, un nebūsi vairs!»

Un klusas raudas aizturot raustās man pretī
«Garām gar mājām!»
Uz mājām!

20 «Garām gar mājām —»
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No tumsas uz tumsu,

No ziemas uz ziemu,

No trimdas uz trimdu, —

Un mūžam nakts.

Un mājas? — Sapnis

Starp diviem ceļiem,
Starp to, kas bijis,
Un to, kas būs.
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Es skatos laukā:

Baltums ar tumsu griežas,
Māna man acis un galvu jauc.
Es gribu redzēt! es gribu zināt!

5 Ne jums man liegt!

Pamazām svīst atkal gaisma,
Pamazām aust atmiņa arī

Par sapni sarkano — skaistums un briesmas

Piepeši saraujas atkal sirds,
10 Piepeši zinu, ko jutu vien:

Ne vilciena grūdiens ir uzcēlis mani —i
Tu, vienīgā, tu!

Bērna rociņa pieskārās sirdij —

Viegliņi pirkstiņi: mēness meitiņai
15 Bērnības zeme man atkal saka

Ardievas!

Tu, ezers, — ko slēpies! Es redzu jūs visus:

Nams un liepas, un kalns, un tornis!

Lai tin tumsa un sniegi sedz,
20 Es redzu jūs un redzēšu mūžam,

Kaut tumstu acis.
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Vējš

Stiprs, nemierīgs vējš
No viņas vietas projām pūš.
Lieliem, spēcīgiem spārniem sitot,

Melns vanags turpu tiecas,
Bet vējš to atpakaļ atmet,
Asā leņķī to aizgriezdams projām;
Un aši, kā bēgot, aizlaižas vanags

Atpakaļ atkal uz tumšiem mežiem,

Kas sniegā brien.
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Garām

Dzelzceļa vilciens rauj mani prom,

Nikni pret kalna uzkāpi elsdams,

Divām mašīnām izgrūzdams dūmus,

Nezināmā nākotnē iekšā vilkdams,
5 Rūkdams un sperdamies raut mani nost.

Bet domas un jūtas, un visa dvēsie

Ar varu aizvien tik atgriežas atkal

Uz vienu vietu.

Uz vienu vietu, uz vienu smagu domu,
10 Un dzelzceļa vilcienam līdzi kaļ un klaudz

Mums pāri darīts! Mums pāri darīts!

Mēs aizrauti prom no savas dzīves,

No mūsu zemes, no saknes plēsti nost;
Mēs aizpūsti prom kā pieneņu pūkas.

15 Mūsu dzīve ir izšķīdusi,
Kā vilciena dūmi gaisā šķīst.

Aiz dūmiem vēl paspīd liepas un nams,

Vēl lejā ezers,

Bet vilciens traucas un traucas.

20 Jau tāli, no kalna lejā, redzu to vietu,

Nu meži aizspraucas starpā —

Sveika, vēl sveika!
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Mums pāri darīts

Raujošā ritumā riteņi rit,

Dzelži pret dzelžiem kaļ un klaudz

Vienmēr to pašu bez gala tāļāk —

Un līdzi domas un jūtas, un dvēsle

5 Vienmēr to pašu bez gala tāļāk,
To vienu domu:

Mums pāri darīts! mums pāri darīts!

Katram par sevi un visiem kopā!
Mūžam bez gala kaļ un klaudz, un rit.

10 Pusdzīves nedzīvotas lai nīkst?

Viss tik vēl gatavojums un nebeigts,
Nav vēl ne pamats, ne iespēja būt

Un darīt to īpatno darbu,

Caur kuru vien dvēsle aug un pilst:
15 Jeb vai šo gatavojumu pašu

Lai skaitām par darbu?

Un, kad uz darbu viss gatavs būs,
Vai tad vairs darbam būs spēks?
Priekš kā tad viss krāts?

20 Gars audzēts, un dvēsle cildināta.

Un miesas no zemes raisītas vaļā,
Lai brīvi laistos.

Kā bezdelīgas pret logu sitamies mēs:

Gaiši saredzam ārā sauli

25 Un, galvu pret stiklu triekdami, krītam zemē.

Saule tik sapnis, bet patiesība:
Viss tukšs un kails, un sastindzis sniegā bālst

Un vienīgā dzīvības zīme — asins uz sniega.
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Dūmi

Dzelzceļa dūmi ceļas un kupli briest,

Un dūmos ainas aiz ainām plešas un spraucas

Kalni un pilis, un laivas, un buras

Staipās no lejas, no ezeriem nirst
5 Uz augšu, uz gaisu,

Bet, nesasnieguši savu veidu, zūd

Spiedošā tvaikā.

Pa dūmu kāpenēm sēras kāpj,
Lai redzētu tālāk, bet lūkojas vien

10 Lejup uz zemi un redz to pašu tik vien

Visur, cik tāli tik acis sniedz:

Viss tukšs un kails, un sastindzis bālst,

Un vienīgā dzīvības zīme — asins uz sniega.

Viens ceļš katram un visiem.
15 Mums pāri darīts!

Mums pāri darīts!

«Rimsties! rimsties! Ko urbies?

Tik grūtāk top.»

Es rimstos.
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Izbeigts un dzēsts

Izbeigts un dzēsts,

Ne vēsts,

Garām, garām, pagalam.

Kā apdzēstam skalam

5 Truslās ogles drūp,
Kam vairs rūp?

let vilciens aumaļos.
Čauganos kamolos

Kupli dūmi pie zemes veļas.

10 No zemes atsisti, dūmi ceļas
Un gaisā šķīst,
Ainas sajūk un garām klīst.

Garām, garām —
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Saplēsti gabali

Saplēstos gabalos

Mākoņi lēni slīd.

Garām gar melnganām debešukaudzēm;

Retas pārslas pa vienai spīd.

Zilajos tālumos

Pāri pār laukiem, pār siliem un audzēm

Dvēsle klīst vēlreiz uz tālajām draudzēm,

Mākoņiem līdzi slīd

Saplēstos gabalos.
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Augsts
dūmu stabs

Slīd garām sils,

Slīd garām mežs,

Viss sedzas zils,

Tiek tāļš un svešs.

5 Augsts dūmu stabs

Vēl viņpus tumst,
Tur brīvs un labs

Aizvien vēl skumst.

Slīd garām sils,
10 Slīd garām mežs,

Iz gaismas pils
Rīts pretī dveš.
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Dzēlīga dvaša

Aizsalcis, nobālis,
Aizklīdis garām:
Eglājs un vasara,

Atbalss no smiekliem;

Debess stāv dzidra,

Cieta un plaša,
Krūtīs plūst auksta,

Dzēlīga dvaša.
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Zilmēļa vizma

Krīt saulaina migla
Caur mākoņu plaisu
Uz krēslainiem kalniem,

Uz rimušo gaisu.

5 Zilmēļa vizma

No debesīm dalās,

Ap brūnajiem mākoņiem
Zeltītas malas.

Aiz saulainās miglas,
10 Aiz zilmēļās vizmas

Lai dzimteni nesniedz

Ne vēji, ne klizmas!
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Bez gala ceļš

Balta zeme,

Bālgana debess,

Starpā vījas
Bez gala ceļš.

5 Dzīve tur beidzas,

Tuksneši plešas,
Lido klījas:
Tā ļaudis melš.

Nē, nav tā tiesa:

10 Cauri uz sauli

Tālāk vījas
Bez gala ceļš.
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Pilošs zelts

Bet atpakaļ
Mēs nāksim drīz,

Lai saule kaļ,
Ka ledus trīs.

5 Vēl ziema ies,

Vēl tumsa būs,

Mēs celsimies,
Kur dusa rūs, —

No avotiem
10 Kad spēks būs smelts,

No spārngaliem
Drīz pilēs zelts.
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Cīruls

Un, kamēr es sēdu un gaužos,
Un šaubos, un ceru, un nodraudu reizē,

Dūmu ainu un spiedoņas mākts, —

Paceļas gaisā viena domakā ciruls

5 Un augstumā pārredz nākamus laikus,

Un redz:

Mūsu dvēsles, kas atrautas savai dzīvei,

Aizpūstas prom kā pieneņu pūkas,
Tās tālumā nokrīt — kā sēklas graudi

10 Un dīgst;
Redz: mūsu saknes, kam noplēsta zeme,

Vēl gaisā aug, vēl stīgas dzen!
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Jautājumi

«Un dzīve, kas izšķīdusi kā dūmi?»

Tie dūmi augšā uzkāpj pie saules.

«Un gurstošas rokas un vīstoša sirds?»

Nāks citi, kas spēku no tevis smels.

5 «Jā, citi!»

Pusdzīvoto dzīvi turpinās jaunas audzes

No mūsu kaula un mūsu asins.

«Asins —»

Un laimīgas būs, ko nespējam mēs;
10 Bet iztālim lūkosim mēs viņu laimi,

Caur mākoņu spraugu tos svētīdami.

Tā mūsu laime.

«Laime?»
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Vienmuļā ritumā

Vienmuļā ritumā vilciens krata,

Vienmuļā rotaļā sniegi un meži griežas,

Migla un tumsa aiz visa stāv rāma,

Un vidū viena sīka balss,
5 Pusizsmejoša noskan, pusžēlojoša:

«Jā, būs, jā, būs —»

Prāts apklust, un saraujas sirds,

Domu cīruls, kas pacēlās augsti
Pārredzēt nākamus laikus un mierināt,

io Piepeši nokrīt no gaisiem zemē,

Un sniegā priecīgās dziesmas izbirst.

Bet ausis dzird tik dzelzceļa klaudzienus vien:

«Mums pāri darīts! mums pāri darīts!»

«Es dzirdu to, dzirdu gan, —

15 Vai dzirdams

Nav arī cits klaudziens vēl.

Pats pāri darījis esi tu,
lerāvis līdzi, aizrāvis projām
Otru dzīvi līdzi tai savai.»

20 Tā gribēja pati, —

«Vai tu to zini?

Tu zini tikai: tā nepretojas.»
Tu uzliec man jaunu un lielāku slogu.
«Tev jānes būs viss.

25 Neizvairies:

Sevi un otru, un pasauli visu.»
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Vai man nav pašam diezgan ko nest?

Es negribu dzirdēt, es dzirdu tik, dzelzceļš klaudz

Mums pāri darīts!

30 Mums pāri darīts!

Vai ausis tev dzird par slogu tik vien?

Vai tavas acis vairs redzīgas nav?

Liels un neaizmirstams, un mirdzošs prieks

Bij tevim glabāts no laikiem uz laikiem, —

35 Es tevi vedu to rādīt, kad tev —

Jāiet bij turp, kur atpakaļ nenāk.

Es tevim rādīju vienīgo ainu,

Kas mūžam nav izdzēšama, ne atņemama,
Bet kas jo daiļāka top, jo tālāka top:

40 Dzimtene —

Tad nežēlojies
Un neizvairies, un celies un ej!
Jo tev jāiet
Tālāk tas garais, tumšais ceļš,

*5 Lai citiem tas būtu īss un gaišs.



Un vai tavas acis nav redzējušas vēl otru?

To mīlīgo nākotnes sapni?
Kas austs no ilgām un sāpēm, un lieluma?

Kad saule visu bij dimantiem piebērusi
50 Un zelta migla klājusi vaidus un asins,

Un nākotne cēlās kā varavīksna,

Aicinot augšā.

Vai acis tev velti

Redzēj' to skaisto un mīlīgo brīnumu?

55 Vai acis tev nedzīvs spoguls,
Kas ainas atpakaļ atmet, pats neiesildams?

Vai acis tev dzīvas nav

Un nedara dzīvu?

«Ak, ak, ak!

60 Gar mājām garām!»
«Garām!»

Ir jāiet tas ceļš.

«Kurp jāiet? Kurp? Kur tu skriesi?»

Ir jāiet ašāk, es skriešu —

05 «Kur manas mājas?
Kur miers?»

231



«Kur manas mājas?
Kur miers?»



SKRĒJĒJS



Kur miers? Kur miers?
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Dzelzceļa vilciens atkal steigdamies traucas,

Traucas uz priekšu un atkal tāļāk,
Līdzi mūs rauj un projām, un nost.

Un savā ritumā ierauj
Domas un jūtas un tura tās:

Uz priekšu, uz priekšu un tāļāk, un tāļāk!

«Gar mājām garām tas aizrāva mūs.

Kur manas mājas?

Kurp? Kurp?»
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Kur manas mājas?

Rauj savā ritumā,

Klausies, ko saka tas ritums:

«Kur manas mājas? Kur manas mājas?»
Pa starpu žēli ieklaudzas dzelži:

5 «Kur miers?»

Tā tava balss, es skaidri dzirdu,

«Nē, nē, es klusu ciešu.»

Tā tava sirds, kas ieklaudzas dzelžos.

«Teic, kur manas mājas?»
10 Priekšā, priekšā, un ceļa galā tur būs.

«Būs —?»

Kad nebij tās vienas un otrām aizrāva garām,
Tad trešās būs.

«Un ja nebūs tās —?»

15 Tad trešās paši sev celsim.

«Tu skrējējs, kur tu apstāsies skriet?

Ij trešām tu aizskriesi garām.»

Skrējējs ne es, es palikt gribu.
Bet vai neredzi tur to vīru?

20 Tas vienmēr līdzi mums ceļā skrej jau sen.

«Kur, kur?»

Pār mežiem, pār kalniem vilcienam līdzi skrej
«Nekā es neredzu, tu muldi.»

Bet vai tu nejuti sen jau, ka līdzi viņš skrej?
25 Papriekšu un tāļāk, un tāļāk kā mēs.

«Ak, ko tu izvairies vien.

Nu teic jel skaidri, kur manas mājas?»

Tāļāk, tāļāk.
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Kur miers?

«Tu nevari pateikt, kur manas mājas.
Nu saki tad jele, kur miers?

Saki, kur ir mans miers?»

Vai šim dzelzceļa vilcienam miers?

5 Vai vējam miers, vai jūrai?
Vai visas zvaigznes neiet bez miera?

Kas reiz uzliesmojis, tas viļņo mūžam.

«Tu ne vilciens, ne vējš, ne jūra, ne zvaigzne
Lai tās skrej un kustas.»

10 Ak, ari tiem, kas nekustas, miera nav:

Mans ezers dziļi ieracies zemes gultā,
I tas grib celties un laisties pa gaisu, es zinu.

Nē, nē, es zinu, viņš cita vārda grib;
No viņa kuģi celsies gaisā un prom,

15 Melnos mākoņos laidīsies pāri pār zemi

Un augšā kāps pa varavīksnas tiltu.

«Kur man ir miers?»

Melns vērsis to mugurā nesīs —

«Ak —»

20 Es netieku vaļā no viņa ainas un miņas —

«Kur miers?»
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Kas reiz uzliesmo, tas viļņo

Mūžīgi tais staru viļņos,
Kuri iet bezgala telpās.

Zvaigzne iet un deg, un izdziest,
5 Dzisušo vēl redz šīs acis,

Staru vizmā garām ejot.

Zvaigzne dziest, ij mūsu acīs,

Pasaulēs, kas mīt aiz zemes,

Starus redzēs citas acis.

io Reiz tu uzliesmo, tu kusties

Mūžīgi tais gara viļņos,
Kuri saucas: pasauls dzīve.
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Pa nerimi

Kur manas mājas?
«— Tur, kur miers —»

Un kur tas miers?

«— Kur dzīve stājas.»
5 Ak!

Dod atbildi,

Man nepietiek!
«Ko sagaidi?»
Kur miers man tiek?

10 «Pa nerimi.»
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Miers ritumā

Kur miers?

«Ir pašā kustībā.»

Es nesaprotu.
«Ritumā.»

«Vienmēru teciens

Atkārto:

Tu drošs, ka gūsi
Gaidāmo —

Tur miers.»
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Tavs miers

Kur miers?

Tur, kur vētrai dusas mājas;
Tur, kur vēji noauj kājas, —

Tur tavs miers.

5 Tur, kur sniegam kalni zili;

Tur, kur miglai sarmas sili, —

Tur tavs miers.

Tur, kur mēness nomirt liekas,

Tur, kur nakts ar mūžu tiekas, —i
10 Tur tavs miers.
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Jaunais

Tu nesaki vairs ne vārda man.

Tu raudi?

Ak, kad man ari reiz raisīsies sirds?

Nē, dzirdi:

5 Skrējējs visu pasauli apskrej apkārt, tu teic:

Vai viņš velti skrējis, nav redzējis arī?

Vai kā vējš viņš skrejot nav lasījis laukos

Visas smaršas no puķēm un līdzi sev nesis?

Vai visu pasauli pilnajā dvēslē

!ū letvērusi tu neesi sev?

Sauli un nakti, asnus un zāli, un kokus,

Ļaudis un sapņus, vienu caur otru,

Kamolā jauktus, kā dūņas ar zemi?

Kā gads visus laikus saved zemei iekš klēpja, —

15 Tad zeme apmierināta top un rāma

Un vienu mirkli aizdara acis ciet,
Tad ziema top un dusa visiem.

Bet zeme pavasar' acis ver vaļā.
Viss zied un ir vērties, nepieredzēts un jauns,

20 Viss raisās, un tava dvēsele līdz,

Un raudāt spēj,
Un siltais lietus ir auglīgs.
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Sapnis

«Kam pakaļ skrēji? tik sapnim.»
Vai tu vēl sapnis esi, tu, Latvija brīvā?

Vai tu jau atkal sapnis — tu brīvā?

Tu, kas tā lauzies būt brīva, būt brīva.

5 Vai tu, asinīs mazgāta, necelsies reiz

Brīnišķi skaista un cēla kā piepildīts sapnis?

Sapnis, sapnis, tu saki?

«Es ciešu klusu.»

Mēs pārvērtuši to sapni, viņš augs.
10 Uz augšu celsim mēs jaunu ainu.

Par pamatu bērnības skaistumu liksim

Uz dzimtenes dziļo, dziļo sirdi,

Un sirds un jaukums dos svaigumu nākotnes augam.

Tas zarus laidīs robežām pāri,
15 Viņpus mājām, tām otrām un trešām, un visām,

Līdz apņems apvārksni visu —

«Ak —»

Es zinu, zinu, ko domā tavs skumjais «ak»:

Nekas nebūs deldēts un zudis,
20 Tik visu jaunu celsim, kā atjaunots zied

Pavasar' bērzs, bet tas pats,
Mēs jaunu tautu celsim ar jaunu mēli —■
«Ar jaunu?»
Vai mūsu mēle tagad vairs skan tā kā senāk?

25 Vai mūsu tēvi vairs mūsu valodu saprot?
Vai mūsu tauta nav. tapusi jauna?
Un vai tu necelsi sev jaunu valsti,

To darbtautas valsti?

Būs, būs!

30 Lūk, lūk, no melnā ezera varvīksna kāps,
Cels lielus septiņkrāsainos goda vārtus:

Tur jaunā tauta ieies tai jaunā valstī —

Latvija jaunā, cilvēce jauna,
Lai lielā darbā stātos celt cilvēces laimi,

35 Kas plešas neziņu telpā.
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Nosalis ziedons

Cik lēni no sapņa
Gars atmostas,

Cik gausi ar sāpēm
Viss izraisās!

Kā vītušas lapas
Lai atzaļo?
Kā nosalis ziedons

Lai sazaro?
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Dēd vārga diena

Ar pusgaismiņu,
Kā piedzimusi
Ar vienu aci.

To vārgo dienu,

To paņem tu, laiks,

Padusē pašāvis,
Aiznesi prom.
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Vai tu nojauti tās sāpes,
Kas, aiz nākamības segas

Aizslēpušās, skatās manis,

Kad es iešu savu ceļu?

Vai man! jā, — bet jauti tu:

Miera pilnām, lielām acīm

Spēks uz tavu dvēsli skatās,

Kad tu iesi savu ceļu.
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Atmini sauli!

Kad sirds tik smaga kā ezers guļ, —«

Atmini sauli!

Ij smagais ezers izgaro saulē.

Kad sirdi nemiers uz āru lauž, —■
5 Atmini sauli!

Ik spēks tik laužas no saules uz sauli,

No saules uz sauli mēs sildīti sildām, —

Atminat sauli!

Un viegla taps sirds,
10 Un varēsat laisties uz sauli.
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Skrējējs

Lūk, lielais skrējējs kā līdzi skrej!
Nu manas acis to skaidri redz, —

Dzelzceļa vilciens steigdamies traucas un traucas

Un skrējējs skrej līdzi un lec no koka kokā:

5 Uzskrien kalnā un uzsēstas baznīcas tornī

Sagaidīt mūs, kad vilciens pieies tam klāt.

Kad apstājas piestātnē brīdi,

Skrējējs uz jumta izlaižas gulu, lai pūstos:
Ar rokām kaisa dūmus, kas izverd no nama,

1° Un gaisā met.

Bet, tiklīdz vilciens kustas, viņš atkal skrej līdz

Lieliem milzeņa soļiem gar apvārkšņa malu —

«Tas tu.»

Runā, runā, smej mani, nekļūsi vien!

15 Tais dziļās, dziļās, dziļās skumjās!
Tici laimei, tai jaunai.
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Aizskrējējs

Skrejot atdalās no manis,

Manas miesas paliek guļot.

Skrej pa zemēm, skrej pa jūrām,
Skrej pa augstiem kalnu galiem.

5 Atsperas un lec uz zvaigznēm,
Lec no planētām uz sauli,

Lec no saules citās saulēs,

Lec uz tālām negatavām,

Neizkoptām jaunām zvaigznēm,
10 Lec un kāpj, un nenorimstas

Nezināmās svešās malās,

Neturēts un neaizturams.

Atrāvies no miesām vaļā,
Aizskriedams uz nezināmo:

15 Tā kā bērniem ziepju burbuls,

Tā kā zilgans gaisa pūslīts,

Pasprucis no mazām rokām,

Un ar plati plestu muti

Bērniņi tam pakaļ skatās,
20 Tā es pakaļ noskatījos,

Kā viņš skrej uz debess tālēm,

Un es palieku še viens.



Un kad tomēr vienu reizi

Skrējējam es skriešu līdzi —?





Kad saule ņem uz sevi visas bēdas —
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SUDRABOTA

GAISMA

MANA DZIMTENES GADA

FATAMORGĀNA

NO DAGDAS SKIČU BURTNĪCAS



IV BURTNĪCA

Jums, sievietēm —
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Jūs dzimtenei un dzīvei simbols esat,
Jus visu lietu skaista pamatskaņa,
Jūs mazās rokās pasauls loku nesat.

No jūsu laipnās sirds nāks rīta zvaņa,
5 No tās man tumsā zaigoja jau brīnums,

Ko dzīvē tik spēj izteikt mana maņa.

No jūsmas kusīs netice un smīnums,

Nāks ziedons, dailē pārvaldošā mīla,

Un smaidā vērtīsies viss ļaužu grīnums.

lū Mums priekā lielā nākamības ķīla.
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Kad laipnas rokas priekam atver durvis —
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Mans gads bij prieks, — ir pagājis mans gads,

Bet mūžam vel

Tas acu priekšā mirdzēs man kā vads —

Fatamorgāna.



258

Kad prieka ceres — atkal sāk visas zust,

Kad durvīs dūrēm — cīņas no jauna klaudz,

— Tu dzenies raibu taurenīšu:

Saki, kas pats esi? — Arī tauriņš.

Starp divām briesmām — vecām un jaunajām,
Ak, ļaujat mirkli — skaistumā aizmirsties!

Pēc lietus sudrabota gaisma

Mākoņu vidū met varavīkšņu.
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Neviena mīkla nava minēta,

Neviena plaisma nava aizbērta,

Neviena vaina nava dziedēta,

Viss vecais smagums velk ar visām šausmām,

Viss saulē bālis, lietū aizskalots,

Bez tevis, laika paša noskaidrots,

Tu pats tai plūsmā teķus ierindots

Ar radītām un justām jaunām jausmām.
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Kā bij? Kā bij? — Nu atzīsti?

Ko dzīvoji? Ko mīlēji?
No bijušā ko mantoji?
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Vai sapnis nes? Tas maig' un stiprais gaiss!
Es dzimtenē un bērns!

Viss dzenošs ziedons, viss ir topošais!

Addio bella!
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Kad saule ņem uz sevi visas bēdas —
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Tad visas puķes —

Tad visas puķes pēkšņi ziedēt laužas,

Tad karstās ilgās jūt tās nakti tvīkstam,

Bet dien' tās aizraudamās saulē aužas.

5 Jau visus zarus redz no krāsām līkstam,
Bez lapām ķirši, bet jau puķu balti,

Un kailos krūmos ziedi steidz: «Vai drīkstam?»

Neviens vairs nebēdā: «Vai nebūs salti?»

Zaļbalts un zils, un dzeltens drūsmā virgo,
10 Ij ūdens zied, un samts klāj katru palti.

Pār visu spilgti zila debess mirgo.
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Viss zaļš un balts —

Viss zaļš un balts, un rožains viz pa leju;
Kā saldā apjukumā ziedi zvīgo,
Un koki rotā, kad pa taku eju;

5 Pa ziedu smaršas dūmiem bites līgo —

Caur ķekarspraugām redzu: ļaudis staigā, —

Tiem pāri plaukstot, smaidot vītnes stīgo;

Sedz ziedu bārkstis ļaudīm grumbas vaigā, —

Vai tās jau laimes noglaudītas būtu?

l° Tie iet kā saules bērni siltā zaigā —

Un es — ka gaiss še dzestrāks — nesajūtu.
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Tad atzied nakts —

Tad atzied nakts. Viss daiļāks kļūs ik rītu.

Ar ziņu acis neveru es vaļā,
Lai saldās gaidas ilgāk izbaudītu.

5 Man senā izsūdzētā šaurā daļā
Plūst liegais ziedu gaiss, un šaures plaismo
Un briestot dvēsli pleš un sirdi vaļā.

Vai rītos stars vai naktīs smaršas baismo?

No stariem debess tumšais kristāls spilgo,
10 Sārts, dzeltāns, rožains, zaļgans spožums gaismo,

Un rožu ausmā cerēs zvaigzne zilgo.
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Ar zelta saules stariem-

Ar zelta saules stariem ietverts esmu,

Ar baltiem sapņiem, sārtām mākoņēnām,
Ar maigi zaļu lapu smaršas dvesmu.

5 Es siltu mīlas elpu sūcu lēnām,

Kūst lēnām manas dvēsles kalnu sniegi,
Un smagās dvašas kļūst par zili rēnām.

Kā tīmeklīšu zaļi zīda diegi
Uz saules zemi aizvelk, skaistin skaistu,

l° Un saule klēpī auklē mani liegi —

Te jaunais mūža miers, kas neizgaistu.
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Stāv saules gozī —

Stāv saules gozī slēģi pusē vērti,
Caur plaisām gaišums lēnā zeltā viešas.

Ij visi kakti pilni zelta bērti.

5 Top mīkstas robežas, kas bij tik ciešas;

Kas asi sadūrās, tas satiek slaidi,

Un viļņo līnijas, nupat vēl tiešas.

Tā maigā saskaņa, ko sen tu gaidi,
Tā tevi apskauj ar šo saules mirkli,

10 Mēs peldam turp, kur sapņu vieglie klaidi,

Nāk laime — vedēja ar zelta irkli.

Jūs mani saņēmāt ar jūsmu kvēli.

Kā lielais ziedonis, —

Lai ziedat mūžīgi jūs skaisti, cēli!
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Nu viss, nu viss vēl vērtīsies mums labā —

Un klēpī dzimtene

Ij mums, ij sevim atjaunotni glabā.
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Sirds, saki manim, vai šis ir jau prieks?
Tik svešāds tads, —

Kas viņu pazīst, tas gan savādnieks.
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Mans sirdsprieks smejas

Enā pie avota —

Zaļzaļa zāle

Zem tumša vītola —

Zem tumša vītola

Baltbaltas rokas,

Zeltmatu pīnas

Pa zāli lokās.
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Tev smejas acis,

Tev smejas mute,
Tik saldi kairas,

Tik ilgu pilnas!

5 Es skūpstu acis,

Tās nopietnas top,
Es skūpstu muti,

Tā nesmej vairs.

Vai, vai, ko daru?

10 Ak, smejies atkal —

Tik saldi kaira,

Tik ilgu pilna!
Ak, smejies atkal!
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Kad smejies tu, —

Tad strautiņš čalodams tek zaļās pļavās,
Pa sauli dzenas tauriņi un bites,

Un bērza pavēnī ir salda dusa.

5 Kad smejies tu, —

Tad vasar' rokas rokā bērni rotā,

Un lēkā cepures un zelta bizes,

Un kliedzot piepeši viss pulciņš izklīst.

Kad smejies tu, —

l° Tad ziemu vecis siltā kaktā sēd

Un, rokām staigādams pa kokles stīgām,
Dzird strautiņu un bērnus un redz tevi.
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Es mīlu tevi

Kā vilnis jūrmalu,
Kā ziediņš smaršu,

Kā mēness nakti mīl,
5 Kā rudens sauli.

Es mīlu tevi tā,

Kā vārds mīl ausi,

Kā stars mīl aci,

Kā pukstiens tavu sirdi mīl —

10 Es mīlu tevi.
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Mēs mūža argonauti —
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Nu izplet spārnus! Iesim jaunā laidā!

Lai spārni spīd
Mums vienā saulē, ziedoni un smaidā!
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Tu man esi sirds actiņa,
Dvēselītes vēj lodziņš:
Es caur tevi smiedamies

Aplūkoju ārpasauli.

Smiedamies?
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Viena ir mums dvēselīte

Uz diviem sadalīta.

Sargā nu tu savu pusi,
Lai tā mana neraudātu:

5 Sāpēs tava, raudās mana,

Aizies abas neziņā.

Liepa lapas nolaidusi —

Mums viena laba ziņa
Un klusa paļauja —

10 Un atmiņa.
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Aiz to mežu, aiz to kalnu

Nakti slepus uguns kuras —

Nakti slepus uguns kuras:

Sarkanstari, dzeltenliesmas —

Apklust meži, apklust kalni,

Kad tas uguns slepus kuras, —

Kad tas uguns slepus kuras,

Ko neviens nekad nav kūris.
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Sārti vakardebeši,
Kad tu acis slēdzi, —

Sārti vēl, kad acis atvēri,

Vieglu roku pār tām pārlaidi,
5 Kā tu modā mēdzi.

Sārti lai ir debeši

Nu uz rīta pusi,
Lai tev aiztek nejausti
Nakts un viņas likteņi,

lū Kamēr saldi dusi.
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Rīts

Ik rīt', ik rīt'

Tavi zelta mati man pāri krīt

Kā veldzošs ūdens kritums.

Ik rīt', ik rīt'

Tava dvēslē, kas matu smaršā mīt»
Top jauns mans dzīves ritums.
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Vakars

Ik vakar' — vakar'

Man pāri liets

Tavu matu zelta saules riets.

Ik vakar' — vakar'

Tas zelta siets

Zīlē man to, kas vēl neuziets.
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Melns krauklis, balta kaiva

Kur nesniedz ne bura, ne laiva,

Skrien, viena vēja dzīti:

Melns krauklis, balta kaiva.

Kur nogrims ij bura, ij laiva,

Skries kopā vēl visam par spīti:
Melns krauklis, balta kaiva.
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Kā jūrā vērsimies uz trīssimts gadiem:
Kas bij un ir, un bus,
Mēs tos kā zivis ķersim zelta bradiem.
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Es vēlreiz senos sapņus sapņoju,
Kā viņās dienas,

Es seno zvaigžņu mirgas lūkoju.
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Ik vakaru zvaigzne nāca

Manā logā lūkoties. —

Kur tā zvaigzne palikusi?

Kur tā zvaigzne palikusi?
Atraudamās mana loga,
Nakti tumšu darīdama,

Nakti tumšu darīdama,

Miegu tukšu darīdama,

Sapņiem pārraudama saiti.
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Viena zvaigzne

Lēni viena zvaigzne iet

Garām manu logu rūti,,—

Liecos gultā, pieliecos,
Lai vēl ilgāk saredzētu,

Lai vēl ilgāk saredzētu, —

Zvaigzne mana, aizgājēja.

Mana aizgājēja —
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Divas zvaigznes

Divas zvaigznes mākoņos
Mirgo viena otrai pretī,
Aiziet mūžu debess tuksnešos,

Nez vai,tiksies gadu tūkstošos —

Ko tad tukšā lūkojos
Zvaigznēm pretī?
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Kad gausa nakts un zvaigznes garām iet,

Mans kakts top gaišs no viņu laipnam acīm,
Es domāju uz tevi.

Kad mēness aug un pilst, top zaļš un zelts

5 Un atkal dilst, un sēri vērš man vaigu,
Es domāju uz tevi.

Kad agrumā aiz loga rūts kāpj kalnā saule,
Uz krūts man pirmām uzmet siltu staru,
Es domāju uz tevi.

10 Kad dienu slēģi slēgti ciet,

Ne zvaigznes iet, ne mēness un ne saule,
Es domāju uz tevi.
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Visu nakti gaidot zvaigznes staigā

Augšā debesslaukā, trīsot salā.

Mēness, slēpu vaidot, vaska vaigā
Ir pa zemi nomeklējies galu galā.

Mēness lampu dzēš un dusēt iet;

Zvaigznes, iekritušām acīm, arī riet,

Atstāj mani vienu:

Gaidīt, meklēties i nakt', i visu dienu.
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Triju kārtu miglas jostas
Kalnu starpu pāri stieptas —

Zila zīda jostas bija,
Sudraboti kalnu gali,

5 Pa to zila zīda jostu
Kalni zvaigznes ritināja,

Zaļu putu ezerā

Mērcēdami, mazgādami.

Kuru zvaigzni nomazgāja,
10 Tā izlēca kratoties —

Viens pasvieda rīta zvaigznes,
Otris laida vakarenes.
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Pār mani nolīst jaunu zvaigžņu lieti

Kā zied' un smaidi,

Kas ziemā plaukst un zeļ kā jauni dzieti.
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Tie jauno dienu spožumu man ņēma, —

Caur jums
Nu liktens vēlu atvizmu man lēma.

Sauldirbites, zildrīksnītes -—

Zaiguliņas, vējspilviņas,
Baltas bērza bārbaliņas —■
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Es skaistu sapņu tā kā laivas līgots,
Tā laiva dziedot iet:

Viss krasts un līdz mans prāts kā stīgām stīgots.

Cik daudz ir klusas mīlas, daiļu jūtu
Tais tālās nomalēs —

Es turpu sveicienus un sirdi sūtu.

Tais skaistās pilsētās, tais skaistos ļaudīs
Sirds paglābsies,
Tur maigā mīlā mūža mieru baudīs.
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Visi ziedi treju smaršu,
Četru bija dzeltānie:

Saldēs smaršas, līksmes smaršas,

Neizteiktas mīlas smaršas, —

5 Ceturtā smarša bija:
Jaunu dienu pavasara.

Es laimīgs redzējis: daiļš brīnums plaucis —

Mazs saules bērns!

Skats vien jau visus mākoņus man traucis.

10 Solveidziņa.
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Lēns, parets sniedziņš kaunīgs snieg:
«Vai drīkstu nākt?»

Kluss, sīciņš meitenīts kaunīgs stāv:

«Vai netraucēju?»

5 «Uz tukšiem laukiem nolaisties,

Pār sausām puķēm pārklāties
Ar siltu paladziņu!»

«Tik tavas acis paskatīt,
Tik mīļu vārdu pasacīt

10 Tēvs, māte man tev lika.»

Nāc, mīļo draudziņ, nāc!
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Austriņa sārtā,

Rīta meita —

No naktīm nācējs,
Uz naktīm gājējs,
Tas augšup skatās

Ilgās uz tevi.
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Neredzētai meitenītei

Tu ar mīļiem vārdiem

Sen man sirdi dedz, —

Rādies jel, lai acis

Tavu vaigu redz!

«Lakstīgala kaunas,
Ka to dziedot redz,

Viņa dzied visskaistāk,

Kad to tumsa sedz.»
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Savādā meitene,

Svešādā meitene:

Sārtbalta balva,
Ašaši skatieni.

5 Pirms mīļa vārda

Piepeši pazudi:

Zeltsprogu gredzeni

Noskanēja pūlī.

*

Tu, svešā meitene, tu, savādā,
10 Kas kādu reizi saukusies par Gunu,

Tu, lepnā spītē nepazīstamā —

Es tomēr pazītu to liesmu runu,

Un es tās acis atminētu vēl,

Kas man no tālienes kā kvēlin kvel
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G. Tik balti skalotus akmeņus

Man sirdī atstāja. —

Smilga.

Kā sader ērkšķu zars

Ar liepu lapu?

Un, lai tev dvēsle mūžam ilgās slāps,
To, ko tu mīli, —

To tava straujā ticība tev glābs.
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Taurenīt, manu zelta taurenīt,
Tada kā tu

Tik saules un ziedu smaršā lai mīt!

Es ziedu krūmiņu gribu tev iedēstīt,
5 Sēsties tur tu:

Ik rīt' no smaršas putekļiem iebaudīt!

Meties uz roku man spārniņus paplātīt,
Mans prieciņš tu!

Es sargāšos krāsas no spārniņiem nobirkstīt

10 Taurenītei.



Viļņi veļas šļakstīdami,
Baltas putas mētādami, —

Baltu putu gabaliņš
Tālu gaisu aizlaidās,

5 Tālu gaisu aizlaidās

Par to jūras gaigaliņu.

Ik nu jūra putojas,
Ik gaigala rotājas, —

Ik es tevī noraugos:
10 Tu tā jūras gaigaliņa.

Gaigaliņai.
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No tevis staro zelta prieks, —

Kamēr tu mīli,

Nekad tev sirdī nekritīs sniegs,

Esmeralda.

5 Ka jauna diena dzidru gaismu laista!

Viss aizdzidro, —

Ak, mana debess, cik tu nesi skaista!

*

No visām skaistām lietām manim tīk

Spilks stikla trauks,
10 Svaigs ūdens, dzidris tā kā tu, man tīk
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L. Priekš dzīves esmu tik pasaka,
Ko mazajiem bērniņiem stāsta. —

Cik slaiks tavs kakliņš, cilā staltu ziedu,

Kā astras kāts!

— «Ak, nemin astru! tā nes rudens ģiedu!»

Man krūtīs tūkstots dvēselītes mita

Kā saules tauriņi,
Nu visi aizlaidušies cits pēc cita.

Pie tevis.
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Tev acis, pilnas aizrautības liesmu,

Ka zvaigznes deg.
Tev ausis klausās sfēru lielo dziesmu.

E. K. — Ar zvaigznēm saskatās

Avota dziļā acs —

E. K. — lekš miesu trauka sienam

leslēgts ir saules spēks —

E. K. — Tu, sauli sveicot, atveries kā zieds.
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Neņem neko par ķīlu,
Šīs rozes tik lai atgādina tev,
Ka tevi mīlu.

Skaidriņa.

5 Neviena diena lai tev nava drūma,

Lai zelta saule spīd,
Tu zālē sēd' zem smaršas ziedu krūma.

Man ziedu plīvurs ilgu vizbulēm,
Un tev?

10 Man vara kreklis zelta piedurknēm.
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Kuplu ziedu sprogu galvu

Ceriņš cilā smiedamies, —

Visi brīnās skaistā skata,

Un es tevis, — tu tas ceriņš.

5 Vējš ziedu pārslas kaisot tāļi nesa —

Pūt, ziedu vējš!
Lai dailes jausmiņu ij tālēs dvesa!

Zils debess, puķes zied un krāsas kvēlo,

Tu klusi pats:
10 Tev acis visu spoguļo un tēlo.
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Laime man labu grib:
Tavas acis man zib;

Laime man labu vēl: —

Tava sirds manim kvēl.

Par mīlas zīmi ziediem būt!

Kas ziedu sev pie krūtīm sprauž
Un naidu jūt, —

Tas mīlas solījumu lauž.
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Nāc še, man saulesgaiša zaļa gulta!
Še dusēt prieks,
Kur nesniedz spilgto staru asā bulta,

Zili ziedi klusi zada,

Pieliecies, paklausies,

Puķēm daudzi mīļi vārdi,

Zālēm daudzi noslēpumi —



Ved vakars gulēt visus bērniņus,
Ver cieti puķēm acu vāciņus, —

Nāc, draudziņ, laiks:

Es tevim skūpstiem slēgšu plakstiņus.

5 Tu acis pacelsi
Uz mēnesi:

Kā toreiz bija?

Mūs abus vienoja
Tava matiņa

10 Zelta dzija.
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Viesi, viesi, viesuli
Tava diena:

Sērstu gāja saulīte

Aiz jūru jūrām,
5 Aiz jūru jūrām,

Kad vēl pārnāks?
Vēja meitas viegliņas,
Labas lēkāt.

Kuls tevi saulīte,
10 Kā tad lēksi!
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Nekas nav sapņains
Un blāvs:

Pilnais stāvs —

Un sārtais svaigums,
5 Rokas tevi tver;

Tu, stiprais maigums,

Lūpas tevi dzer;

Tu, siltais zaigums, —

Rīts manim ver

iū Sarkanas durvis.
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Mūžam meklēju es steigdams
Pasauls laukā patiesību, —

Un nu, lūk:

Patiesība tavās acis!

Tava nesta puķu pušķa
Ik pa dienu ziediņš zied;
Nu ir visi ziedējuši,
Nu nāc pati tu, kas nesi!
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Kur, meitiņ, ņēmi
Gaišo vārdu?

«Tev acis zvaigznes,
Pats tu saule!»

5 Vai debess augstē
Kā ziedu šķini?
Vai dvēslē smēli

Kā dzīvūdeni?

No tava vārda

10 Gribu dzīvot

Šo saules mūžu

Līdz citām zvaigznēm.
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Daiļš lilju ziediņš pašu ziemas vidu,
No mīļam rokām izlolots, jau plaukst;

Ap viņu mīlas jūtas laižas lidu.

Jau bites dūc un lapu kuplums čaukst,

Un dārzi aug: man pilna vasara.

Kad citam ziema, — saule ver man durvis

Kā viss tas nāk no viena ziediņa?
Jā, zināt: mīlas ziediņš, tas ir burvis,

z
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Q

Uz mana galda smaršīgs brīnums zied —

Kaut apkārt tukšs ir lauks un koki kaili,

Viss ziemas salā aizmidzis un miris,

Uz mana galda smaršīgs brīnums zied.

5 No viņa sajūsmība izstaro

Kā mūžīgs pavasars, ko nesniedz ziema,
Kad viss ir apkārt tukšs un koki kaili,

Un kailas sirdis salā drebinājās —

Kopš sen, no tavām laipnām rokām celts,
10 Uz mana galda smaršīgs brīnums zied,

Kā tava sirds.

111

Es vienos ziedos vadu visu gadu:
Tāds mīlas spēks,
Ko tikai dziļās latvju sirdīs radu,
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Paugurīts saulē

Paugurīts sēdināts

Siltā saulītē.

Paugurīts nosprausts
Dzeltenām pienītēm:
Zaļi zīda svārki

Zeltītām bārkstīm.

Atgāzies saulītē,

Paugurīts smej.
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Mans saldais slogs, —

Es nesu visu skaistumpilnību
Kā sarkanzelta vīniem apvīts žogs.
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Brīnišķīgās acis

Šīs brīnišķīgās acis: vieni stari!

Nekā es neredzu aiz viņām cita —

Zils siltas mīlas vilnis plūst ar vari.

Kāds spēks tais meitenītes acīs mita!

5 Tas spēja ledu lauzt ar vienu smaidu,

Ka dzīvais avots dvēslē atkal rita.

Viens niecīgs acumirklīts, — ak, es gaidu,
Kad vēl tās acis caurstaros man sirdi,

Lai gaišs un silts es ietu uz to klaidu.

10 Es gaidu tevis, actiņ, vai tu dzirdi?
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Zīle vainadziņā

Vai tevi mīlu? pirmoreiz tu jautā —*

Kā manim sirdī atsitās tas baigi:
To mīlu glabāju kā zīda autā.

Es redzu, sarkuši tev pier' un vaigi —

5 Man šķita: zini tu, tik gaiši zini,

Ka vēries zieds nu smaršo saldi svaigi!

Tu smaršu sūci, sārto ziedu šķini —

Bet šaubies! Ak, — un tu — vai mani mīli? —

Kā puķi manu mīlu matos pini,

10 Kā zīļu vainadziņā spožu zīli —
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Dvēsles akas zelta vāki

Es pirmās redzu acis: smagi plaksti!
Sedz zelta vāki dziļo dvēsles aku,

Bet vaigos maigi daiļi mīlas raksti.

Pa tavu zelta matu saules taku
5 Slīd pati laime; viņas vieglie glaudi

Tev acis skar: tās sapņo. — Ko es saku?

Vai savu skaistumu jel pati jaudi?
Tavs stāvs tik slaiks! tā staro siltais maigums!
Pret zilām acīm skropstu melnie audi!

10 Kad skaušu tevi, tu, mans tālais zaigums?
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Dzīves pūra sēkliņas

Kā milzu kapu kopās nakti skatos

Tais jūras malas melno priežu kāpās,
Kas sakrautas kā veļu kvieši statos.

Te dega liesmas: dzisušās nu lāpās
5 Ne dūmi nekūp vairs; nedz pērkons graujas;

Še nāvīgs grauzējs tārps reiz pāri rāpās.

Mēs ejam vieni, sirds ar sirdi skaujas:
Mēs divas sēkliņas no dzīves pūra,
Kas tumsā izsētas no nāves saujas, —-

10 Mums līdzās miegā rāmi elpo jūra.
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Raisītas sprādzes

Es siltā saulītē tev guļu taisu;

Zem sāniem spilventiņš no zīda zieda;

Es visas raizes tev kā sprādzes raisu;

To domu vaiņagu, kas galvu spieda,
5 Tev viegli noņemu; es domas šķiru,

Pats izcietis, nu nebūs tām vairs bieda

Tev pāri kaisu baltu ziedu biru

No ābeles, kas saldās smaršās gura;

Un svaigā sula dod tev spēka dziru.

10 Un manas rokas visur tevi tura.
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Skaidri dzidra saules gaisma,

Nopietnas un klusas krāsas:

Tumši zaļš un brūns, un pelēks —•
Visam pāri spilgtā tālē —

Dziļi zili melna debess,

Melna debess —

Olivia.
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Man sirdi jaunu tura tikai sāpes;
Kad nesāpētu vairs,
Tad dzistu ilgas, žūtu mīlas slāpes.



325

Tu, ķiršu kauliņ, zemē, — dzirdi:

Lai cik tu cietām bruņām bruņojies,
Tev lauzīs sirdi.
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Nāras smiekli

Pāri upei smiekli skan,

Sīka skaidra sudrabiņa.

Slēpdamies,
Slaiku niedru izskriedami.

Kad es tevi klausu, skatu:

Slaika, viegla, kairi skaista,

Tad man skan

Nāras smiekli pāri upi.



Lūk, saulei tad tik spējam skatīt acīs,
Kad viņa dziest,

Un kā man tavu žilbumu būs ciest?

Sen saule aizgājusi, zvaigznes baidās:

Vai laukā nākt? —

Ko brīnies, ka no tevis sirds tā svaidās?

Kā dienas tvīkst! Kā garo nakšu maigums!
Un, ak, kā man

Ar saldām jūtām dvēsli pilda zaigums.

327



328

Es zinu tik vien teikt: cik ziedi skaisti!

Un, ak, cik tu!

Un tikai vēlēties: ak, neizgaisti!

Pašos jūras plīsumos —

Arno i tuoi flutti enormi c tuoi ruggiti.



Neskatāmais brīnums

Es skatos tavā skaistumā: kāds brīnums!

No drusku asins austs un drusku dvašas —

Bet visu sirdi zeltī man ar laimi!

Bet aiz tā skaistā brīnuma, kas skatāms,

Cits izaug brīnums, neskatāms un straujš,
Tas dvēsli projām rauj ak, turi mani!

Šais daiļās rokās turi mani, turi

Pie siltās krūts!
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Zelta goda vārti

Tev rudens savus vēlos ziedus kaisīs,
Tev astras sarks,
Tev zelta goda vārtus birzes taisīs,

Ej, skaistā, ej —

Un, kad tur visas bēdas miglā gaisīs,
Tad atkal nāc.
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Sirds atmoda

Mana sirds tik atmodās

Nakti, kad bij acis cieti,
Mēmi smagā miegā sieti,

Kad bij visi locekļi.

5 Mana sirds tik atmodās,

Lai no sāpēm atkal stingtu.
Visas asins dzīslās rinktu —

Ak, kur esi? kur tu esi?

Ne balta vārda nesaka, ne melna —*

10 Kā saucēji ikviens no sava krasta

Mēs saucamies —

Tam starpu ūdenim nav laipa rasta

Ej vien no manis prom, kā laiviņa
Ar steigu bēg

15 No nogrimstoša jūras tvaikoņa.
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Tu, skaistā, dziļām brūcēm sirdi skari,

Nu nāc un skat':

Vai tu to skūpstiem atkal dziedēt vari?

Tās spulgās acis, brūnās matu cirtas!

Ak, mana ģīmetne
Tās redz, ne es! No manis tās ir šķirtas.

Kur tu esi? Vai es zinu?

Laukā tavās pēdās minu,
Lai pie tevis mani vestu.
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Tur skaidra, tumši zila debess mirgo,
Šalc melna ciprese,
Pret zaļu sārti ziedi, — kurš tur sirgo?

Tur skaidra, tumši zila debess mirgo,
Tur ļaudis maigi iet,

No siltas saules zelta migla birgo.

Tu gaišmatenes neienācies baltums,

Kas tevis nepazīst?
Tev ēnas sirds, tev marmortēla saltums
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Mīlas ilgums

Mīla, tā ir smarša,

Ilgi tā matos turas —

Vai veselu dienu.

Mīla, tā ir saldē,
5 Ilgi tā lūpās turas —

Vai veselu stundu.

Mīla, tā ir silte,

Ilgi tā pirkstos turas —

Vai veselu mirkli.

10 Mīla, tā ir ģifts,

Ilgi tā sirdī turas —

Veselu mūžu.
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Visa devēja

Bet, kad es mirtu —

Tad dvēsles dziļumos tu satrūktos,
Tad savu dzīvi rautu gabalos,
Tad dotu visu, lai es atgrieztos, —

5 Jā, kad es mirtu.

Bet, kamēr es vēl še un dzīvot laužos,

Pēc mazā pirkstiņa no tevis gaužos,
Kas dzīvi dotu, — nē, tik sapņos aužos

Nē, nē — tu visu dod,
10 Tik —

Kad es mirtu.
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Naža asmens

Ir naža asmens nolikts augšupēdu —

Nu griežas dieviņš, nesdams baltu dienu,
Nu visas ilgas, laba vēlējumi,
Nu domu ēnas, kas pie tevis iet,

5 Kā dzeltas atlec,
No tevis dzeltas atlec atpakaļ
Un raudot pārnāk,
Ar asiņotiem pirkstiem sūdzoties.

Ak, nedusmo, tu, maigais acu zilums,
10 Jo debesu, ne tērauda, tu esi.

*

Ij tevim nava sveša varas jūsma,
Tu maigais bērns?

Kas liks, lai pārstāj reiz tā asins plūsma?



Sansalvatoreskalna virsotne. J. Raiņa zīmējums

Skats uz Melidi. J. Raiņa zīmējums



Dzejoļa «Es pasauls aukstumu ...» rokraksts



Dzejoļa «Citu laiks» rokraksts
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Spožas zvaigznītes

Pusē vērto acu priekšā
Spožas zvaigznītes man staigā,
Uzšūtas uz zilas segas,
Nolaižas un atkal ceļas.
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No viena viegla vārda nāk viss smagums.
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Auksta migla, un vakars tumst,

Drebuļi allaž pārskrien pār kauliem.

Tur jau uz ielām sāk uguņus aizdegt,
Un gaišāks atspīd ap pilsētu sniegs.
Kas tev daļas?
Ko atpakaļ skaties?
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Dziestoša uguns

Bet kad nu tomēr viss tik ilūzija?
Tik skaista iedoma, no ilgām celta?

Un visi cerēs ziedi tukši bija —?

Es gadiem cīties, ziņa manim smelta

5 No senas vāts, kas sirdī dziļi durta, —*

Tā bij man bruņa, — kad nu bruņa šķelta?

Man bailes padomāt. Kad uguns kurta

No dvēsles kvēlēm un kad — viss nu dzistu?

Kad pēkšņi grimtu pils, kas augšup burta?

10 Vai es to izciestu? Kad priekškars kristu? —
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Saules ķērējs

Bij pulkstens četri rītā, agrā ziemā, —

Vēl negulējis, loga slēģus vēru:

Bāls mēness istabā man nāca ciemā.

Es auksto, caurspīdīgo gaisu dzēru,
5 Lai vēsinātu sird' un karstās krūtis,

Jo pārāk droši es pēc saules ķēru —■

Nu mēness tālē manas ceļa jūtis:
Es nerodu to mīlu jaunadari,
Tik atmiņā spīd saulesloga rūtis.

10 Un priekšā ceļas bāli sniega gari.
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Ja nenāc tu

Ja nenāc tu, tad paliek manim pāri
Mazs gadu skaits tik vien; kā es lai varu

Ar tiem vairs apart plašo pasauls āri?

Ja nenāc tu, tad velti kopu garu,

5 Uz lielo darbu sevi gatavodams,
Jo darbs līdz šim man bij tik sakrāt sparu,

Ja nenāc tu, tad izdevies es dodams,

Tad spēks ir šķiests, ko tu vēl vērstu labā;

Tad dzīvē dzīves atjaunums nav rodams.

10 Un tad būs ilgi nāve dzīves vietā.

Lelde.
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Dzelons sirdī

Kā smagums krūtis velk, kā sirds man svaidās!

Nekā man nav, ko es lai tevim slēpju?
Es nepanesu vairs tās veltās gaidas!

Bet kad no tavu daudzo ziedu klēpju
5 Viens ziediņš tev no rokām pēkšņi kritīs?

Kad rausies melnu krēpju?

Drīz maniem laika griežiem stunda sitīs —

Nekad jau liktenim man neizdabāt —

Bet varbūt tev — kluss dzelons sirdi mitīs?

1° Jo varbūt tev bij dots šo dzīvi glabāt?

Lelde, Leldei
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Veļu bite

Nakts vidū dzeguze man balsī sauca,

Drīz tuv', drīz tālu, vienmēr: «Kur tu? Kur tu?»

Man tā vēl gulēt gribējās, tā trauca.

Man jāatjauno spēks, lai nepagurtu;
5 Lai laikā augšā celtu rīta zvani;

Lai jaunai dzīvei jaunu liesmu kurtu.

Tu, laimes putniņ, vai jau aizsauc mani?

Man tā vēl dzīvot gribējās un mīlēt.

Vai, veļu bitīt, tu jau klusi zani?

lū Vai to jau, kas aiz sliekšņa, būs man zīlēt?
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Tā žēlā, žēlā dvēsle peld uz krastu;
Te piepešs vējš
To selgā dzen, lai mirtu vai lai rastu.
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Še atkal staigāju kā nomaldījies
Pa tīreļiem;

Ceļš zudis, kas bij sīkā stīgā vijies.

Es mīlai ticēju, ne ienaidībai, —

5 Tas bij mans grēks.
Par to jūs dodat mani iznīcībai.

Tur kalnos balti mākoņi iet aizķerdamies
Un kavēdamies,

Un ziedu leju smaršām rotādamies —

10 CUivia —

Tu vuoi ch' io rinovelli

Disperato dolor che il cor mi preme?
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Atkal cīņa

Tu velti reibsti atmiņās un dailē,

Tā nesedz acis skaistām plīvursegām:
Caur tām gars skaidrāk skatās dzīves kailē,

Un sūrāk iesūrst sirds no apziņdegām.

Lūk, brīve zūd, kas rada jaunu valsti,

Lej atkal asnis cilvēcei par kaunu,

Top grēkos celti veckārtības balsti.

Tev atkal cīņā iet pret veco ļaunu,
Tev spēk' un garu daile darīs jaunu.
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Es mīlēju jūs visus līdzi silti,
Un alga man no jums —

Bij ļaunas valodas un sīki vilti.

*

Cik jūsu dvēsles, ak, ir nabadzīgas!
5 Ne saulē viņas kvēl,

Ne citu jūtām līdz trīs viņu stīgas.

*

Kaut es jūs sildīt spētu savām kvēlēm

Un stīgot jūs,
Lai sauli teiktu mēs ar tūkstots mēlēm

*

lū I jaunie jūs, cik vecas jūsu domas!

Kad laiks man dos

Tos, kas ies izvest nākamības lomas?
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Kas paliek mums no visiem svētkiem pāri?
— Uz svārkiem putekļi.
Mēs ejam atkal prom kā agrāk bāri.

Ne pārvērš svētku brīnums ikdienību,
Bet pārsauļo,
Un saule lēni plaucē nākamību,
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Acu degums

Kad es pārnācu,
Ko es paņāoE
Simtu tūkstots acu spožumu.

Kad es aiziešu,

Ko es atstāšu?

Vienu savu acu degumu.
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Es mājās pārnācis pirms sava laika,

Ka balodis,

Vēl zem' un proti kūp no asins tvaika.

Cik nu tu asiņaina, mana tauta,
5 Man nepazīt!

Tu netiec ārā vairs, kā karā rauta.

Es redzu, mirst man tēvija un tauta,

Nav gribas dzīvot:

Ij mana dvēsle līdzi tām tiek rauta.

iū Ne tauta man, ne mīla jauna tapa,
Kā es bez tām?

No liepas griezdamās krīt rudens lapa

Ij jūs, es zinu, visas mirt man lausat, —

Kad darīts būs,
15 Jūs simtu simtām puķes kapā krausat.
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Trijsimt gadi

Tad palikt lēnam, vecam, beigās mirt,

Ne īsus simtu gadus nesasniedzot —

Tāds ļaužu liktens, ilgu mūžu liedzot.

Es negribu!
Man nedrīkst trijsimt gadu nepiešķirt!
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Nekas, nekur, nekad.

Kas ies tik tāli manim līdz,

Ka atpakaļ vairs nevar rast?

Nekas.

5 Kur ir tik tālas vietas gals,
Ka tālāka vairs nav kur rast?

Nekur.

Kad spēki stāsies sirdi dzīt?

Kad dusu sevim spēs tā rast?

10 Nekad.

Faihilla.

Mēness meitiņa! Mēness meitiņa!
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Dvēsle, dvēsle,

Ko elso tu tā?

Vai asaras tev

Lai pasaules top?
Kā spožas zvaigznes.

Kad sausos mežus sagrābj uguns degas —
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Ūdens kopā jaukts ar gaisu —

Es savu kreklu karu vējā žaudēt,

Lai vēji projām nestu sviedru sūri;

Man jāiet atkal, jānes simtu pūri,
Jo lielo graudu ražu nevar zaudēt —

Es iešu salstot, bet es iešu smejot,
Kas man ko spēj?
Pa pasauli un sauli es iešu klejot.
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Nu atkal visas bēdas jānes pašam-
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Zili melni mākoņi
Nosaluši

Gaida atveram

Vakara durvis.

Augu dienu

Lietus spaiņus stiepuši,
Pāri ceļgaliem
Nobrizdamies.
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Viens acumirklis vien viss skaistums ira:

Es acis aizveru, —

Kad atveru: viss zūd kā ziedu bira.

Vai tev diena nedar' labi?

Izdzēsa tev cerēs zvaigznes.

Negul nakti — nakts pār galvu
Bērs tev simtiem jaunu zvaigžņu.
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Dienām garām iet man ļaudis,
Naktīm garām iet man zvaigznes,
Dienām naktīm — manas domas.

Cik ir skaisti ļaudis, zvaigznes!
Cik ir laba dzīve: ļaujot
Lūkot kaut tik garāmeju!
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Atskaņas

Atskaņas, atskaņas —

Vai tīšām kopā tā sagadās?

Ak, lapu risums,

Ak, liesmu dzisums!

Nu tukšs stāv visums.

Sirds, sirds, ak, sirds,

Vai atskan uz to tev:

Neizmisums?
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Faihilla

Nu es uz neveidību eju, zinot —

Še veida nerodu,
Tad došu es jums: pastarziedu šķinot.

Iz dziļās dvēsles man

Mūžīgi dzīvais plūst,
Lai mute no sāpēm skan,

Lai apkārt dūst un lūst.

Faihilla.
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Uz aizsaules malu

H. K. — Zini, ka saules mīla

Ved uz aizsaules malu.

Es redzēt gribēju, vai es to spētu —

Būt viens bez jums?
Man šķiet: es tad ij saules neredzētu.

Viss, kas man jauks bij dzīvē, ir jau tāli, —

Kas nāks, tas būs

Tik nikni liels kā kalns ar ledus gāli.
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Māte un meita

Sāpju māte, smieklu meita

Nāk, rociņas sadevušās:

Māte sita dziļas sāpes.
Labo roku uzsizdama,

Meita viegli pieskārās
Kreisās rokas pirkstiņiem.

No sāpēm sērās atpūties!
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Cik sūras stundas tomēr, dzestras dienas!

Cik neatlaidīgs baigs!
Tik vien ir mīlas vaigs, kur sirds lai slienas.

Ne izmērīt, ne sniegt to sāpju dzīli, —

Kā es lai pildu to?

Sirds nestāj, prasa: mīli, mīli, mīli!

Cik stipri nāves elpa pūš, un jaunā,
Un jaunā dzīve, ak, cik vārga, kusla,

Kā sasalusi zālīte, tik trusla!



Tik klusa tava laipnā mīlība,

Ka nemana

Ne tas, ko tava roka noglauda.

Kā salda smarša manu vaigu skāra —■
Tā tava dvēsle iet

Man garām turp, kur gaismas skaidrā āra.

Dorme

Triste la terra —

365
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Sauļojoša mīla

Cik daiļām sievām neizteiktas mīlas!

Ar laimi pasauli tās sauļot spētu,
Kad atraisītu kāds tās liesmu zvīlast

Pret dziesnu debesi kā melnu sētu
5 Es skatu priedes, — otrup krusti balo

Tās sirdī mieru ceļ man klusiņsvētuf

Kas viņām es, ko nemierviļņi skalo?

Kas šodien šeit un ritu aizplūst gaisā:
Tās laipni visas manas sāpes galo.

10 Kā mēness spīdu es ij pusnakts baisā,
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Starojoša roka

Es visas jūsu jūtas tagad zinu,
Jo viena sirds še guļ uz manas delnas,
Es katru stīgu redzu, vārdā minu:

Lūk, baltas, zilas, sārtas, ak, un melnas!

5 Kā a-grā'k bijos to un dziļi skumu,
Ka vainas tiklos liktens likstas pelnās.

Nu redzu: visas aužas lidz uz jumu,
Kas spilgts un silts kā debess, kopā garo,
Un visas pilnu dara dzīves summu.

10 Es roku slēdzu: rok' un ķermens staro.
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Negaistošais laimes sapnis

Man laimes sapnis ir, — tas neizgaistošs;
Kad manis nebūtu, tad viņš vēl būtu;

Es, viņā dzīvodams, pats mūžam kaistošs.

Ko sapņos tēloju sev, ko es jūtu,
5 Tas dzīvāk tverams nekā manas miesas,

To nākotnei kā atziņu es sūtu.

Tas dzīvs, kaut ilūzija bij no tiesas;

Tas brīnums piedzīvots, kas ir par lielu,

Lai slavās tvertu to, tās būtu liesas:

lū Ir laime tā, kas vērtīs pasauls vielu.
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Mīlas svētība

Ir mīla brīnum brīnišķa —

Nekā, nekā tai nevajga
Un dara visu, visu.

Tā mazam iedod lielumu,
5 Tā skarbam iedveš maigumu,

Tā augšā paceļ kritušu,

Tā atdzīvin' ij mirušu —

Es kaistu, kas es dzisu.

■

Lai zeme tevi svētī zaļiem ziediem,
10 Lai saule tevi svētī siltiem glāstiem,

Lai gaisi tevi svētī saldām smaršām,

Lai diena tevi svētī jauniem darbiem,

Lai tevi svētī nakts, kā mani tu

Ar visām balvām kopā un ar tevi!
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Pa nakti pēkšņi sniega padebešos
Man jauna zvaigzne lec:

«Es še! Ko bēdā tu tais saules svešos?!»
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Mīļā raksta:

Es kaunos teikt, lai raksti nes to vārdu!

Uz tavu sirdi manas ilgas iet,

Lai kur es eju pati —

Es vasar' skraidīju pa ziedu pļavu,
Virs galvas cīruls, vaigā saules glāsti,
Bet dvēsle pilna nesajustām ilgām,
Es visur jutu, redzēju tik tevi.

Tad es šīs ilgas nesapratu vēl —
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Mīļā saka:

Ak, valdīties — to sauc par lielu laimi, —*

Bet, kad uz tevi deg man visa sirds,
Vai valdīties nav — zaimi?

5 Es gribēt' brīdi tik vismazāko

Pie tevis būt!

Un tad es nestu kaut visgrūtāko.

Bez gala mīlu laukus, sauli, tāli, —

Kopš nāci tu,
10 I lauks, i saul', i tāle — visi bāli.
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Divsirdis

Tu savu sirdi manim devi balvā,

Un nu es divsirdis

Kā teiku spēkons, izkalts dievu kalvā.

Es divas lielas liesmas nesu krūtīs,

Lai nesadedz:

Es iešu salā turp, kur saule sūtīs.

Ir jānāk jaunai tiklai, kuras vara

Lai neliek mirt,
Bet jaunai dzīvei visus stiprus dara.
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Mīļā tālumā:

let dienas pilnas tava tuvuma —

Es vaļā acīm tevī tumsā raugos,

Līdz sapnī aizeju pie tevis būt —

5 Man jādod tevim viss, kas pieder tev,

Tās dvēsles tieksmes, kas viskarstākās —

Ko nedrīkst jaudāt cilvēki un diena,
Tik nakts un tu.

Bet mīlas pilnīgs izteicējs ir skūpsts.

10 Neveldzē sirdi sudraba rasa,

Tikai pēc tevis tvīkstot tā prasa.
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Laimes jausma

Es skatos tavā ģīmetnē, un jausma,
Par laimi jausma nāk

Kā tāla, iespējama rīta ausma.

Aiz melniem kalniem rožu saule laidās:

5 Zaļš, oranžs, violets

Un zils, un sārts — sirds sapņo ilgās, gaidās.

Bezdelīga, zīda spārni,
Ko tu skraidi manu logu?
Ko kairini, ko kaitini

i° Manu sirdi — līdzi laist?
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Jūras celta pasaule

Par sirdi, ko vēl sāpes tura slēgtu,
Kā laimes vēsma trīs, kā silta pūsma,
Kā saules solījums par drīzu lēktu.

Sirds tikai dreb, tik sveša prieka jūsma —

5 Bet kad nu tomēr tā, kad tomēr būtu? —

Tad pēkšņi virpo fantāziju drūsma:

Jauns, jauns viss! prāts un sirds, un pasauls grūtu!
Un saules gaiši citi prāti zeltu!

Es tavā mīlā bērna laimi gūtu!

10 Es jaunu pasauli iz jūras celtu!
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Vēl vienu skūpstu dod un ņem vēl vienu, —

Kad vairs mes tiksimies?

Pie tevis sirdi es uz mūžiem sienu.

Vēl vienu skūpstu dod un ņem vēl vienu, —

5 Vai tu spēj glābt?
Es tavu zilo mieru pārāk cienu.

Vēl vienu skūpstu dod un ņem vēl vienu, —

Mēs netiksimies vairs:

Uz nakti eju es un tu uz dienu.

10 Olivia —
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Kad saite pušu iet

Un irst, —

Tad nebūs tev to siet,

Bet cirst!

Bet pats no tā kad mirst?

Lai mirst!
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Klau! durvīs dūrēm cīņas klaudz,
Tas mani sauc:

Tur klajā laukā telpu daudz, vēl daudz.
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Ar troksni priekam durvis aizsit cieti —
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Es tagad eju, mana tēvu sēta,
Lai redzētu, vai elpas manim būtu

Bez tevis būt, kaut dziļi sirdī rēta.

Es atkal mājās nākšu, lai vai gūtu
5 Uz mūžu tevi, vai lai tālēs ietu,

Kurp sen jau garu izlūkos es sūtu.

Kā Arhimeds es gribu cietu vietu,

No kuras pasauli es apkārt veltu,

No kuras izvest spētu lielo lietu.

10 Tad visiem līdz es jaunā metā zeltu
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Cik dzīve nabaga! cik maz tai laba!

Un, ak, cik maz ir skaista! un vel cēla!

Jo skopa bijusi mums māte daba.

Tik skaistum' atgaisma mums žēla, žēla

5 Ir ļauta vēl, lai dotu laimes ģiedu —

Tā spīd pār mums no maiga sievas tēla.

Ir dota sieviete par zemes ziedu,

lekš viņas turam visu augst' un svētu,

lekš viņas nedaiļa un ļauna biedu.

lū Tā pārstaros ij tukšo pasauls sētu.
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Cik manā mūžā laimes pabijušas,
Tas bij no sievietēm; ij sāpes visas,

Cik deva tās, pēc labu atnesušas.

Es ceru, tās man klās ij nāves cisas,
5 Kad savus kaulus zemei atmetīšu:

Tās piekops skaliņu pēc beigu dzisas.

Es maigās sieviet-rokas noskūpstīšu
Un lūpu sārtumu un matu elpu,
Un acu smaidu mūžam svēt-svētīšu —

10 Tās mani vadīs vēl caur zvaigžņu telpu
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Tu visu pasauli vēl salauzītu, —

Lai, lai, ta atdzims atkal sievas smaidā,

Tik brīnumdaiļāka kā nepazītu.

Tā nākampasaule, ko senā gaidā,
5 Ko senā ilgā meklē sapņu audzes,

Tas nākamspēks ir te, kas glābs mūs vaidā.

Tad taisāt ceļu, ārdāt šķēršu kaudzes!

Nāk sieviete, nāk jaunatne, nāk mīla;

Uz saules valsti aizved viņas draudzes:

iū Mums priekā lielā nākamības ķīla.
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Bet es, — kad miesas man sen zemē dusēs,

Es augste tavu mīļskarugo balsi

Vēl gaiši dzirdēšu, kad viss man klusēs.

Kad svešā gaismā telpa spulgos palsi,
5 Man vizēs tavi garie zelta mati

Ij tad, kad pati tu jau nāvē salsi.

Kā saules starus tu tos kārsi plati
Pār zemi, — vizma tā man spārnus raisīs,

Es celšos turp, kur jaunu zvaigžņu skati.

10 Mēs sāksim citu sauli, kad šī gaisīs.

Olivia.



Saņēmu — negaidot un necerot — šoruden vēstuli no

šīs grāmatas sacerētāja. Mēs bijām viņu jau skaitījuši par

mirušu, un mīļas un skaistas lasītājas man reižu reizēm

izteica savu sirsnīgāko nožēlojumu, ka tik agri aizgājis
tas cerību pilnais jauneklis. Tagad mūsu prieks bet

lasīsim labāk viņa vēstuli, — še viņa:

Cienītais izdevēja kungs!

Saņemat šādā, rakstiskā veidā pateicību par manas grā-
matiņas «Addio bella!» izdošanu! Pats aiziet pie Jums es

kautrējos, jo nevēlētos nākt atklātībā ar savu personu.

Līdz ar šo nododu Jums otro daļu no manas skiču burtnī-

cas. Es aizceļošu, jaunās Latvijas klimatu es labi nepa-

nesu; skiču burtnīcā es vainu lieku uz latvju zeltenēm,

kurām to tiešām nebūs grūti nest. Eju atrast, — ko? —

teikšu, kad būšu atradis. Pēc manis netaujājat. Tik laip-
nas kundzes kā signora Luigina, kas dotu ziņas, otras

vairs nav; uz Tičīnu nevaru iet atpakaļ, tāpat kā uz pa-

gātni — un kas ir priekšā? Bet Jūs jau lasīsat manu rok-

rakstu.

Paliekat sveiki!

Dagda

Ne vieta, ne datums nebij atzīmēti. — Tas ir viss, ko

varu ziņot. Kā lai apmierinu cienījamos lasītājus un lasī-

tājas? Varbūt jūs par viņu varēsat ko teikt?

Es no savas puses tikai to gribu piemetināt, ka mani

pamudināja izdot šīs dzejas viņu saules, sievietes un jau-
natnes kults, kuru varētu saukt jau par saules, sievietes

un jaunatnes ticību. Tai ir nākotne.

R.



MĒNESS MEITIŅA

NOVELLA

NO DAGDAS SKICU BURTNĪCAS



Ardievu, mēness meitiņa!
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Reiz Džuang Džou sapņoja, ka viņš esot tauriņš, lidojošs

tauriņš, kurš juties sveiks un laimīgs un nenieka nezinā-

jis par Džuang Džou.

Piepeši viņš uzmodās: tad viņš bija atkal patiesi
Džuang Džou.

Nu es nezinu, vai Džuang Džou sapņojis, ka viņš esot

tauriņš, jeb vai tauriņš sapņojis, ka viņš esot Džuang
Džou, kaut gan, bez šaubām, starp Džuang Džou un tau-

riņu ir starpība.



V BURTNĪCA
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9. 3. 23. Es sen neesmu nekā rakstījis savā dienasgrā-
matā. Projām, projām! bet es vēl še. Domās es nezin kur

tāli. Pareizāk taču saukt šo par dienasgrāmatu, ne par

skiču burtnīcu, — kādas še skices?

Savāds gadījums šovakar, mājās braucot tramā! — Bet

nav jau nekas savāds: nokrīt neseklīts, es paceļu. Kādas

spīdīgas acis ledainā sejā! — Nav nekas sevišķs. Kas man

vispār tur daļas?
lekš kā pastāv īsti Li Tai-pē poēzijas spēks? Jāizpēta. —

Rakstu tepat visu, kas gadās.

Zīmējis še neesmu nekā, jau sen.
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NAKTS, MĒNESS UN DIVAS ZVAIGZNES

Gar zvaigznēm aši mākons iet, —

Tur divas mirdz uz manu pusi:
Tu smejies, acis piemiegusi.

ZAĻIE SPOGUĻI

Lūk, spoguļi, kas paši redz!

Tie zaļi tā kā smaragdpļavas.
Nē, zaļas zvaigznes acis tavas.

SAPŅA VĀRDS

«Kā tevi vārdā sauc?» — Vai es to zinu?

Vai sapnim vārds?

Es sapņus zvaigžņu vaiņagā sev pinu.
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VIENS MATIŅŠ

Projām! — Ej tu nu aizturi?

Zel, žēl!

Kas viņa ir? vai redzēšu vel?

Bet savādi!

Viens matiņš man pieķēries,
Kad sniedzu tai ko noliecies:

Tīši vai netīši?

Cik savādi!
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ZVAIGŽŅU MEITA

Ak, kā lai tiktu

Pie zvaigžņu meitas,

Kā zvaigžņu meitu

Lai bildinātu!

5 Ir laimes mātei

Balts kamolltis,
Tā dzija sniegtu
Līdz mēness tornim.

Met, laimes māte,
10 Sav' kamolīti,

Lai risinājās
Līdz mēness tornim.

Es pa to dziju
Tur kāptu augšā,

15 Es zvaigžņu meitu

Tur bildinātu.
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11.3. Es viņu taču redzēju otrreiz. Pilsētā. Izrādās, ka

mēs gandrīz vienā laikā braucam.

Pagājušais laiks tikai ir negrozāms, tekošais mūsu ro-

kās. Vai nevar grozīt arī braukšanas laiku? tekošais laiks

taču mūsu rokās.

Noplūcu atkal, kā agrāk, zaļas lapiņas, kādus pantiņus.
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ACIS AIZ GARDĪNĀM

Tu savas lielās acis plakstiem sedzi,

Tu paliec galvu vērojot un visu redzi,

Bet sevi liedz tu ieskatīties.

Un, ja kāds pētot tevi uzlūko,
5 Tu acis smiekliem plīvuro,

Un tevi izprast velti dzīties:

Tev gardīnām ir klāti dvēsles logi,
Tev apkārt asi dzeloņžogi.
Ko sargā tā, tam vajga dārgam būt!

10 Kā gūt?
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ILGAS GAISOS

Tas dārgs, varbūt pats dārgākais tas ir?

Varbūt sen meklētais tas būtu?

Vai es zinu to savādo jūtu?
Var būt, ka tas tik vien vēl šķir?
Kam savas ilgas es pa gaisiem sūtu?

DAUDZ REDZĒJUŠAS ACIS

Bet ja šīs acis vienmēr redzējušas,
Kā visi viegli garām iet un pāri?
Kad velti to, kas paliek, meklējušas,
Nu vieglu nicinumu jūt pret āri?

Un viegli paspēlē:
«Es tevi redzu un tu mani ne, —

Ej garām!»
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PUTU GALIŅŠ

Tais acīs reizēm redzēju kā naidu,

Kas auksts un sitošs bij, vismaz tā jutu,
Un cauri tam es dzirdēju kā vaidu;

Un it kā odu: vāts un drusku strutu.

Es šaubos pats, vai pareizi man šķita,

Jo smaids tik vieglis, tā kā galiņš putu,
Kā spētu naidu nest? Un vai tur mita

Kāds vaids, kas pazīst tvaiku, sūrsmi, sutu?
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KAD DVĒSLE MĒMA TOP

Kas slēpjas tā, vai tas var laimīgs būt?

Var būt, ka nodarīts tam grūti grūt'?

Un nav neviena, kas to mierinātu?

Vai izprastu tā sirdi un kaut prātu?

Un ja nu dziļās sāpēs sirds tam mirkst?

Jo dvēsle mēma top, kad sirgst.
Un ja nu tā?

Ja tomēr tā?
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SNIEGA MEITENE

Sniega meitene ar ledus acīm,

Vai nekad tev nekūst acu ledus?

Vai nekad tu saulē neparādies?
Vai tu mēnesī tik balinājies?

5 Tavi sarmas mati netop mitri?

Un nekad tev nepūš silta dvaša?

Ak, tev plaisa plīstu ledus sirdī,

Kristu asara no ledus acīm,

Kad tu izietu no mēness gaismas,
10 Kad es ņemtu tevi siltās rokās.
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16. 3. Jauns izgudrojums, laikrakstos lasu. Jāpaintere-

sējas, vai uz tā paša principa kā mans? Laikam taču ne.

Man šī tehnika jāpiesavinās. Še būs grūti to izdarīt.

Nevajga ļaut domām noklīst uz blakus apstākļiem,
Izšķirts ir. Nekas te man vairs nav meklējams, ne atro-

dams. Ne mans laiks, ne mani ļaudis. Maņilovs!
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Kas tev te daļas?
Ko tev tas rūp?

Es savus vaidus esmu apspiedis,
Es savas asras esmu norijis,
Cik kāpa sirds pa muti, — apēdis, —

Vēl iekšās kūp.

KUNG-TSE

Tu taču neesi vēl aizgājis,
Kaut tiku tikām,

Atliku likām

Esi draudējis
Un solījis, solījis, solījis —

Bet, skat!

Tu tā kā Kung-tse vēl tepat
Dzimtenē!
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ĒNAS VĪRS UN ES

' Kas tas ir, kas man runā pretī?
Vai sena miņa?

Ar to es tagad satiekos reti.

Vai sirdsapziņa?
Vai es gan vainīgs esmu pret tevi?

«Nē, bet pret sevi!»
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UZ MĀJĀM!

Es klusā rezignācijā jau likos rimis,

Kad iepriekš paredzēju tor kas nāks:

Ka zudīs visas skaistās ilūzijas
Un visi raibie ziedi izrādīsies

5 Par papīru, bet jūtas
— Ko, atkal sapnis? Negribu. Man pietiek!
Garām, garām!
Uz mājām!

«Tev pietiek gan,
10 Ne man:

Līdz pašām mielēm būs tev sāpes ciest,

Tad ļaus tev riebās vaigu projām griezt
No dzimtenes,
Kas pirmā nesa tavu «es»

15 Uz mājām!»
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TRŪKSTOŠAIS MATIŅŠ

Pļauja ievākta, nu kalps var iet,

Kas še zemē mani vairs var siet?

Alga nemaksāta, — vai dēļ tās

Gadiem gāju es tais mocībās?

5 Jūra, priedes, saule, vakars, rīts —

Viss, kas dārgs man bij, ir sagandīts.

Sūrstot projām raujas krūts un skats, —

Vai vēl sien kas? — Sīciņš zīda mats.

Nejaušs gadījums, vai turēs ciet?
iū Mats vai netrūks, kad grib mani siet?
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TREŠĀ NAKTS

Cik skaista ir šī pasaule!

Bet, ak, kā naktī veros svešā, svešā!

«Ej, iekšā niries, nebaidies!

Tu atkal sevī vērsīsies,

Kad, mikrokosmā skatījies,
Pats dvēsles smalknēs pletīsies —

Un būs šī nakts tev pēdējā un trešā!»



21. 3. Ēnas vīrs jau mani dzen un garām lidojošam ga-

dījumam liek piedot nozīmi un it kā ieslēgt to sistēmā.

Kā mana daba visu aptver un pārstrādā! Visu dara par

likteni, likteni liek. — Kā divi vēji viens pret otru iet,

tā divēji likteņi, ārējs un paša darīts. Kad vējam lieku

griezt savas dzirnavas, vai tad ārējo likteni nedaru par

iekšējo un savu? — Jā, jā. — Kad tik nu vējš nenorauj
spārnus tavām dzirnavām?

Kā spalva mani aizvedusi pa savu ceļu uz nez kādu

likteņu tirzāšanu, un ir taču runa tikai par viegliem marta

mākonīšiem un saules staru rotaļiņām!
Vai neņemt visu vieglumā? un likt visu lietā? — vai

nevar to ņemt par novellu?

407
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Uz mūžu manas rokas tevi slēdz,

Pats liktens to tā devis,

Jo, lūk, kad tu no manis bēdz,

Tu bēdz no sevis.

— Un kurp?

Kurp iesi? — «Mirt!» — Ak, kā tas skan!

Lūk, kā mūs baidīs!

Kas mirt tevi laidīs?

Bez tevis saule būtu bez zaiga,
Bez tevis mēnessnakts nebūtu maiga, —

Lūk, visai zemei tevis vajga!
Un kā vēl man!

Kas tevi laidīs?!
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PUSACTIŅAS

Pusactiņām smejies tu,

Pusmutītes runa tava, —

Vai tu baidies atverot

Pazaudēt sirdi visu?
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SERDE UN SIRDS

Apēd ābolīti,

Nomet āboļserdi —

Vai man! mīļo meitenīti:

Serdei sirdi līdz.

TU DRĪSTI

Rieksts saka: kod man, tu to drīsti, —

Tev zobi baltāki par manu miesu.

Teic ķirsis: sūc mani, tu drīsti, —

Tev lūpas sārtākas par manām asnīm.

5 Vīns saka: dzer mani, tu drīsti, —

Tev dvaša saldāka par manu smaršu.

*

Sirds.ar grib teikt ko, trīc un nevar izteikt

Un sadeg tavā rokā kaunoties —

Vai tava roka karstāka?

ie Vai sirds?
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SKŪPSTA TICĪBA

Vai mani mīli tu?

Es nezinu, —

Bet, cik es tevi noskūpstu,
Tik ticu es

Un tu.

UZ KONCERTBALLI

Es tevim skūpsta nedošu,
Nemaz es tevis nemīlu,

Uz koncertballi aiziešu. —

«Ak, lūk, tad tā!

Tad atdod skūpstus, ko tev iedevu!

I simtu, i vēl tūkstošu.

Un vai gan velti tevi auklēju
Šai klēpī tā?»
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MŪŽĪGA MĪLA

«Ir mīla mūžīga.» — To pazīstam,
Un īstam vīriešam

Tā sniedz no vakara līdz azaidam.

«Ir tomēr mīla mūžīga!» — Jā gan,
5 Ik dzejols tevim par to skan,

Bet kādēļ prozā tu to saki man?

«Ir tikai mīlā mūžība!

Kad mīlā es pie tevis dusu

Un prāts un dziņas stāj un paliek klusu,
l° Tad dvēsle trīsot sajūt svešu dvesmu!

Es vairs ne savs, es citas saules esmu —

Es mūžība.»

SARGIES NETICĒT

Tiesa, tiesa: uzticami,

Ilgi mīlēju es tevi, —

Tu nekad man neticēji,
Nu tu tici — nu nav tiesa!

Senu dienu viegla dziesma —

Nemin'! lai tā nenotiktu.
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SKAISTAS LŪPAS UN STĀSTI

Tie stāsti, kas skaisti un žēlīgi,
Visskaistāko lūpu stāstīti, —

Vai nav par dārgu maksāti

Ar negulētu visu nakti?

Vai lūpas, kas visskaistākās,
Priekš gariem stāstiem radītas?

Nav gariem skūpstiem skūpstītas
Pa negulētu visu nakti?
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PRIEKA CEĻŠ

«Es gribu prieku vien

Un vēl ik dien',

Bet bēdu it nemaz

Un it nekādu!»

5 Nu kas?

Vai ceļu lai tev rādu?

Lūko manu skaistumu vien,

Skūpsti mani tik vien

Un vēl ik dien',
10 Un vēl arvien. —
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ATVĒRTAS LŪPAS

Ij man reiz lūpas bija atvērtas,
Kad bērns es biju,
Nu tās no dzīves cieši aizsistas.

«Uz iekšu mīkstās malas ieliektas,
5 Es nez', kā viņas būtu veramas?

Jo tur, kur citiem mute sārtojas
t

Tev redz tik tievu, sārtu dziju.

Ak vai, kad tuvāk lūpās ieskatās,

Kā asmeņi man pretī rēgojas
10 Ar asins liju!

Vai tās jel reiz ir skūpstītas?!»

Vai neskūpstītas tādas tapušas? —

SMAIDI MUTĒ

Nu manā mutē smaidi ir,

Kopš lūpām tu to skāri, —

Un, kopš tu spīdi man pār dzīvi pāri,
Man dzīve dārga ir.
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PIRMĀ VĒSTULE

Es turu pirmo tavu vēstuli —'
Kā šalkas laime pēkšņi pārskrien miesas:

Tie mīļie vārdiņi, tie solījumi —

Es viņus izjutis vai simtām reižu —

Tā neizsakām-dārga dvēsles smarša —

Viss pēkšņi jauns, viss pārsteidzošs kā brīnums!

Kā svešu pasauli tu pavērusi:
Es skatos aizraudamies, priekā drebot.
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MĪLAS LĪGUMS

«Tu nenosvied šīs rindiņas,
Tev allaž vēstules mētājas!»

Nē, nē! kā aci tās glabāšu,
Kā mūsu mīlas līgumu:
Kas skūpstiem vien bij apsolīts,
Nu, pašrocīgi tevis pierakstīts,
Uz mūžu paliek negrozīts.



ĢĪMETNE SĀNCENSE

Tev patīk mana ģīmetne tik vien:

Cik dievišķa un nez cik skaista!

Pie viņas tu tik visas domas sien,

No rokām netiek tā vairs ārā laista!

5 Labs ir!

Un mani pašu redzi tu taču ik dien',
Es paša tā, kas tevi saista,

Ko ģīmetne no manis tevi šķir?

«Vai greizsirdīga tu uz ģīmetni?»
10 Nu, es jau skaistāka par papīri!

Dod šur! — To sāncensi būs pušu raut!

Nāc mani pašu vienu rokās skaut!
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4. 4. Vai tā ir vairs marta vēsmu rotaļa? Vai smiltis un

lapas tiek pa gaisu nestas? Vai ne sirdis?

Pielūko, ka nenotiek saukums dvēselei! A, mana dvēsle

dzīvo citu dzīvi, kas viņai? Nekas man nevar kaitēt, nekā

es nebaidos. — Tavai ne, bet citai.

Bet citai? A! — Ko? vai nu izbijies?
— Nē, nē, tas taču nevar būt!

— Un tavai? —

Vai treša dzīve?
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ZELTA LĀSAS

Saulīte bradā

Kailām kājām
Pa upēm, ezeriem,
Pa ceļa dūkstēm, —

Sudrabu šļaksta
Smiedamās gaisā —

Div' zelta lāsītes

Tev tika acīs.
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IK DIEN' TU SKAISTĀKA PALIECI!

Ik dien' tu skaistāka palieci!
«Ak, ej nu ej!»

Spīd acis tev daudz spožāki,
Tu galviņu pacel staltāki,

5 Un vaigi top tev rožaini —

«Ej, ko nu smej!»

Brīvāka, straujāka tapusi gaita,
Kā risusi nost kāda slepena saita,
Tava mīļā seja visa kā garo!

io Kā priekškara siena gaismota staro.

«Ak, es to nesajūtu vēl,

Tik kas man sāp un rauj, un kvēl!»
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BAILĪGA SARUNA

«Cik vien ap tevi redzu, visas skaistas, —

Tu skaistas izvēlies.» — Es skaistas daru.

«Tu skaistas dari — kā?»

— Kas mani mīl no sirds, tā skaista top.
5 «Kā skaista top?»

— Jo garā mani mīl, gars veido vaigu.
Ikkatru mīla vērš, bet skaistumā

Tik gara mīla vien.

Kad nemīlēsi mani, tad ij tu
10 Drīz ikdienišķa tapsi tā kā citas:

No acīm izzudīs tev ilgu smeldze,

Uz tālēm netieksies vairs gudrais skats,

Stāvs lepni nenesīs vairs domu galvu,
Un droša pašcieņa vairs necels krūtis.

15 Ka tu tik skaista tapusi, tas man

Ne prieks tik vien, bet gara gandarījums.
«Un es ko dodu tev?»

— Ak, tevi redzot vien, jau ļaunums zūd,

Nekas nav grozījies, un tomēr labi.
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SAULE AUGUMĀ

Ik dienas mīlas vairāk top —

«Kā tas var būt?»

Ik jūtai jūta jāsastop!
Viens otram tuvāk, tuvāk ik dienukļūt!

5 «Ak, ak!

Tik ļoti tevi mīlu tā —

Tā tagad un mūžam kā sākumā,

Kā vairāk gūt?»

Spīd ļoti saule gadssākumā,
10 Bet aug ik dien' vēl siltumā,

Līdz viss sāk zaļot pavasarā,

Ļaujies tu arī mīlas varā,

Tā tevi augšanai raisīs.



424

VASKIS ROKĀ

Vēl vairāk mīlas — ak, man bail!

Man tā jau sirds un dvēsle gail,
Es nespēju,
Es tavā mīlā pelnos sadegšu!

5 «Mīla mūs sadegs un jaunam raisīs.»

Ko no manis taisīs?

Es esmu vaskis tavā rokā,

Es medus tavā bišu kokā.

Kā svecīte mana dzīve dzisa —

lū Es esmu tava visa, visa!

Ko tavas rokas no manis taisīs?
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TREŠĀ DZĪVE

Ij mana dvēsle gaisīs:
Tava būs manim kā sava,

Un mana būs tava;

Vienu dvēsli ar otru kā vīnu ar vīnu maisīs

Un nāks tad treša,

Augstāka dzīve, mums rada, vēl sveša.

PASAKAS ZIRNĪTS

Kad nu tev kādreiz manis nepietiek?!
Jo tu jau gribi, lai es mūžam augu.
Un kā es to lai izdaru, ko liek?

Ja neizdaru, pazaudēju draugu!

5 Ko aplinki! — es teikšu taisnību:

Es tevim laba diezgan neesmu,

Tu gribi mani vienmēr labāku, —

Tad meklē, varbūt citu atrodi,

Kur kādu augošāku meiteni,
10 Kā pasakā to zirnīti,

Ko debesīs kāpt.
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MIRSTAMA MEITIŅA

Tu saki: mīla mūžīgai
Lūk, es tik mirstama meitiņa —

Vai tiešām mūžam es tev neapnikšu?

Kā es lai ceru to?

5 Varbūt ar mani mīļi pajoko,
Tad vienaldzīga es tev tikšu.

Varbūt ij pretīga?
«Ak, nemoci mani, meitiņa!»
Bet teic, kur tad es savu sirdi likšu?

10 Bet teic, kur tad es savu dvēsli likšu?
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20. 4. Kā netīšĀm uztrauktas senas, gulošas atmiņas! Kā

mīlas miņu lai es dzēšu? — Olivia, Olivia! — Tu jau pati
aiziedama iemeti manu sirdi kā sēklu citā, svešā druvā

Tu pati citā veidā meklēji sev tēlu svešā mājā.
Vai tu pati nespīdēji Leldē? Kas tad bija tie spīgulīši,

kas nemierīgi lidoja pa pļavām, it kā meklēdami, kur

nomesties un palikt?
Vai tu topi dzīva?

Ak, brīnums!

Es likšu burtnīcai un dzīvei jaunu nodaļu un saukšu to:

Lelde!

Jeb vai Adrastea — neizbēgamā?

Bet tu jau negribi but Olivia?!
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AIZAUGU STĪGAS

Aizaugu stīgas un ērkšķi bij priekšā,
Es iegāju svešā namā iekšā —

Ko es tur atradu?

Tumšu tukšumu,

Bet kaktā —

Savu nosirmojušu — bērnību.
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NEMIRSTAMA MIŅA

Nekad man nava apnicis,

Ko reizi esmu mīlējis, —

Kā mīlas miņu lai es dzēšu?

No mājas, ko es uzcēlis,

Kā akmeni lai laukā plēšu?

UGUNSKURA STARIŅŠ

Ak, prieks! vai tas ir ugunskura stariņš?
Tik mīļi spīd!
Jeb māna atkal tik kāds maldu gariņš?

JAUNĀ MĒNESĪ

«Kas stādīts jaunā mēnesī, tas augs, —»

Nu teic, mans draugs,
Mans prieks, mans draudziņ, vai tā puķe plauks?



430

ATZAĻOTAS RUDENS LAPAS

Zaļas bija vasar' lapas,
Rudens rudas padarīja, —

Balta bija dzīve mana,

Bēdas melnu padarīja —

Olivia!

Vai tu, Lelde, pavasara?
Visu atkal dzīvu dara?

Lelde!

LELDE

Vai Leldi atradu?

Vai Lelde tu?

Ar ilgām, ilgām sen es meklēju.

Tu netici tam pati,
Tad velti cerē ilgu skati,

Un jāiet meklēt man uz mūžibu.
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OLIVIA

«Olivia! Olivia!

Es ne tā, — lai to, kas bija,

Pārklāj zaļa efejvija!

Es ne Lelde, ko tu meklē

5 Nez kur debesīs vai peklē, —

Es še skaistā zemes seklē.

Mēness riet no zelta zara,

let, kur nesniedz saules vara:

Tā es esmu: Siniara!

10 Siniara.»

ADRASTEA

Vai laime tomēr?!

Vai laime tomēr spējama?
Vai nav tik atkal sapņu iedoma?

Jo sapņi jau mūžam vērpj un vērpj,
Laimi visās raibās greznās krāsās tērpj,
Ak, laime tomēr!

Es sapnī redzēju viņas seju —

Adrasteu, Adrasteu!
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MĒNESSMEITIŅAS BRAUCIENS

Tā gudri ļaudis teic, un kā lai netic, —

Bet es jau neticu, tas nevar būt,

Ka mēnessmeitiņa sen nomirusi!

Vēl vakar es jau redzēju to braucam:

5 Bij bura sarkana ar zelta mastiem,
Balts zīda lakatiņš kā mākonīts

Trīc masta galā; laiva tumši zila.

No ugunsvēja bura piepūsta,
Kad vēlāk lūkojos ar mīļo reizā,

10 Mēs abi redzējām: — dzēsts ugunsvējš,
Un bura spīdēj' skaidrā sudrabgaismā.

Ar zaļu plīvurīti segusies,
Pār malu baltu roku nokārusi,
Ar mirgo ūdentiņu rotādamās,

*5 Tur sēdēj' mēnessmeitiņa vien' viena.

Mēs ilgi, ilgi viņā lūkojāmies,
Un mūsu ilgas līdzi laivai laidās,

Man mīļā klēpī, kaklu apskāvusi —

Nē, mēnessmeitiņa nekad jau nemirs.
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3. 5. Pavasara jūrmalā; jūrmala grib attaisnot savu ek-

sistences tiesību pasaulē. Izdodas spīdoši, — bet varbūt

tādēļ, ka esam divatā. «Brauksim atkal, brauksim atkal!»

Lelde atkārtoti atkārto un — piepeši viņas nav. Nekur

nesastopu ne tīši, ne netīši. Leldes nav.

Nu jā, jā: Leldes nav. Un vai tad tāda ir iezīme Siniarai?

Cik reti rakstu vairs dienasgrāmatā! Visa burtnīca at-

kal pilna tikai pantiem.
Darbs neiet. Vai tad tas arī ir darbs? Vai tas jel maz

vajadzīgs?
Bet kur tad galu galā viņa paliek?
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JŪRAS SKAISTUMS

Kā jūra saulē mirdz!

Vējš glaužas vaigā!
Kā sārti atspīd tev

Lūpas vakara zaigā!

5 Cik skaista jūra ir!

Kā es to nezināju?
Un taču reižu reizēm es

Gar jūru gāju.

Man vēlreiz jābrauc ir,
10 Lai pārliecinos labi,

Vai tiešām tā? — «Nu brauc!»

Nē, abi, abi!
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PUTNIŅŠ KRĀTĀ

Gaidas, ak, kā nospiež gaidas!
Nogurusi sirds, bet svaidās

Dienām cauri.

Tā kā smagums velk uz leju,
Te es sēstos, te es eju,
Visur šauri.

Sirds, vai putniņš esi krātā?

Vai tev pretī laisties prātā —

Dienas cauri?
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AIZKAVĒJIES ZIEDONS

Stāv koki klusi un kaili,
Tu paņēmi līdz visu daili.

Nu nāc jel atkal,

Lai putni reiz dzied!

Pamet jel drusku acis,

Lai ūdens zied!

VELTS PAVASARS

Ko šodien saule spīd? Es negribu,
Es mīļās taču neredzu, —

Tu, saulīt, velti starus šķiedi.

Jauns bērziņš izlaiž zaļas lapiņas,
5 Tik sulīgas, tik smaršīgas, —

Ak, bērziņ, velti ziedi!

Es visu dienu sēdu istabā,
Man prāti staigā neziņā, —*

Tu, mīļā, ejot viņus kliedi

10 Tālumā.
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MELNĀ APSEGA

Kad tevis nav, es zvaigznēs lūkojos
Kā tavu acu spožos dziļumos,

Tad mēness nāk ar klusu laipnību —

Ar tava vaiga samta maigumu.

Bet nakts tin mani melnā apsegā,
Kad tevis nav, lai neredzu nekā.

DVĒSLE BEZ ZIEDU

Neprasi man,

Kā ir man bez tevis:

Ak, tad bez domu, bez jūtu, bez ainu

Guļ dvēsele man:

Ne trīc kas dvēslē, ne skan,
Ne zan,

Ne ziedu, ne putnu, ne dainu —

Bez tevis.
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SAULES DŪRIENS

Sirds, tev nebūs raizēties,

Ka no mīļās īsā laiciņā
Esi šķirts.

Sirds, ak, sirds!

Tev ir labi tumšā paēnā
Drusku atpūsties:
Pārāk ilgi saulgozī jau mīti,

Ka tu saules dūrienā

Nenokrīti.
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MAIGAIS MIRDZUMS

Ij kad es tevis neredzu,

Ij kad tu tāli, tāli projām, —

Es jūtu tevi atmirgojam
Kā maigu, mīļu mirdzumu.

Es jūtu tevi nakt' un dien',

Kā mēnesī to meitenīti, —

Lai savām miesām kur tu mīti,
Tev dvēsle manā sirdī vien.
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MEITIŅAS MĒNESSNIEGS

No baigiem nakti atmodos,

Man vienai bij tik salti, —

Pie loga steidzos, paskatos:
«Vai! tiešām jumti sniega balti!

Ak, ziedonis beigts.»

Ko vaidi, iebaidētā sirds?!

Ne sniegs, bet mēnessgaisma jumtos mirdz,
Ir ziedonis, ir!

MEITIŅAS HARAKIRI

Kad tevis nav, es tevis ilgojos,
Es tavā miņā tikai kavējos,
Līdz tevī saplūstu, kad sastopos.

Es sevi visu tevim atdodu,

Man šķiet, nekad tev diezgan nedaru,
Es sevi pašu pušu pāršķeltu.
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10. 5. Ir, ir, ir!

Klusi nu tu, burtnīca!

Klusat visi jautājumi!
Siniara!
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IR!

Turēt tevi atkal rokās!

Elpot tavu saldo dvašu,
Skatīt, kā tev mirgo acis.

Tikai turēt tevi rokās,
Tikai elpot, tikai skatīt —

Pietiek dzīves vienam mūžam

NESMARŠĪGS CERIŅŠ

Tad, kad es pie tevis,
Viss man apkārt zudis;

Ne ko redzu, ne ko dzirdu.

Smaršas tā es mīlu, —

Visas tās, ij ceriņš,

Nesmaršo, kad es pie tevis.
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VIENS SKŪPSTS

Ar vienu skūpstu tu

Man acis sedzi, —

Tās neredz vairs, kas bijis ir,

No visa, ko sirds mīl un nīst, tu šķir —*

5 Ar vienu skūpstu.

Ar otru skūpstu:
Ak, nu, acs, tu redzi,

Tu redzi to, kas tik vēl būs,
To jauno rītu, kas vēl atvērs mūs

to Ar vienu skūpstu.
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LAIMES MIEGS

Tu zelta galviņu man liec uz pleca,
Pār manu roku tava elpa staigā;
Daudz triecu es par visu jaun' un vecu.

Tu, acis cieti, smaidot neatbildi, —

5 Tik ērtāk vaidziņu spied manā vaigā,
Ar mazo rociņu man krūtis sildi, —

Es jūtu, ka tu laidies miega maigā.

Miedz, miedzi, sirds! Tu manu dvēsli pildi
Ar laimi, kādu vārdi neizsaka.

10 Kam vārds? Ar visu būtni mīlu cildi,

Kas noslēpumaina kā dzīves aka.
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DVĒSELĪTES NESĒJIŅAS

Tumšā naktī vēji drošāk dauzās,

Trokšņojot pa tukšām ielām skraida,

Piedzēruši, iznākuši laukā,
Visi ļauni gari pasprukuši

5 Tā kā suņi, nakti vaļā laisti.

Garām gājējam visapkārt briesmas,

Gāž no kājām, dūkstīs met un grāvī.
Lietu lej uz drēbēm, matus plosa,

Spoki bālus ģīmjus bāž no zemes,

10 Melnas durvis vārstās kapu sētās,

Ļauni ļaudis glūn aiz ielu stūriem,

Augstais papēds akmeņstarpā nolūst,
Baltās kurpes, ak, un zīda svārki,

Kājas ažūrzeķēs salst un slapjas,
15 Līdz pat mugurai jau sūcas lietus —

Noaut, nomaukt, sildīt, sildīt, sildīt —

Skūpstīt, glaudīt, azotē sev glabāt,

Kājiņas skrien visām briesmām cauri

Atnest manim dārgu dvēselīti.
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ZVAIGZŅU KAISĪTĀJS

Guli, guli, guli
Un gaidi —

Mēness tev pāri

Zvaigznītes kaisa,

5 Puķītes mārītes

Nobirst no gaisa,
Galvā no dzirkstītēm

Vaiņagu taisa —

Guli, guli, guli
10 Un smaidi.
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MĒNESS SLĒPTAS ACIS

Abi galvas saliekam

Vienā spilvenā,
Labu nakti smejot pasakām
Mēnesim un sietiņam
Debess tālumā.

Citu nākt', ak, nomodā

Viens es savā spilvenā,

Karstās acis slēpu mēness gaišumam

MĪLAS VĀRDS

Kad ausa rīts,
Tu mīlas vārdu manim devi:

«Es redzu sauli, un es jūtu tevi!»

MĪLAS DZIESMA

Ko šorīt Arita man dzied:

«Pie tevis es kā ziedoņpiesaulītes,
Tur divas zilas vizbulītes,
Tās tavas acis zied.»
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SAUL' UN MĒNESS GULTA

Ko es tev teikšu, ko neteikšu, —

Ko neviens, neviens, to es redzēju:
Saul' un mēness uz sudraba palaga
Zelta gultā kopā gulēja;

5 Abiem pāri bij pārklātas
lezilas dūņainas mākoņu apsegas.

Ko es tev pateicu,
To es meloju:

Nebij ne saules, ne mēness, — viss pasakas,
10 Nekad tie nakti netiekas,

Divi mīļie tik kopā sarodas

Pie mēness lampiņas.
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BALTI BALODĪŠI

Es redzu — laukā arājs vagas dzen,

Un pakaļ, lasīdami jautrā barā,

Tek brūnā laukā balti balodīši:

Tie tavi baltie pirkstiņi
Pa manām brūnām krūtīm tek.

SKAISTĀKĀ JOSTA

Tu man esi skaistu jostu

Apkārt mani apjozusi:
Divkārt manim apvijusi
Savas skaistās baltās rokas, —

Zīda pušķos karājas:
Tie tavi garie zīda mati.
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ROŽAINI SMAIDI

Rožaini smaidi,
Sudraboti smiekļi, —

Rasotā saulē

Izej un gaidi!

SAULES ATSPAIDIŅŠ

Tev ziedu vainadziņš, .
Tu viegli to galviņā nesi, —

Kas pati tu esi?

Saules atspaidiņš.

ZIEDU PŪKAS

Pa dārzu gaisā ziedu pūkas staigā:
Kur nomesties?

Tu nāc, — nu zin: tev matos, plecos, vaigā.
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PRIEKA SKATS

Ko uzlūkosi tu, tas priecāsies: —■

No tava skata pumpurs raisīsies,

Košgaiši sarkans ziediņš aizdegsies,
Salds smaršas trīsums tavā priekšā ies,

Kas tevi uzlūkos, tas priecāsies!

LĪKSMES MAGONĪTE

Spilgti dzeltens magonīšu pudurs
Skaļi priecīgs pacēlies un smejas, —

Neviļus turp vēršas visas acis,
Skaistās raibās puķes apēnotas,
Dārza spožums viss man nāk no viņām
Mana zelta līksmes magonīte.
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DIENAS LAKSTĪGALA

Tu dienā nāci, lakstīgala,
Tais zaros padziedāt, zem kuriem guļu:
Jo vairs tu nakti manis nesatiec, —

Es tur, kur tāļa sapņu mala,

Kurp tas tik sniedz,

Kas galvu mīļākai pie krūtīm liec.

Laid, mīļā lakstīgala,
Lai es zem zariem nakti gaidot guļu!
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BĒRZA TRĪSAS

Apskauj bērzu, pielieG viņam vaigu,
Vai tu nejūti: tam pārskrej trīsas?

Nemierīgi lokās bērzs un svaidās.

«Jūtu, jūtu, — tas jau nāk no vēja.»

Vai no vēja nāk jeb vai no tevis?

Vai tas netrīs tādēļ, ka tu skari?

Lūk, kā trīsu es, kad mani aizskar,

Kad man vaigu pieliec, ak, kad skauji!
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ZIEDU VALODA

Neviens to nezin, ko tas nozīmē,

Kad ziedu piespraužu sev labā pusē,
Kad kreisā, kad aiz jostas, kad aiz kakla,

Kad matos, pierē, kad aiz auss un kad

To turu lūpās, lūpās viciņājot, —

Tik tev to teicu, vai tu atmin' visu?
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KAS MĪĻUS NEŽĒLOS?

Nu, kad tie ašāk paietu garām!
Ka satikties varam.

— Ak, kad tie tik zinātu,

Tie gan mūs traucēt nenāktu,

Tie mīļiem vēlētu visu labu,

2ēl būtu mūsu abu.

PUSVĀRDIŅI

Kur rīt?

— Kur zilas puķes mīt.

Tur nebūs klusi.

— Pie sarkanām, uz otro pusi.
Bet nāc uz minūti!

— Nu tad negaidi!
Ak, tu tūliņ tā!
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NEDZIMUŠO DUSA

Saki manim, to tu vēlies?

Prieka vēlies? — Es tavs prieks,
Dziedu dienu, smejos nakti.

Palīga, — es tevim palīgs.

Miera, — nāc pie manis dusēt.

Nemiera, — man nav kopš tevis,

Dusu tā kā nedzimušie.
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SAPŅA ZIEDI

Cik tevi mīlu, tikai sapnis zin,

Tas visos dārzos tevim ziedus šķin.
Tas arī teic man, ka tu mīlot mani.
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MATI

GAR VAIGU GALIEM

Gar vaigu galiem

Vij īsos matus

Kā vēja ziedus,

Kā vēja ziedus!

5 Dedz matus sprogās,
Ar roku savel,

Lai kupli ceļas,
Lai kupli ceļas!

Lai zelta spilvām
lū Māj zaļā saulē;

Nāc, skūpsti mani,

Nāc, skūpsti mani!
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PĒRĻU ZOBIŅI

Vai tik vien kā mani auklēji?
Kā bērniņu rokās šūpoji?
Diez ko visu ar mani nedari! —

Uz galdiem, kumodēm mani cel,
5 Kā ripu apkārt vel,

Kā lodi pa gaisu svaidi,

Tad vēl it kā paldies gaidi!

Ar vienu roku paceli,
Taisni noturi, —

10 Tad saki: «Mīļā actiņa,
Lūk, tu vienā rokā nesama,

Tu nesvarīga persona!»
Tāds tu esi nekauņa!

Un ko es tev, tādam milzim, lai iedaru?

15 Kā lai atriebju?
Es tevi varu sist nez kā,

Tu tik pavīpsnā;
Kad tevi spiežu no visa spēka,
Tu smiedams grīļojies kā veca ēka;

20 Savām mazām kājiņām varu tevi mīdīt,

Tu nepūlies pat ne prom mani bīdīt!

Ko tev lai iedaru?

Kad tev degunu šķību saliektu,

Auss galiņu nokostu!



460

25 Kost ir vienīgais, ko es varu,

To tad ar pērļu zobiņiem daru:

Zilzaļiem kodumiem būsi izraibots,

Kā mans ar manām zīmēm zīmogots,
Un, kad tu pretī ko runāsi,

30 Es apēdīšu tev mēlīti.
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15. 5. Tu taču esi tā, tu esi tā!

Mēs vakarā tikāmies pirmo reizi, kā es to biju izlaidis

iz acīm? Mēness spīdēja, zaļa gaisma — zaļas zvaigznes!

zaļas zvaigznes!
Un es tā meklēju visu mūžu! pa visu zemes virsu! Es

taču varēju iedomāties, ka še tevis nav, ka tu no citas

pasaules!

Zaļas zvaigznes!
Un tomēr tu saki: «Es še skaistā zemes seklē.»

Kā darbs iet!

Tu mēness meitiņa!
Kā darbs sokas!

Vēl tālāk, vēl tālāk!



462

MEITENE UN MĒNESS

Mēness maigām, klusām acīm raugās,
Visur seko manim, kur es eju, —

Tu jau nesacīsi, kurp es eju, —

Tev tik maigas, uzticamas acis.

5 Sen es gribēju tev jautāt, mēness,

Kādas krāsas īsti ir tev acis?

Tā kā zaļas, tā kā zelta spīdums, —

Tā kā zilas, — zilas gankā mīļam.
Blonds tu pats ar gaišiem linu matiem,

1° Tad tev labi piestāv zilas acis.

Manam mīļam gan, tam tumši mati.

MĒNESS PIE LOGA

Tumšas mūsu loga rūtis —

Vienā maliņā kas lūko?

Viena maliņa tiek gaiša —

Lēnu pirkstu klauvē mēness:

5 «Es tik nācu palūkoties,

Bērniņi, vai jūs jau guļat?

Es tik nācu papriecāties,
Kā jūs mīļi saskāvušies,
Mīlat, bērniņi, viens otru.

10 Nakts ir tumša, nakts ir auksta,

Vientuļus mūs visus dara,

Sildāt kopus dzīves dzirksti!»
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MĒNESS GAITA

Cik ātri mēness iet!

Jau garām gar gultas galu,
Jau pāri pār segas malu

No baltās, mīļās rociņas riet!

5 Vēl apspīd to sienu,
Bet te jau arvienu,

Arvienu tuvāk nāk beigu ēna!

Cik ātri mēness iet!

Un tad vēl ļaudīm šķiet,
10 Ka mēness gaita esot lēna!



464

MĒNESS SVĒTĪTĀJS

Zelta svārkos ģērbies mēness;

Paceļ gaisā baltās rokas,

Piedurknes no rokām karas.

Svētīdams ceļ rokas mēness,
5 Uzliek tās uz mūsu galvām:

«Esat svētīti šo mūžu!

Sadodat nu rokas kopā,
Solāties nu manā priekšā,
Ka jūs mīlējāt viens otru:

lū Tā kā mēness mīļo sauli,

Tā kā debess mīļo zemi,

Tā kā visums mīļo tāli.

Nākat klātu, lai es miju
Tā kā gredzenus jums sirdis,

15 Pārmītas jums lieku krūtīs!

Jūsu mīlas solījumam
Liecinieces visas zvaigznes,
Piekrītot tās mirdzin' acīm.»

Svētīdams ceļ rokas mēness,
20 Uzliek tās uz mūsu galvām:

«Esat svētīti šo mūžu!»

Kāzu dziesmas zari šalca,

Ziedoņtērces deju vāca,

Zvaigznes laimes novēlēja.
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MĒNESS LAIVA

Es tava nakts un mēnessmeitiņa:
Jau gaida mūsu mēnesslaiviņa.

Ej, zvaigžņu ūdeni no laivas smel,
Tad mani rokās ņem un laivā cel!

5 Tu staru stūri tikai turi ciet,

No sevis pati mēnesslaiva iet;

Ne mākoņburas tev ir jāvada,
Ne miglas irkļi, — roka svabada:

Tu vari turēt mani rokās vien,
10 No sevis pate mēnesslaiva skrien.

Es tavā klēpī silti ieraušos,

No tavām rokām augšā necelšos: —

Uz mēnessdārzu laiva laidīsies,

Mans mēnessbrauciens mūžam nebeigsies
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TEIKA PAR MĒNESI, NAKTI

UN ZVAIGZNĒM

Reizi nakts kā diena bija,
Staigādama sārtu vaigu, —

Nu tā melna izkaltusi,

Vaigu slēpj sedzenē.

5 Reizi bija mēnestiņš
Gaišas dienas staigātājs, —

Nu tas skumst, nu tas dilst,

Pieminot saules dienas.

Reizi visas sīkas zvaigznes
l° Gāja gaišā pulciņā, —

Nu ir visas paklīdušas
Pa tumšām debesīm.
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MĒNESS ĶILDA

Mēness reiz uz sauli teic: «Ko lielies?

Visai pasaulei tu sildītāja! —

Es par tevi, sauli, daru vairāk:

Lūk, caur mani dzemdē tumšie klēpji,
5 Lūk, caur mani audzē slēptie spēki,

Lūk, es uzturu un uzbaroju,
Lūk, es deldēju un nonāvēju;
Tik uz mani noskatās un zīmē:

Kad man galva pacelta uz augšu,
10 Tad uz augšu ies, kas manī skatās,

Kad uz zemi karas manas kājas,
Tad ir jāmirst tam, kas manī skatās.»

Saule teic uz mēnesi: «Ko lielies?

Teikšu: — izdilsi un pazudīsi,
15 Teikšu: varēsi no jauna pieaugt!»
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MĒNESS SILDĪTĀJS

Nu siltāk iekur krāsni, saules māte:

Pūš auksti vēji, lietus līst, un gara nakts, —

Nu sildi savus bērnus!

Saule aiziet.

5 Tik mēness negulētām, bālām acīm

Mums spīdēt pūlas līdz ar visām zvaigznēm,
Bet netop silti.

«Ko jūs gribat, bērni?

Vai es jums sildītājs? — Es spīdētājs.
10 Tik ciešāk paši saspiežaties, — silsat!»
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CEĻŠ UZ LAIMES ZEMI

Kur ir ceļš uz tālo laimes zemi?

«Es to nezinu, man laimes nava,

Man tik ilgas ir, — bet zinās mākons,

Tas tik balts un laimīgs peld pa gaisu.»

5 Mākoni, kur ceļš uz laimes zemi?

Tu tik balts un laimīgs peld' pa gaisu.

«Es to nezinu, man laimes nava,

Man tik ilgas ir, kad tālēs tiecos

Balts un starojošs, tad es aiz ilgām
10 Gaisā izgaistu, — bet zinās vēji,

Tiem jau dzīve ir kā viena deja.»

Vēji, kur ir ceļš uz laimes zemi?

Jums jau visa dzīve ir kā deja.

«Mēs to nezinām, mums laimes nava,

15 Mums tik ilgas ir, mēs sērās gaužām,
Visu zemes virsu apskraidījām,
Laimes neradām, — bet zinās saule,
Tā jau visu redz un mirdz no laimes.»

Saule, kur ir ceļš uz laimes zemi?

20 Tu jau visu redz' un mirdz' no laimes.
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«Es tā nezinu, man laimes nava,

Man tik ilgas ir — kopš gariem mūžiem

Visiem gaismu dodu, pate akla

Dzenos pirmsaules, — bet zinās mēness,
25 Tas jau visu redz, ij to, kas tumsā.»

Mēness, kur ir ceļš uz laimes zemi?

Tu jau visu redz', ij to, kas nakti.

«Es to nezinu, man laimes nava,

Man tik ilgas ir pēc tā, kas nava,

30 Tumsā meklēju, kas bij reiz gaismā,
Ko nu es, — bet zinās mana meita,

Tā, kas zin visdziļāko, ar dvēsli!»

Mēness, dod man savu mēnessmeitu!

«Ej pats bildināt, kad ir tev drosme!»

35 Ak, man bailes, bailes, reiba galva.
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BĀLAIS MĒNESS

Ik nakti bālais mēness dilst un dilst,

Ik dienu mana mīļā bilst un bilst:

«Ak, cik es laba, un, ak, tu cik ļauns!»

Ik nakti zvaigznes visas spilgtāk spilgst,
Tik viens, es zinu, bālums ilgst un ilgst.
«Vai bālais mēness?» — Nē, tas drīz būs jauns.
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MĒNESS PRINCESE

Iznāc dārzā, mēness meita,

Kāp no mēness troņa zemē,

Princese, nāc šonakt lejā,

Pastaigā pa zemes ārēm.

5 Rozes sarkstot, liecot galvas,

Ceļos metas tavā priekšā,
Astras klanās, neļķes lokās,

Kreses skūpsta tavas kājas,
Mārītes pie zemes pieplok,

l° Zaļā zālītē guļ zemē:

«Baltās kājas liec uz mani,

Mīksti glāstīšu es viņas.»
Visas puķes tevim smaida,

Vēdina tev smaršas traukus,
15 Visas rāda, cik tās skaistas —

Princese, nāc šonakt lejā,

Pastaigā pa zemes ārēm!
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REIBINOŠAIS MĒNESS DZĒRIENS

Apreibušas tavas acis,

Dzerdamas no mēness tāles —

Tava sirds, ak, es to jūtu,
Izdzertu vai mēness jūru.

5 Straujas tavas dzērājdomas:
Stāvu skrietu debess kalnā!

Pušu lauztu debess vārtus,

Izspārdītu zvaigžņu zvirgzdus

Zvaigžņu zvirgzdu apaļumā
io Paslīdētu tevim kājas:

Zemē kristu, sirdi lauztu,

Nedabūtumēness meitu.
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MĒNESS SUDRABA ZVANI

Nakti, mēness nakti

Bālbaltas krūtis

Noslēpums raisa.

Smaršas plīvuri
5 Mūžībā dzimst un mirgo

No mēness gaisa.

Mēness svētumu

Mēmi sludina balsīm

Tavi divi sudraba zvani —

lū Nakti, mēness nakti

Visi sudraba zvani no tāles

Sauc mani, mani.
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11.6. Kā darbs iet! Kāds spēku pieplūdums!
Kāds prieks, kāds plašums!
— Un kāds tālums? — Jā. —

— Nu lūk! projām skaties.

Greizsirdība? uz ko? — uz darbu?!

Sieviete mīlot sašaurina savu aploku, vīrietis paplašina.
Vai te traģika?
Kaut astras smaršotu!

Adrastea.
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ASTRAS

Kopš bērnu dienām astras manim mīl,

Man pilna istaba ar daiļiem ziediem,

Tās laipnas rokas nesušas man priekam.
Tik sēri dvēselē man skan tas prieks: —

5 Nekad es nespēju tās astras lūkot

Un neilgoties: kaut tām smarša būtu!

Kad nu man bāli mēļus ziedus sniedzi,
Tad man pret gribu sirdī viešas cerēs,

Ka astras smaršot sāks, — un neviļus
10 Es noliecos, lai sūktu viņu elpu.
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SASPIESTA SIRDS

Ikviena roka savu sirdi

Uz delnas nes, —

Ko, mazā, baltā, slaikā,

Dārgā rociņa,
Tu savu sirdi saujā saspiedusi,
Ka viņa tikko trlso klusi?
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EPIZODE

«Es tavā dzīvē tikai epizode,
Tev šodien skaista šķiet, rīt aizmirsīsi.

Tev nez kur mēness meitiņa ir prātā.»

Mēs visi epizodes šinī zemē,

5 Un zeme pati saules epizode,
Un saule epizode visumā.

Bet visums pats, vai tā nav epizode?

Mēs nezinām nekā, tik to mēs zinām,

Ka nezūd it nekas, nedz tu, nedz es,

10 Nedz mūsu mīla, kura skaista šķiet
Un kurai sākums ir, bet gala nava.

Tu, mēness meitiņa!
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DZĪVES ADVOKĀTS

— Nu, ko tu saki? —

«Ak, tu advokāts,

Tu brangi pierādi, un klusē prāts.»

— Es dzīves advokāts, — vai tur ko smiet?

Līdz šim viss nāves gara ceļu iet.

«Ak, sirds tik baiga manās krūtīs pukst, —

Un «ak, kas būs? Kas būs?» kāds dvēslē čukst.»

— Kas būs? Kas būs? Būs dzīvei uzvara,

Reiz rimsies tava baigā sirsniņa.
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ANIMULA PALLIDULA

Animula vagula, blandula,

Hospes comesque corporis,
Quae mancabilis m loca

Pallidula, rigida, undula,
5 Nec ut soles, dabis joca.

Romā dziedāja tā Hadriāns,

Ķeizars, visas pasauls kungs.

Pašam pasauls kungam
«Bāla dvēselīte»,

l° Ko tu, meitiņ, bēdājies?
Tev ir sārta.

MĒNESS GAISMAS ZIEDS

Neredzot saules

Caurām dienām,

Vai puķe spēj ziedēt?

Tik bālā, vēsā,

Tik mēnessgaismā vien?

Un, ak, vai tu?
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PATĪBA SĀPĒS

«Kas, mīļā, ir? vai sāp tev kas?»

«Nekas man nesāp.» — «Ko nopūties?»

«Tāpat, ik dien.

Nu ļauj jel, lai man ar kaut kas,

Kas manas vien!

Varbūt tur vairums patības,
Ko sāpes sien?

Varbūt zūd zieds un būtība,

Kad tārps taī lien?»

SĀPES VIENOTĀJAS

Vai maitātājs es tārps? vai ziņkāris?
Nē, ceļā dvēseli es saticis,
Kam vienlīdz sāp.

Var būt, ka sāpēs dziļās būtības

Par vienu dvēsli vienojas,
Kad vienlīdz sāp?

Varbūt tur veras mūža noslēpums
Un visas līdzi sedz viens jums,
Kam vienlīdz sāp?
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ĒNAS PUĶE

Tu vienmēr priecājies, arvienu vairāk,

Arvienu skaistāk pati priekā plauki,
Un tavā priekā visi uzelpoja —

Un nu —

5 Kopš laika manīju, bet nemanīju:
Tu nesmejies vairs tā un lēnāk staigā,
Un domās grimsti; kad es sabaidos,
Tu lēni acis cel. — Kas ir? — «Nekas.»

Zem acīm melns, un vaigs vēl garāks tapis,
lū Vēl skaistāks, — jā, bet, ak, — kā ēnas puķe.

Ak, kas? ak, kas? — «Tu zini!» — Ko es zinu?

«Tu gribi prom pie mēnessmeitiņas.»
Nu tu tā esi! — «Nē, vairs neticu!»
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ĪSTAIS MĪLAS VĀRDS

Lūk, mīļi tavi skaistie vārdi skan,

Kā smaida mana sirds, tos kāri sūcot,

Bet, ak:

Tos mīļos vārdiņus tu esi teicis —

5 Jau daudzām meitiņām un klausījies,
Kā viņas nopūšas no liegas tīksmes;

Un daudzās daiļās acīs skatījies,
Kā viņas iedeg no tiem mīļiem vārdiem

Ko saki arī man —

10 Nu ko tu klusē?

Tā ir, lūk, kā es saku. Kauns tev atzīt!

Nu runā jel! Ko klusi?

— «Tu tiešām jautā tā, ka jāapklust.»
Nu lūk, kā teicu es, tā arī ir!

15
— «Jā, meitenīt, —

Nekad tas nebija man prātā nācis

Par to reiz pārdomāt, nu tu to bilsti:

Man šķita tā kā tev, ka mīļie vārdi

Ir tikai vieni, visām ir tie paši, —

20 Un nu es redzu, brīnos pats par sevi,

Ka visi skaistie, mīļie mīlas vārdi,
Ko saku tevim, nav nekad vēl teikti,
Nevienā laikā un nevienā vietā.

Nekad nav dzirdēti nevienu ausu,

25 Nevienas meitiņas, nevienas sirds.



484

Ka nav nedz bišu lasīti no ziediem,

Nedz saules mirdzētājas rasu lāsas,

Nedz sudrabgredzeni, ne zelta rotas,

Ne zila debess un ne balta jūra,
30 Ne rozes, puķītes, ne magonītes,

Ne spāres, taureņi, ne kukainīši,

Ne baltas pelītes, ne kaķenītes,
Ne ziedu lēpsniņas, ne drostaliņas.
— Tik tava dvēselīte, maigi zaļā,

35 Tik bālais atmirdzums no dziļās gaismas,
Kur plaismas galē noslēpušies gailē, —

Sirds tevi izteikt cenšas saldās mokās,

Jo tevi izprast lūkot vien jau prieks, —

Un nespēj atrast tevim īstā vārda,
40 Kas tavu būtni visu sevī tvertu —

Ak, atrast man to vārdu, tevi gūt,
Vai tas jau nebūtu: gūt pasauli?
Un visas mīklas minēt, atslēgt slēgto,
Sākt jauno, nezināmo »
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LĪDZĀS BRŪCES

Cik tu pie manis mīti,

Tik mani ņemi sev, —

Bet, kad tu citiem nepieder', kā citi

Lai pieder tev?

Un, lūk, vēl to:

Kad man tu siti brūci,

Tad arī sev.

MAIGI SKŪPSTI

Tad skūpsti mani!

Tā maigi, maigi un mīļi.

Mans skūpsts kā taurenīts nolaižas,
Ka tikko jūt to tavi vaigi.

5 Nu skūpsti vēl maigāki maigi!

— Kā saule uz lūpām rotājas —

— Kā mēness pār acīm ēnojas —

— Kā ilgas uz dvēsli tāļojas —

Nē, nē, es negribu tālumu,
10 Skūpsti ar lūpu siltu tuvumu,

Bet maigi, maigi, maigi!
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MĪLAS NEPRATĒJS

Ak, ej jau, tu mīlēt neproti,
Ne mirkli miera tu nedodi,

Tu nežūžini dvēseli. —

Kur tev ir garas, skaistas dzejas plūsmas,
5 Jūsmas, jūsmas, jūsmas —?

Bet tu! Diez ko visu negribi?
Rausti un sagrābi!
Diez kur uz aizsauli

Projām tu nesi!

10 Es saku, aplamnieks tu esi

Un mīlēt jau nemaz tu neproti —

Tā lēni, lēni, ilgi un laimīgi!
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SMIEKLU NAKTS

Vienu nakti cauri smieties,
Atlaist vaļā sprangojumu,
Uzelpot, ka svilpo krūtis!

Kā lai cieš to meitenīte:

5 Dvēsle cieši spiesta spailēs
Visu mūžību un gadu?

Spailēs spiesta, pušu plēsta,

Staipīta un augšup rauta,
Stiedzēta ar varu ziedēt.

10 Līdzi vērsties, pārvārīties,
Retortēs un spaidos kvēlot,
Kamēr dzīvību vai izspiež.

Nē! reiz smieties nakti cauri:

Dvēsle brīva taps no spaidiem
15 Stiedzēties ar varu ziedēt.

Gan jau pati dvēsle ziedēs

Nestiedzēta, nestaipīta.
Neziedēs — nu kas tev daļas?
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VIENS VĀRDIŅŠ

Nu lauzta ilūzija —

Viens vārdiņš vien tik bija,
Pa jokam teikts: —

Viss beigts.
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ATBILDE

Nu grāb tad ari, nu rausti arī!

Visu manu dzīvi tu saplēst vari!

Kas būs ar mani, es nezinu,

Visu sevi tev atdodu.

Es nezinu ij to, vai dodu —

Es tikai tevī sevi rodu.

SĀPJU MĪLA

Nu vai tad šauboties es nemīlu?

Jo šaubas ir tik sāpju pilna mīla;
Kad sāpes izciešu, tad šaubas zūd.

Tik es ij šaubās nevainoju tevi,
5 Bet sevi vien, un tīšu prātu pat

Sev pāri daru, sāpēs asiņojot.

Bet šodien manī pēkšņi noskaidrojās,
Kā loga slēģi esmu atvērusi:

Nu zinu, ka tu arī mīli mani.

10 Es nezinu, vai būs man tagad vieglāk,
Tik to es jūtu visām dzīsliņām,
Ka esmu veikusi ko lielu, lielu.
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DIVAS SAULES

Visi šaubu mezgliņi
Raisījās,
Sirds atslēgas
Pašas atslēdzās,

5 Dvēseles logi
Atvērās,

Divas saules

No iekšas, no āras

Satikās —

10 Vienā skūpstā.
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16. 6. Tu brīnums! zemes un zvaigžņu brīnums! Mīlā

sākas un beidzas zeme un zvaigznes, un visa dzīve. Tu

mani turi, mīļā; cik viegli dzīvot, kad esi tu!

Tev divas dzīves.

Klusu paliks mūsu dzīvē un sāks piepildīties.

Nemiera man nav kopš tevis —,
Dusēsim kā nedzimušie

Vai kā jaundzimušie
Mēs celsimies tāli nost no pasaules.

Tev bail, tev salst, — sasilsim no nākotnes uguns.

Laime, laime, vienotas dvēsles, jaunā kopudvēsle.
Kā es tevi gribu nest! tev visu dot!
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PIEPEŠA VASARA

Slaidas priedes,
Pareti zari,
Bērzu lapiņas
Saulē mirgo,

5 Jūra šņāko,
Vilcieni aumaļo,

Ļaužu čalas

Un smilts, un vējš —

Sasila jūra
10 No karstām ilgām.

Piepeša vasara

Iznira laukā.

VIEGLUMS UN AKMENS

Cik viegli dzīvot ir, kad apzinos,
Ka esi tu!

Kā akmens smagums nokrīt dziļumos,
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MANA OREĀDA

Cik tu man roku sniedz, ikreiz es brīnos,
Cik roka dvēselīga, kāds tai maigums, —

Es apjukumu slēpju vieglos smīnos.

Man labi dara rokas vēsais svaigums,
5 Kā zīda šifons tā ir tava āda,

Tik visai smalka, tomēr kaistošs spraigums.

Kā mūzika tev miesas garu rāda,

Top gaiša ideja caur tavu daili,

Tu dziļās versmes aukstā oreāda, —

10 let skaidrē tu man māj ar rokas smaili.
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KLUSI KLAUSOS

Klusi klausos tavus vārdus,

Ciešāk glauzdamies pie tevis,

Dzifas laimes iedreboties —

Nekustoties rāmi guļu,
5 Galvu tavās rokās slēpis,

Kaunēdamies atvērt acis:

Kā tu mīļi teici mani —

Ka es labs un laipnu sirdi

Un ka acis manim saule;

10 Tu jau redzot visu citu:

Spožumu un gudru prātu,
Visam pāri — labo sirdi.

Jā, ak, jā! tu labi saki:

Laba sirds ir visa sākums,
15 Laba sirds ir visa beigums,

Vairāk cilvēks nespēj sasniegt —

Visu aizdošu es projām,
Turēšu tik labo sirdi —

Un to sirdi došu tev.
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ZVAIGZNE UN RĪTENIS

Teic, kas es tevim esmu?

Tu man zvaigzne,
Kas agra pavasara agrā rītā

Liec bālās debesīs man ceri spīdēt,
5 Kā solījums.

Un tu man rītenis un ausmas vēsma,

Kas pirmā vēstī saules atnākšanu.

Jo manī tumsa bij un kluss, un sala:

Jo dzīve guļ, un es to nedzīvoju,
10 Lai cik es tvēru visu, ko tā deva.

Nu haoss ceļas, galvā domas jaucas,
Skan sveši akordi, zib svešas ainas,

No sapņa nomodu vairs neizšķiru,
Un sirdī ilgas velk ar svešu spēku.

15 Tu mani rokās ņem kā mazu bērnu,

Tik klusi mierini un klēpī aijā,
Un lēni aiznes citā pasaulē.
Tur saule mūžīga, tur brīnumpuķes,
Tur saldā aromā zūd zem' un debess

20 Bez matērijas ēterviļņi līgo,
Viss, garā atraisoties, veras vaļā,
Es ļaujos šūpoties un paijāties,
Līdz tavās aijās izkūst mana dvēsle.
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DZĪVE SAULE, DZĪVE MĒNESĪ

Redzējis es tevi tiku agrāk dienā,

Kad vēl nepazinu tevis, man tik teica, —

Bet nu gluži cita esi, ko es redzu,

Kopš tu parādījies manim pirmo reizi
5 Viņā klusā vakarā un mēnessgaismā.

Vai tu, mīļā, še jau dzīvo divas dzīves:

Vienu neredzamā sīkā ikdienībā,

Flirta smieklos, maisītos ar vientuļraudām,
Otru, strauji fantastisku, mēnessgaismā,

10 Pilnu lielām cilvēces un pasauls jūtām,
Pilnu neizmērojama mīlas spēka.
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MĪLA BRĪVES RAISĪTĀJA

Es pati sevi vēroju un brīnos:

Tik brīva neesmu es jutusies
Nekad kā tagad, kopš es tevi mīlu!

Es varu iet, kur gribu, runāt, smieties,
5 Es varu laipna būt un nelaipna,

Es varu flirtēt, kā un kur man patīk,
Es varu darīt visu, — bailes nav!

Ak, kā man biedrenes gan visas baidās!

Kā slepenībā vien tik drošas jūtas!
10 Kā nedrīkst acis uzmest laipni citam.

Man nav nekā ko slēpt: es visa tava.

Un tāds man prieks tev rādīt sevi visu,

Cik vieglprātīga esmu vai cik ļauna, —

Vissīko kroķīti, kas sirdi liektu!

15 «Tas ir tas augstākais, ko mīla sasniedz,
Ka dvēsli atraisa un brīvu dara,» —

Tā tu man teici, kad es jautāju.
Mēs abi ļoti toreiz priecājāmies,
It kā vai jaunu zemi atraduši.

20 Lai kur es eju, — tu pie manis esi,
Ikkatru soli mani pavadi,
Tu visu redzi, visu jūti, zini, —

Kas manim kaitēt var? Tu pasargāsi.
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Un arī tā es jūtu: lai nāk ļauns!
25 Lai jāmirst būtu pat! — Man bailes nav!

Es esmu visu dzīvē sasniegusi,
Es pilna uzplaukusi tā kā roze,

Un to es nošķinu un sniedzu tev,
Jo ko lai viena es ar viņu daru?

30 «Tas ir tas augstākais, ko dzīve sasniedz,

Un dzīve sasniedz to caur mīlu vien,

Tā dzīvei mīlā sākums ir un gals.»
Tā tu man teiksi, kad es jautāšu.

Un, kad es lūpas tevim skūpstiem slēgtu
35 Un muti atdarīt tu nedrīkstētu, —

Es tomēr visu zinu, ko tu teiktu.

Bet tu jau nezini, — vai tev to teikt? —

Cik laimīga es esmu! — Skūpsti mani!

Vēl, vēl! vai nu tu zini? vai tu zini?



NAKTS UN RUBĪNS

Melnā naktī spraucas skaļa sposma,

Zelts un sarkans zīds, un zaļais smaragds
Meklē acis, kur tie spoguļotos;

Bālās pērles meklē baltas krūtis,
Kurās viļņotos kā jūras gultnē;
Sarkans rubīns tinas melnos matos:

Tumšos dūmos slēpta uguns kvēle, —

Tavu acu mirkli, tavi mati —
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DĀRGAKMEŅI

Ametisti, opāli un hrizoprazi
Maniem pirkstiem lēni slido cauri,

Lapis lazuli un berili, un jaspi,
Oniksi un tirkīzi, un hiacinti,

5 Kalna kristāli un spožas topāzšķilas,
Skaidris ūdens, zili zaļais akvamarīns, —

Kreisā roka smeļ un labā svārsta lēni:

Vai tie būtu dziļi klusie zemes smiekli,

Spilgti spīdoši un akmensgriezīg-cieti?
10 Vai tās ļaužu dzimtas sirdis būtu?

Smel ij tu ar savu mazo roku, mīļā,
Liec pēc krāsām spīdaļas uz tumšā samta,

Sajauc rindas, skaties, kā tie gaisā vizo!

Kas par brīnumiem tur slido tev caur rokām!

15 Pacel savas acis, kā tās mirdz vēl spožāk!
Kā tev smiekli skan tik gaiši un tik maigi!
Tā kā zemes smiekli, saulē celti.



SIRDS UN MEITĒNS

Kas man zelts un zīds, un dārgakmeņi,
Visi uguņi un debess tāles, —

Labi, dod un cel, kā gribi, mani, —

Visu, visu apņemu es rokām,

Lai to atstātu.

Jo ne tas mans spēks, — es sirds un meitēns —

Tikai viens man ir par visu lielāks:

Jo es tevi mīlu kā neviens vēl!

Visa pasaule, kas tā man ir pret tevi?
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UZ MĪLU ATSAUCIES

Uz mīlu atsaucies, —■

Cik viņas devis,
Cik esi izdevies,

Tik esi vērts.

5 Cik esi izgājis
No sevis,

Tik esi atradis, —

Cik esi zudis,

Tik esi tapis —

10 Tik esi vērts.
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MEITENES DZIESMAS

Vakarā mīla acis man slēdz,

Rītā uz darbu ceļ mani mīla,

Katru manu soli pavada mīla,

Visu es daru tāpēc tik vien,
5 Ka es mīlu un mīlēta tieku.

Ko tad es darīju agrākus gadus?
Kas mani vadīja visu manu dzīvi?

Kas deva spēku ciest un pārciest? —

Viena cerība visu manu dzīvi:

Nāks reiz mīla, nāksi reiz tu!
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VIENA STUNDA

Kā viens otru dzērām mēs kā izslāpuši
Visu stundu neatņemot karstās lūpas:

Alpām strauji piesūcoties mute mutei,

Alpām ziedu spilvām tikko pieskaroties,

5 Mulsinošais dvēsles dzēriens saldā smaršā

Zeltaini pa visām dzīslām liegi lija:

Visu deva, visu ņēma, visu vērta,
Dvēsles dzēriens divas dzīves divkārtoja.

Cik es skāru tavu roku, jutu sevi,
10 Cik tu mani pieskāri, es svētīts tapu.

Kopš tās stundas viena skūpsta stundas zuda,
Zuda stundas, zuda dvēsles vienā plūsmā.
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SUDRABA MIRDZUMS

Kā sudraba mirdzums uz lapām
Pēc pērkona, —

Balta mierībal

Augstas tāles skaidrība!

Tādu spīdošu vaigu mēs tapām.



AUGSTĀS TĀLES

Nē! augstās tāles ne! ak, es tur salstu!

Nes mani atpakaļ no šenes!

Kur rokām tur, kur kājām atrast balstu?

Nē, vairāk mani turpu nenes!

Ir skaisti līdzi mākoņiem peldēt, —

Bet, kad tā visu dvēsli vajga vienmēr kveldēt,
Tad ne, tad mani vairāk turpu nenes,

Skauj, sildi mani, vēl es salstu.
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9. 10. Kad rudens nāk, sāk ilgas piepildīties. Domas aug

augstumā un stiedz dzijumā.
Vai mēs spēsim laiku saistīt ar skūpstu?
Vai mēs neplēsīsim pušu visu pasauli? tik viņa mums

paplašinās.

Gaišredzīgas tavas acis, redz to, kā nav.

Klusa nepaliek mana dzīve ij mēness klusā gaismā.

Ilgas ilgst.
Vai tev taisnība? Kas būs ar mani? Kas būs ar mani?
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KAD RUDENS NĀK

Kad rudens nāk —

Es redzu: lapas bālst un mirst, un krīt,

Līst dienām, naktīm lietus, agri tumst —

«Kad rudens nāk, tad man tik baigi top,
5 It kā viss dien' no dienas bojā ietu,

Man vienai patei būtu jāpaliek,
Ar savām acīm jāredz visu mirstam, —

Un visas ciešanas — cik vien to ir —

Man vienai patei būtu jāuzņemas,
10 Bet es to nespētu — tik grūti, grūti!

Neviena manim nav, kam izsūdzēties
. ~

Kad rudens nāk —»

Ak, vārgā meitenīte, kurš ir stipris?
Kurš mazāk vientuļš, mīļā meitenīte, —

15 Kad rudens nāk.
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DZĒRVES GAITA

Zem tavām kājām lapas mīksti sedzas,

Tik tikko sadzirdami jūra čalo,
Tāltāli ilgu zili kuģi redzas, —

Kurp viļņi tavas cerēs skalo?

Vai turp,
Kur izgaistošā dzērvju gaita balo?
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AIZLAICES DVĒSELES

Tāli nost no pasaules,
Nost no saules, nost no dienas,

Vientules

Staigā mūsu dvēseles.

Naktis tik pie naktīm sienas,

Nezin gala, nezin mienas,

Aizlaices

Aiziet mūsu dvēseles.
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ĻAUŽU ACIS UN ZVAIGŽŅU ACIS

Diena atver ļaužu acis,

Skaļi modina uz dzīvi, —

Ak, tā pati diena — zvaigznēm
Acis cieti slēdz uz miegu.

5 Naktī augstā, klusā dzīve!

Visa debess mutuļoja, —

Zvaigžņu vidū, augstā dzīvē

Līdzi laidās mana dvēsle.

*

Vakars aizslēdz ļaužu acis,
to Vakars atver zvaigžņu acis, —

Kurš ir miegs, un kurš ir nomods?

Kura dzīve? Kura nāve?

*

Nespēj saprast mana dvēsle,

Kādēļ dienu sauc par dzīvi?

!5 Visa pasauls izplatība

Nepazīst šo dienas dzīvi.
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IZZŪDOŠA MĒNESSMEITA

Kad es ilgi tevi uzlūkoju,
Tad es nezinu, vai es jel skatos? —

Es tad jūtu tik, ka redzu tevi,

Tad ij to vairs nejūtu, — tu viena

5 Redzies vēl un esi savā dailē;

Tad ij tevis nav, un spoža gaisma,
Skaidra būtība bez veida plešas,
Visu nebūtību pildīdama.

Salda laime lec ar saules lēktu,
lū Dvēsle pēkšņi saldi jūt šo laimi:

Pēkšņi mostas —

Atkal būte, veids un nebūtība,

Atkal sajūtu, ka redz kas tevi,

Zinu, ka es skatos tavā dailē, —

J5 Nu tu pret' man smaidi savām acīm:

«Kur tu biji, mīļais? Talmunzemē?»

— Jā, kur biju?
— Ak, nekad man neredzēt vairs mēnessmeitu!

Gan nu bieži lūkojos uz tevi,
20 Bet ikreiz es zinu, ka es skatos,

Bet ikreiz tu mīļi pret' man smejies.
Un nekad man neredzēt vairs mēnessmeitas.
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DABAS VIENALDZĪGĀ DAILE

Lūkot vien tik dabas vienaldzīgo daili —

Vai tas vien jau dod visaugstāko no baudām?

Ka visapkārt aizmirst pasauli un sevi?

Ka, no visām sērām raisīts, aizpeld gaisā?

S Vai jel daba pati raisa lūkotāju?
Vai ne lūkotājs ir tas, kas raisa dabu?

Šķiro, salīdzin' un rada daili sevim,

Tā kā māksleniekam pasaule ir viela?

Vai tas prieks, ko dabas daile dod, ir dabas?
10 Vai tas prieks nav lūkotāja, kad viņš rada?
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MĒNESS SMAIDI

Košā saule paliek atpakaļ aiz kalniem,

Zemes ritens lēni aizgriežas no saules,

Aizvien dziļāk, dziļāk slīkstot pretī naktij

Gaidot nakts jau izklāj ceļu zīda segām,
5 Lejā zvaigznes atver plaši mēnessvārtus,

Mēness klusu gaismu nes uz sudrabtrauka

Klusā gaisma lēni līst no sudrabtrauka

Pāri pasaulei, kas iegurusi miegā,
Visas saules sistās sāpes nomierina.

1° Klusā gaisma pilna nezināmu dziesmu:

Kāpj no neizmērojamām debess dzelmēm

Augšā neizdibināta gara jausma.

Neizdibinātā gara jausmā mostas

Dvēsles, kuras neapmierinātas miegā,
15 Ij ne saulē, ij ne dzīvē, ij ne nāvē.

Senas cerēs dzenas nākamības ēnu,

Dziļas domas urbjas noslēpumu sienās,

Sēras ilgas ilgst pēc būtes pārveidības.
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Dziļā jausmu naktī dvēsle iet vai izkust,
20 Kūstot neizzust, ar citām dvēslēm sakust,

Jaunā būtnē sniegties jaunas aizmūžības.

Jaunas ejamības, pilnības un gala —

Vai ij gala, noguruma dēla, vēlas?

Ilgas pāri iet pār noguruma galu.

25 Maigā gaisma mūžam līst no sudrabtrauka,

Kamēr lēni projām rauts top zemes ritens,
Atkal skaļā saulē sāpēs ritināsies.

Zvaigznes noņem zīda segas, aizver vārtus,
Sudrabtraukā nodziest maigā mēnessgaisma,

30 Mēness smaida klusu vaigu: atnāks rītu.

Menessmaida pēdējs stars krīt tavās acīs.
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TUMŠĀS ACIS UN GAIŠAIS ZIEDS

Jūs, tumšās acis, un tu, gaišais zieds,

Jūs tik daudz laimes manī starojat,
Talmunas dārzā mani pārceļat,
Man visu dvēsli krūtīs pārvēršat —

5 Jūs, spožās acis, un tu, tumšais zieds.

Bet, spožās acis kad vairs nemirdzēs,

Kad zieda tumšais sārtums izbālēs,

Tad pastāvēs
I spožās acis vēl, ij tumšais zieds

1° Tai vērstā dvēslē.

SIETAIS LAIKS

Ne stāvu zvaigznes nestāv ciet,

Viss iet,

Viss rit un riet, —

Kā, mīļo actiņ, tevim šķiet,
Vai mēs gan skūpstiem spēsim laiku siet?
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AK VAI,

KA MĒS TIK TUVU TIKĀMIES!

Mums šķita, mēs tik tuvu tikāmies,

Ka robežas starp mums jau sāka zust,

Uz īsiem mirkļiem varējām jau just,
Kā vienā būtnē dvēsles salējušās.

5 Ak vai, ka mēs tik tuvu tikāmies!

Nu mūsu dvēsles dziļi uztraukušās,

Vai zem' un debesi nu tagad plēš,
Saules un mēness spožumu dzēš,

Kas vien vēl šķir, viena uz otru trauc,
10 Visu veco pasauli kopā jauc.

Ak vai, ka mēs tik tuvu tikāmies!
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TĒLS ACĪS

Nu, ko tu nesaki nekā?

«Tik tā.»

Teic, ko tik stingri skaties acīs man?

Kā tāls tev skats, balss tāli skan?
5 «Vai skan?»

Tev acīs redzu, lūk, tur ir kāds tēls!

Aiz viņa klusi zaigošs bālgans kvēls,

Nē, es tā neesmu! Es vienmēr biju,
Tev acīs vienmēr sevi ieraudzīju —

10 Ir skaista meitene, es redzu zaigā,
Tu sēd' tai blakus, roka ir tev vaigā —

Nē, nav tā tava roka, tā ir viņas —

Tev basa galva — vai tev senas miņas?
Ak, prom tā tevi sauc, nu zinu, zinu —

15 Vai viņas vārdu lai tev minu?

— Ak, mīļo galviņ, ko tu fantazē!

— Tu pati spīd' man acu zīlītē.

«Ak, neej prom! Ak, neej viņai līdzi

Ak, neej prom!»
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8. 11. Kas būs ar tevi? Kas būs ar mani?

Es neesmu gatavs ne priekš tevis, ne priekš dzīves. Es

dzīvei topu svešs un svešāks.

Es līdz šim spēju panest un nu vairs ne. Tu man darīji

vieglu dzīvi, nu viņa nospiež mani un tevi. Kādēļ tevi?

Lai mani vien!

Ij senās sāpes sāk atmosties: pasauls sēkla, pasauls
dvēsle. No pelniem tik var izaugt dzīve. Topi par pel-
niem!

Tu līdzi ne! Lai paliek vēl .cerība pelnu pasaulē.
Liktens man grib atņemt Leldi! Es nedošu. Es likteni

pašu tiesāšu.

Neko man nevar padarīt. Impavidum ferient ruinae,
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GARĀ MIGLA

Uz lapām migla smalki līst,

Līdz ceļiem zāle slapē drānas,

Līdz kaulam drebuļi jau klīst,

Un segas ir tik plānas, plānas.

Kur paslēpties? kur apgaidīt?
Tā nepārstās ne visu dienu,
Vai apgaidīsi rīt, vēl rīt?

Tā migla krīt arvien, arvienu.

ZVAIGZNES, PUĶES UN SIRDS

Daudz zvaigžņu debesīm mirdz,

Daudz puķu zemei, —

Kas man?

«Kas tev?

Vai, gribi? Ņem:
Še viena sirds!»
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SLĀPJU DZĒSĒJA

Es tāli gājis, manim slāpst —

«Še ūdens!»

Nedzesē.

«Še vīns!»

5 Nē, nē!

Dod manim dzert, kas vairāk dzēš.

Es slāpēs aizslāpis līdz dvēselei.

«Ak vai! ak vai! Kas spētu dzēst?»

Tik dvēsle dvēsles slāpes dzēš.

10 «še mana dvēsle, dzer to, dzer,

Še skūpsti mani.»



ZVAIGZNES, PUĶES UN DVĒSLES

Še, turi rokas un saņem!
«Ko dosi man?»

Zvaigznes, puķes un dvēseles —8

Izvēlies pats!

Zvaigznes zied, — bet bez smaršas,

Puķes smaršo — bez vārda,

Dvēsle zied un smaršo, un runā,
Dod manim dvēsli!
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SAPLOSĪTS VAIDS

Uz saplēstām papīra strēmelēm

Ir vārdi un drumsliņas pantu,

Es nevērē skatos uz atkritnēm, —

Te ievaid kas — un aizgūtnēm
Sirds raustās, skanot ar līdzskanēm,

Ar neizsāpēto, nosviesto mantu!

Klus, vaids, jel strēmelēs saplosīts!
Vai mūžs nekad gan nav atpestīts?
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NEKLUSTOŠS VAIDS

Kad es iekš sirds tās sāpes
Jel spētu vārdos tvert,

Varbūt tad viņas stātos

Tā manu dzīvi dzert?

Bet, kā es vienu tveru

Un lieku viņai klust,
Tā viņas vietā tūkstots

Kā čūsku mudžums kust.
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LAUŽAMS LIKTENS

Dzīvi tik dzīvot ir maz,

Nav viss ij to pazīt un saprast, —

Pāri pār dzīvi būs augt,
Pāri pār likteni stāt!

Pasaules sēkla iekš tevis

Un nākotnes pasaules dvēsle:

Dzīve ir čaula tik vien,

Čaulu lauž dvēsle, kas briest.



SIETS UN NESIETS

Tie visi dzīvo tikai savu laiku,

Kā mums būs saprasties?

Cik koks un puķe gaisā stiepjas brīvi,
Tik izsūta tie brīvi dvēsles stīgas;
Bet puķe zemē aug, tik pūkas lido,

Bet koks pie zemes siets, tik smarša brīva,
Bet viņu būtne visa laikā sieta!

Mēs nesieti nekur.

Kā mums būs saprasties?
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CITU LAIKS

Jo savu laiku nedzīvot ir briesmas:

Viss apkārt vienmēr svešs un nesaprotams,
Ne tā tu runā, ne tā ej kā citi;

Tev smieklīgs liekas viss un beigās pretīgs,
5 Un pats tu jūt', cik tiem tu savāds esi —

Kaut mīlēt varētu, lai justos tuvāks!

Bet kā lai mīlēt tos?

Kad jūtas zina tikai nicināt.

To naidu, kas pret tevi iet, to veikt,
10 Kad mīla ir aiz viņa tā kā tev!

Bet kas aiz viņu naida ir? vai mīla?

Ak, nē, — tik dziļa, dziļa vienaldzība —

Kā to lai veic?

Ir vienaldzība pazīme šim laikam.

15 Un visiem viņu laikiem, — lai ij man?

Kā Budam arī, — nē, tad labāk briesmas!

Es ciešu vēl. Es iešu vēl.

Es veikšu.



528

SAULES LAIKS

Vēl drusku lūpas trīs no viegla smīna,

Bet nekā grīna
Ne savos smieklos es vairs neturu;

Tik vieglu riebumu un niciņu
Es nespēju
Vēl apspiest sirdī: pieskari vēl jūtu.
— Kaut drīzi es kā saule būtu,

Kas peļķēs kāpj un nejūt riebumu!

SKAISTUMA SKATS

Tu puķes esi skatījis
Un zvaigznes ari, —

Un mani arī —

Vai visā mūžā skatu aizmirst vari —

To mierā dari?
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NEKAS NAU VAJDZĪGS

Lepnis dzīvojis,

Lepnis mirstu —

Pats savām rokām

Taisu sev šķirstu.

5 Pats lauku rodu,

Pats bedri roku,

Kur paslēpt mūžam,
Cik bij to moku.

Lauks plaši plešas,
10 Tur skraida vēji,

Kurš nāk pie bedres —

Tas atsprāgst spēji.
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PIE SEVIS AIZEJU

Es atkal aiziešu —

Pie sevis —

Un palikšu.

Es mājās visu dalījis,
5 Visu devis,

Ko ceļa mūžā ieguvis.

Es mājās visu atstājis
Savu durvju priekšā,
Visu logā izmetis.

10 Nekas no atmiņām

Man nepaliks iekšā,

Nekas no atziņām.

Es mājas pašas jums atstāšu,

No jums aiziešu,
i 5 Pie sevis palikšu.
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LIKTENS VĀRDĀ

Tu saki manim: nemirt! — Bet vai tu

Gan zini, ka tas vārds ir liktens pilns?
Ka izteikts vien tas top jau valgmes smags,

No veida vielā vēršas, tevi vērš,
5 Par vēlējumu top un tevi sien —

Pie manas dzīves tavu dzīvi sien,
Tev balto roku melnā akā mērc,
Kur manas dzīves sēklu laukā celtu —

Vai vēl tu saki manim: nemirt! — Vēl?
10 Vēl, vēl.

— Ak vai!



VIENĀ TRAUKĀ

Kā tai niknā teikā stāsta,
Kā tur laulā divus mīļos:
Puiša asins, meitas asins

Salej kopā vienā traukā, —

Lai tad laulā ar mūs abus,

Abu asins vienā traukā!
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ZILA NIRVĀNA

Melnu egļu ainas

Dziļā ezerā, —

Gleznu gleznas mainās

Tavā atmiņā.

«Vai jel kad tik jautri
Būs vairs būtībā?

Vai lai veros kautri

Zilā nirvānā?»
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LĪDZ AR ĢĪMETNI

Cik tavas rokas ņems šo ģīmetni,
Tik jutīšu es tavu pieskāri,
Tik sirds man krūtīs trīsēs priecīgi.

Es ģīmetni negribu, negribu! —

Es tavu nolūku saprotu —

Es tevi pašu dzīvu paturu.
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10. 12. Es negribu iet, es nespēju.

Jupanki Jūka: tas, kurš raud asinis.

Kad tu jūti, ka sāc cilvēkus vairāk nicināt nekā mīlēt,—

tad ir laiks: ej vientulībā un uz brīdi atpūties no pasaules.
Tad iesi atkal ļaudīs un starosi.

Ak, briesmas!

Ak, mīļā, augstā, svētā!

Cik neprātīgas briesmas žņaudz dzīvi!

Es negribu šo dzīvi, es gribu citu.

Nakts lai visu klāj!
Nakts nesaka nekā.
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JŪRMALĀ VIENS

Pret vēja virzienu ar gariem kakliem

Skrien meža pīļu pūlis steigdamies,
Pa retam iekrekst balss un spārni dūc.

Kā daļās nodalīta jūra plešas, —

5 Tumšs zilgans mākoņblāknis augšā stāv,

Tam pretī drūmi attumst ūdens blākņi;
Pa vidu stiepjas zila mežu švītra,

Kā zobens likts starp debesīm un jūru,
Un viņam virsū blāzmo sarkans spīdums,

10 Kā asins apkaltis.
Bet tumšam blāknim pāri balta debess,

Un viņa atspīd otrā daļā jūras,
Kas sudrabotām dzirkstēm pārkaisīta
Ar blāviem plīvuriem.

15 Kliedz kaivas, čirkstot smalkām balstiņām,
Un stipriem spārniem strauji svaidās gaisos
Ar jūru kopā saplūst debesis

Par vienu pelēku un plašu segu,

Ne švītras nenošķiro līdzās krāsas,
20 Un, kur vēl starpība, to migla klāj.

Pa jūru stari, gaišāki un tumši;
Mazs melnīgs karodziņš par zīmi zvejiem
Viens rēgojas un trīc —

No tāles reti dūmu stabi redzas,
25 Kas paceļas un līkst, un paliek guļot,

Bet kuģis aiziet tāli savu ceļu.
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NO MĪĻĀS DIENASGRĀMATAS

Cik grūti, grūti! kā man sirdi spiež!
Tā liekas, ka vai asins stāsies ritēt.

Man raudas nāk, ka tikko valdīt varu,

Un kaklu žņaudz, un elpu aizrauj cieti —

5 Cik labi, ka vēl esmu viena pati
Un nav man jāmelo ar jautru sejul

Nu kas tad ir?

Nekas jau liels vēl nava noticis,

Tik projām aizbraucis uz dažām dienām

10 Un drīz būs atpakaļ, un viss būs labi!

Bet —

Kas būtu, kad viņš teiktu kādu dienu:

«Nu, mīļo actiņ, rīt es braukšu prom

No dzimtenes uz viņu Talmunzemi —»

15 «Nu visu labu!» — es tik spētu izdvest

Un vairāk it neko, tad spēki zustu.

— Ak, tās ir briesmas, briesmas!

Bet agri, vēli tomēr tā reiz būs,

To saka prāts; bet, kas tad būs ar mani,
20 To prāts man nesaka. — Cik grūti, grūti!

Es domāt nespēju.
Un vienmēr manim draud tas vārds no tāles
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SKAISTUMS MIERINĀTĀJS

Cik skaista esi tu, un cik tu laba!

Tavs skaistums mani mierina ik dien.

Vai mani vien?

Man šķiet, ka sevi mierina ij pati daba

Ar tavu skaistumu tik vien.



539

KUR ESI PATS?

Ko es tev, mīļais, esmu sacījusi:
Cik tevi mīlu, ko man dvēsle jūt,
Cik pats tu redzi manu vērto sirdi,

Cik manas acis un cik mēness gaismu,
5

— Tik tava dziesma dzied, tik mana atbalss,

Es aizraudamās klausos tavu balsi,

Tos mīļos vārdus, kuros vien man dzīve, —

— Bet kur tu esi pats? Kur pats tu rādies?
s

*

Es dziļos dzelžos slēgtu sevi turu;
10 Kā biezās, smagās tēraudpatronās

Ir ieslēgts skābeklis un sažņaugts važās,

Kad sienās plānums rastos, — vai! kas tadl

Kāds spēks ir ieslēgts vielas atomā!

Kad daļas sairt sāk un raisīties,
15 Top brīvi spēki tādā sprindzībā,

Ka neizmērojams mums viņu plūdums;
Bet pēkšņi vaļā laist tos, sprādziens sprāgtu,
Es pušu trūktu pats un līdzi tu,

Un līdzi pasaule!

*

20 «Vienmēr tu saki tādus niknus vārdus!

Nu jau tu likies rimis mazu drusku,

Ko atkal sirdi spied ar mūža draudiem?»

— Kas nāktu tad? vai jauns? Bet zust mēs zustu
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NO MĪĻĀS DIENASGRĀMATAS

Jau vakars — pulkstens sit — un drīz jau nakts —

Varbūt vēl ceturksnis, varbūt vēl mazāk: —

Uz mana krēsla atsēdīsies mīļais,

Ņems mani klēpī, galvu piespiedīšu
5 Pie viņa pleca, un tad būs tik labi!

Tik labi, labi būs — un tā ik vakar.

Es visu dienu dzīvoju tik vien

Priekš — ak, šī vakara un, ak, šīs stundas,

Priekš vienas stundas, dažreiz pat vēl mazāk.

10 Tas īsais brītiņš — ak, cik laimes pilns,
Tik ziedu pilns ne ābeļkoks nav maijā!
Kā bites viņā sīc! — un, vai! kā dzeļ!

Cik savādi tas ir: prieks līdz ar sāpēm!
Cik sirds vien prieka nes, tik priecājos:

15 Ka mīlu, ka tik dziļi spēju mīlēt

Un ka pats liktens uzlicis man mīlēt, —

Un kādēļ jācieš tā?! kā vēl nekam!

Kā viena dvēsle tik daudz sāpes nes?

Un tomēr —

20 Un tomēr visas manas ciešanas

Es nemainītu ne pret ko — tik nāvi!

— Bet tu jau nebrauksi, mans mīļais, mīļais!
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PĒDĒJĀ LAIME

Tu manu sirdi esi paņēmis,
No krūts man izcēlis, —

Ak, tava rotaļa, cik nevērīga:
Kad sirdi trūkst nu kāda stīga?

5 Pats zini, cik tās smalciņas,
Bet tev nekas!

Kā bērni ābolu tu sirdi svaidi,
Rokās žņaudzi un spaidi,
Ka man no bailēm karsti kļūst:

io Kad sirds nu lūst?

Kad zemē nokrīt un dūst?

Kad tu kā bērns to nomet kur?

Mana dvēsle kā dārgāko balvu to tur!

Dvēsles slēptākā lādītē glabā,
15 Izņem, lai redz, cik dailes ir dabā,

Kā maigi dimants gredzenā mirdz

Mana pēdējā laime — tava sirds.
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NAKTS NESAKA NEKĀ

Ka dienas austie darbi irst,
Ka nakti neturamas asras birst, —

Nakts nesaka nekā.

Cik neprātprieku naktij daudz!

5 Cik neprātbriesmu ļaudis klusi žņaudz, —

Nakts nesaka nekā.

Nakts katru viņa mājās sauc,

Nekam no tās uz dienu bēgt nav ļauts, —

Nakts nesaka nekā.

10 Ko nakts tev kūpot dvēslē lej?
Ko dari nakti tu, kas dienā smej? —

Nakts nesaka nekā.

Viss, kas kā ziedi dienu dzirkst,
Viss tumšām saknēm melnā valgmē mirkst, —

15 Nakts nesaka nekā.



543

KAS NAKTS?

Vai jel nakts tā ir, ko mēs tā saucam?

Zeme atsaul vēršas, mums jau tumsa!

Atkal saulup atgriežas, — mums diena.

Nē, ak! Nakts ir tā, kas viņpus saules,
5 Projām trauc, līdz saule raucas maza,

Spīd kā sīka zvaigznīte un pazūd.

— Pazūd zvaigzne, pazūd migla, pazūd acis,

Melns un melns, un auksts, un tukšs, un kluss,

Tā ir nakts, ak, tā ir nakts, un turpu —

10
— Turpu jāiet, kad no tevis eju.

KAS GAIŠUMS?

Bet tu, tu esi gaišums, prieks un smiekli,

Viss visas zemes siltums ir iekš tevis,

Ar visas zemes smagmi mani pievelc —

Un turi ciet —
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PILNĪBA UN TUKŠUMS

Visa pasaule še manā klēpī,
Pilnību no viņas skūpstot sūcu —

Tukšumu man dos, kad nebūs tevis.
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SARUNA

Tev jāiet ir no manis? Kādēļ jāiet?
Es vienmēr to par joku uzskatīju,
Gan nelabs joks, bet joks: tu baidi mani,
Kad pats tu vainīgs, lai es nebārtos.

5 Bet ko nu mieru neliec: jāiet! jāiet!

— «Ak, tā ir nakts, ir nakts, un turpu man —»

— Nez ko tu sarunā, kad runāt sāc!

Tad reizēm palaid muļķības, ka bailes,

Un taču citkārt gudris cilvēks esi —

10 «Nu, nu —»

— Klus! klus! — es zinu, ko es saku:

Nu ko nu atkal triec? Kas tā par nakti?

«Man tanī naktī jāiet atjaunoties —»

Nu atjaunojies te!

15 Ej dari šo un to, viss tavā spēkā!
«Man jāiet garā atjaunoties.» — Garā?

Kas tavam garam kaiš? Ko izdomāji?
«Šī visa pasaule ir nederīga.
Tās gars ir vecs, un tas ir jāatjauno.

20 To spēšu tikai tad, kad vēršos pats.»
Kas daļas tev? Lai pasaul' pati zinās!

«Es pasauls daļa, atbildīgs par visu.»

Tev visa pasaule nav laba diezgan —

Nu tieši teic: vai es tev diezgan laba?

25 Jo es jau esot tava pasaule.

«Tu devi spēku manim tālāk iet,

Es citād' gurstot būtu pakritis
Un neticis nekurp, bet nu es tikšu.»

Tad pati es tev devu spēku aiziet,
30 No manis aiziet! Ta ta pateicība!
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«Bet mīļā!» — Ej, jel ej! Bet to tev saku:

Kad ej, ar pasauli tu saiti rauj,
Tu mani pušu rauj, — kad panāksi
Un atjaunosies un kad gribēsies

35 Tad atpakaļ tev nākt, — vairs saites nebūs,

Ko tad tev derēs visa atjaunotne?
Kad manis nebūs vairs, tad būs tev jāmirst,

«Te arī jāmirst man bez atjaunotnes.»
Tad labāk te mirt manās mīļās rokās!

40 Vai labāk dzīvo viņās, man pie krūtīm!

«Bet jutis nebūšu, kas atjaunotne?»
Tad viņa tevim rūp! Man šķita: es?

Bet nu tu mirsi, neguvis nevienas,

Vēl agrāk miršu es, kas es bez tevis?

45 «Ak, nē, ak, nē, tu mīļā, mana dvēsle!

Lai zūd tad viss! es palikšu pie tevis!

Tik skaisti ir pie tevis! Tu tik skaistai

Šī pasaule tā mirdz, jo viņā tu.

Vai tur par tevi skaistāks kas var būt?

5o Nē, nē, — tu skaistākā! nāc, skūpsti mani!»

Nu, ko es teicu? — Tu tas gudrākais.
— Bet, mīļais, ak, es noguru līdz nāvei,
Ar tevi cīkstoties — par savu dzīvi,

Jo es jau tevi mīlu —
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ASARAS

Debess asaras ir lietus lāsas,
Jūras asaras ir dārgas pērles,
Zemes asaras ir — bārenītes.



ARDIEVAS

Es tevi atlaižu, tad ej nu ar!

Es nesu visus upurus, ij šo.

Bet labāk būtu, ja es līdzi ietu,

Jo ašāk izšķirtu mēs tavu krīzi. —

5 «Tu spēku devi, man tas jāpārbauda.
Man sevi jāatdod un savu laimi,
Lai topu skaidrē pats, — bet tu —» —Bet es?

Man nevajaga, jo es negrozīšos:
Es tevi vairāk mīlēt nevarēšu,

iū Un vairāk manim nav kā mīla vien.

Es aizejot nekā sev neiegūšu,
Tik tev varbūt es spētu palīdzēt,
Tā vien ir mana laime, — ej, mans mīļais!
Pie mēness meitiņas, dar' jaunu dzīvi!

15 Vairs spēka nav, — ej drīz! «Es palieku!»

Nē! nesaudz' mani, ej, mans mīļais, mīļais! —

Impavidum ferient ruinae!

548
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ROKA AR GREDZENU

Pēc lietus kluss bij vakars. Savāds mākons,

Kā balta roka izstiepta pēc tāles,
Mazs gabals varavīksnas pirkstiem pāri
Kā gredzens, mirdzošs dārgiem akmeņiem,
Tā ilgu laiku roka stiepās tālēs,

Līdz bālot zuda gredzens līdzi rokai,

Un nakti jūra tumšā segā sedzās, —

Vai tava roka sniedzās man no tāles?
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Šīs dzejas grāmatas rokrakstu saņēmu tāpat kā «Sudra-

boto gaismu» piesūtītu līdz ar vēstuli; viņas sacerētājs

pats netika rādījies un būs nu gan tomēr aizceļojis, kad

dzimtenes mīla viņu tik ilgi bija aizturējusi. Pavada vēs-

tule šoreiz ir vēl zīmīgāka.

Starp citu vēstulē izteiktas šaubas, vai bijis labi, ka es

publicējis «Sudraboto gaismu», un vai varēšot izlietot šo

rokrakstu, jo dzeju forma tur un še tik svešāda un nepa-

rasta, ka gar to nevienam nebūšot daļas un intereses. Nu,

vai jel maz esot ieteicami, ka šīs dzejas nākot iespiestā
veidā kā herbārijā iespiestas un sausas puķes? Vai nebūtu

skaistāk, ka viņas nāktu klajā un redzamas svaigas, t. i.,

pēc gadiem, savā laikā, kad būtu interese. Viņš pats varot

gaidīt; dzeju liktens viņam ne sevišķi rūpot, jo viņš no tā

neatkarājoties. Viņam tik negribējies aiziet bez atvades,

un šo viņa dzīves romānu lai es uzskatot par tādu atvadi.

Viņam esot kauns, —viņš vēl piemetina, — ka tik ilgi

kavējies aiziet, kaut gan sen zinājis, ka tas neizbēgams. Bet

viņš varot atsaukties uz lielāku, uz pašu lielo dzimtenes

mīlētāju un gudro Konfūciju, kurš arī tik ilgi nespējis aiz-

iet no dzimtenes, kaut gan apzinājies, ka viņš dzimtenei

nebijis vairs vajadzīgs un dzimtene viņu neturējusi. No

savas puses varu piezīmēt: vēlāk izrādījās, ka Konfūcijs

bij gan vajadzīgs viņa dzimtenes dzīvei un ka dzimtene

no viņa dzīvoja daudzus mūžus.

Sacerētājs Dagda vēl piezīmē, ka viņa aizeja esot uz

citu dzīvi, kuru par tādu nemēdzot vairs saukt; ko šī pie-
zīme grib teikt? var daudz ko iedomāties, bet atbildes

tiešas man nav.

Šī dzeju kope bija bez virsraksta, bet, tā kā viņas te-

mats ir «mēness meitiņa», tad viņu tā ari nosaucu, kaut

gan varbūt būtu bijis pareizāk teikt: sapnis par mēnessmei-



tinu. Dagda pats nobeidz savu vēstuli ar mazu dzejolīti

par dzīvi sapni, — viņš pats šo dzīves posmu būs uzska-

tījis par sapni. Posms ir tik noapaļots un iekšēji secenisks,
ka visu grāmatu par viņu nosaucu par stāstu, novellu.Sā-

pīgs stāsts —

Dzīve sapnis, sapnis klīst,—

Kaut tik sapnis nesāpētu!

Sapnis klīda, — kaut tik sāpes
Vēl pēc sapņa nepaliktu!
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555

DAGDAS PIECAS SKIČU BURTNĪCAS

KRĀJUMA TAPŠANA

Raiņa «Dagdas piecas skiču burtnīcas» sastāv no dažādos laika

posmos uzrakstītām daļām —
«Addio bella!», «Čūsku vārdi», «Uz mā-

jām», «Sudrabota gaisma» un «Mēness meitiņa». Dzejnieks pats tās

nosaucis par novelēm, kas veido Dagdas dzīves romānu. Četrās pir-

majās novelēs ietverti dzejoļi, kuru vairums rakstīti bez iepriekšēja

nodoma iekļaut tos kādā lielākā darbā. Tieši krājumiem rakstīti tikai

atsevišķi dzejoļi, kas dzejniekam bijuši nepieciešami, sākot sakārtoša-

nas darbu. 1925. gadā rakstītajā priekšvārdā «Dagdas piecu skiču burt-

nicu» publicējumam kopotos rakstos «Dzīve un darbi» Rainis saka:

«Nebija arī domāta sākumā romāna forma. Izauga dzejoļi paši no se-

vis, kā zemei izaug zāle bez dāiznieka māksliskas izvēles. Dzejoļos kā

dienasgrāmatā izsacījās dienu secenība un dvēseles pārdzīvojumi. Netī-

ši!m tie dažās vietās savēlas novellās un risinājās tālāk. Beigās, skato-

ties atpakaļ uz noieto gaitu un pametot acis uz priekšu, izrādījās, ka

tas ir romāns par vienu dzīvi, organisks radījums.»

Doma par emigranta Dagdas sāpju ceļu Raiņa piezīmēs pirmoreiz

parādās jau 1907. gadā. Tad arī atzīmēts, ka par to būtu jāraksta no-

vele dzejā.

Vispirms sarakstītas pirmās trīs daļas — «Addio bella!», «Čūsku

vārdi», «Uz mājām», kas 1920. gadā apvienotas ciklā «Treji loki». Gadu

vēlāk izveidots krājums «Sucirabota gaisma», bet 1925. gadā — «Mēness

meitiņa». Vienkop visas piecas daļas pirmoreiz iespiestas kopotos rak-

stos «Dzīve un darbi» ar kopēju nosaukumu «Dagdas piecas skiču

burtnīcas».

Par krājumu «Addio bella!» — Dagdas skiču pirmo burtnīcu — agrā-
kās atzīmes Raiņa arhīvā datētas ar 1916. gada 2. aprili. Tad dzejnieks

uz sīkas lapiņas pierakstījis krājumā paredzēto pamatnoskaņu: «Sa-

jūta traģiska: būs jāatstāj viss skaistums un jāiet dumbros un salā»

(22702/5). 1917. gada 26. decembrī atzīmēta konkrētāka iecere, ir izstrā-
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dāts sīkāks plāns, apsvērts sižeta risinājums. Jau tad Rainis ir izšķīries

rakstīt poētisku dienasgrāmatas veida noveli, kuras centrā būtu revolu-

cionārs dzejnieks, kas emigrējis un svešumā miris. Krājuma sižeta un

konflikta raksturs Rainim ilgi nav bijis skaidrs. «Kas viņu atturējis no

mājbrauces? No metnes rāmā [?] dzimtenē» apsver Rainis. «Vai mīla?

Vai slimība? Vai daba? Bet tad būtu vājš raksturs, lai arī ir!» (22702/13).

Pāris dienas vēlāk doma turpināta: «Vai izglābj ko un pats top sa-

kropļots? Labāk pārliecības lieta vai aizstāvne. Bet kāda?» (22702/13).

Precīzāk krājuma «Addio bella!» sižets uzskicēts 1920. gada 14. fe-

biuārī, atzīmējot, ka grāmata stāstīs par Dagdas mīlu uz itāļu meiteni,

ka krājumā «Jābūt lielai dziesmai par viņas nāvi» un pēc tam Dagda

izšķirsies braukt mājās, jo, kad «mīla zudusi, braukt mājās un mirt ii

tas pats» (22702/10).

lecerētajam darbam Rainis ilgi nav atradis īsto nosaukumu. Domājot

par bagātīgi izmantojamām dienvidu dabas gleznām, dzejnieks piezīmēs

krājumu sauc par «Zaļo pili» un «Dienvidu pili». Ar galīgo nosaukumu

«Addio bella!» pirmo reizi sastopamies 1920. gada 20. jūlijā uzrakstītajā

krājuma prozas ievadā. Grāmatas kompozīcija un fabula tad bijusi izdo

māta visās detaļās.

Rainis daudz domājis, kā piešķirt krājumam itālisku kolorītu. Teksta

ievīti itāļu izteicieni, ritorneles, kā ari vietvārdi, sieviešu vārdi un puķu
nosaukumi itāļu valodā. Dagda dēvē Oliviu gan par Fiammettu, Alde-

džizu, gan /rīdu, Andžolīnu, Rozu, Rozīņu, bet pēc strīda — nosauc par

Opuntiu (dzeloņainu kaktusu).

1920. gada 16. februārī Rainis sastādījis veselu sarakstu ar puķu
nosaukumiem un sieviešu vārdiem itāļu valodā. Turpat minēts, ka krā-

jumā dodami itāliski vietu vārdi. Tie pierakstīti beigās, kad dzejoļi

jau bijuši gatavi. Vietvārdiem bez itāliskas noskaņas ir arī cits uzde-

vums. Dagdas pirmās skiču burtnīcas «Addio bella!» nobeigumā (šī

sējuma 87. lpp.) Rainis raksta: «No nedaudzajiem vietu nosaukumiem

var nojaust, ka autors pēc skaistās Olīvijas nāves ir nemierīgi ceļojis

apkārt, atgriezies vecās vietās un atkal promgājis, līdz beigās atstājis

Tičīnu, bijis franču Šveicē un caur vācu Sveici aizbraucis uz Vāciju,

kur nozūd viņa pēdas.»
Jau 1916. gada 2. aprīlī Rainis atzīmē, ka grāmatā vislabāk būtu

ievietot tercīnas, kanconas, sonetus un citas itāļu panta formas vai arī

izmantot tās, bet tomēr pārsvarā dot paša izveidoto saīsināto sonetu.

Saīsinātos sonetus Rainis tomēr krājumā «Addio bella!» nav iekļāvis,

taču dažādu itālisku strofu tajā daudz. Izmantotas arī itāļu tautas

dziesmas.

Itāliskais kolorīts īpaši izjūtams ir krājuma «Addio bella!» sākuma

nodaļās, kurās stāstīts par to, ka nomāktais, izmisušais Dagda atrod

emigrācijā svešu skaistumu, svešu cilvēku sirsnību un atsaucību, kas
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līdz ar plaukstošo mīlestību uz Oliviu pamazām dziedē brūces. Atveido-

jot itālietes Olivias tēlu, stāstot par viņas un Dagdas mīlu, Rainis daļēji

ierosmi guvis no viņam labi pazīstamās Džuzepīnas Farīni dzīves. Olivia,

tāpat kā Džuzepīna, ir skaista, jauna meitene, kura mirst un kuras

nāves cēloņi ir nezināmi. Pēc Džuzepīnas nāves Rainis 1913. gada

4. martā dienasgrāmatā atzīmējis: «Iznāca nezināma un aizgāja nezi-

nāma. Ne tēva, mātes zināja, ne dzīvē zināja, ko darīt, kur palikt; ne

kāds zināja, kad nomira, ne slimība nav zināma. Labi vēl, ka pate

sevis nezināja, apziņa būtu dzīvi darījusi briesmīgu. Kā viegla vēsmiņa

pārskrēja pār ceļu, drusku smilšu pacēla un turpat nometa.»

Dienu vēlāk dzejnieks turpat piebilst, ka Džuzepīnas likteni vajadzētu

attēlot romānā.

Visintensīvāk Rainis pie krājuma «Addio bella!» strādāja 1920. gada

septembri. Domājams, ka viņš to pabeidza ne vēlāk par oktobri, jo

1920. gada novembrī dienasgrāmatā min darbu tikai pie krājuma «Uz

mājām».

Dagdas skiču otro burtnīcu «Čūsku vārdi» Rainis aizsācis pirms krā-

jama «Addio bella!» —jau 1916. gadā. leceres paši pirmie sākumi sais-

tāmi ar 1908. gada 3. un 8. augustu, kad sarakstīts dzejolis «Atmatas

smarša». Dzejnieks par to stāsta: «Tas bij Kastaņolā. Es parasti pava-

dīju laiku brīvā dabā. Mīlēju gulēt uz lauka. Tā guļot es reiz sajutu
danckas (kāda puķe) smaršu. Šo puķi es ļoti mīlēju bērnībā, un manā

dzimtenē Berkenhēgenē [Birkeneļos —
M. Ā] viņu bija daudz. Svešumā

dzīvojot, es to nebiju sastapis. Te, piepeši, danckas smarša. Viņa man

sauca atmiņā manu bērnību un manu dzimteni. «Tas bij tik sen» —

ieskanējās man dvēselē, un uz šīs ieskaņas, uz šī teiciena ir uzbūvēts

viss dzeju cikls «Čūsku vārdi». Viss šis krājums ir manu bērnības at-

miņu simbols.»1

Līdz 1916. gadam Rainis rakstījis tikai atsevišķus «Čūsku vārdu»

dzejoļus, bet pašu krājumu vēl nav veidojis. Taču dzīve svešumā vedi-

nāt vedināja kavēties domās pagātnē, dzimtenē, tēva mājās. Radās vai-

rāki vēlāko «Čūsku vārdu» dzejoļi, kuros atspoguļojās bērnu dienu

pārdzīvojumi, dominēja nepiepildītās ilgas pēc mīlestības, sirsnības:

«Bērna draugi», «Bērna bēdas», «Bēgums», «Pļautais siens», «Tūkstots

stīgas». Trimdā garīgās vientulības izjūta kļuvusi vēl asāka. Atceroties

dzīvi Latvijā, dzejnieks pārvērtē nodzīvotos piecdesmit mūža gadus un

nonāk pie atziņas, ka tagad, kad dzīves taka, šķiet, jau sāk vest no

kalna lejup, ir jākāpj atkal jaunā kalnā. Ir jārada sev otra jaunība,

labāka, gudrāka, un ne tikai sev, bet visiem, palīdzot tiem pilnveidoties.

«Jānāk otrai jaunībai, kas visu lai izpēta un papilda,» raksta Rainis

1 Birkerts P. Raiņa daiļradīšanas procesa psiholoģija. — Izglītības

Ministrijas Mēnešraksts, 1923, 1. nr., 53. lpp.
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«Čūsku vardu» radāmajās domās 1916. gada 4 maijā. «Bel nevar būt

man vienam otra jaunība — es par daudz saaudzis ar visiem. Visiem

jātop otrreiz jauniem» (22701/12).

Šī atziņa izraisa citas — nav svarīgi krājumā uzsvērt tikai Dagdas

ciešanas, to, kādēļ dzīve viņu vajā. Būtisks ir kas cits — mūžā nav

jāmeklē tikai personiskais prieks, bet jācenšas ar savu darbu dzivi

«augšup vērst ik dien'». Reizē tā būs sevis paša pilnveidošana. Tur-

pmāk Rainis to vairākkārt piemin radāmajās domās un 1916. gada

9. augustā ietver arī dzejolī «Tekošs ūdens».

Tai laikā krājuma iecere jau sāk iegūt filozofisku nokrāsu. Top

vairāki dialoga formas dzejoļi, kuros liriskais varonis it kā strīdas

pats ar sevi un iekšējās pretrunās cenšas noskaidrot patiesību. «Gars

izteic pantā — formulā.. visu jauno filozofiju,» raksta Rainis

1916. gada 17. jūnijā. «Es nesaprotu. Nu gars paskaidro, bet es gari

par sevi stāstu, cenzdamies saprast. Kā bij tas? Par ko tā? Visa dzīves

gaita atstāstīta [.. ] Jaunā filozofija visa še iekšā. Evolūcija, kā viņa

tapusi cauri šaubām.» Turpat dzejnieks piezīmē, ka varētu būt «Pro,:a

arī starpā: piem., gars atbild, es izplūstu no dusmām. Nesavaldos stin-

gros pantos» (22764/22).

Vairākkārt radāmajās domās pieminēta pamatšķira, kas ar savu

pareizo instinktu spēs būt glābēja, pareizā ceļa rādītāja. Rainis nav

gribējis šo domu krājumā īpaši uzsvērt un atzīmējis — par to «nerunāt

speciāli, tik runāt vispārīgi» (22764/50).

Noveles sākotnējais nosaukums Raiņa piezīmēs ir «Tas bij tik sen»

«Čūsku vārdi» tajās pirmoreiz parādās 1916. gada 16. jūlijā, kad Rainis

pieraksta krājuma pamatdomu, kas ietverta čūskas simbola dialektis-

kajā pretrunā: «levede —izvede: «Čūsku vārdi» reizē nāve un mūžīga

dzīve» (22764/39).

1916. gada vasarā Rainis jau daudz domājis par krājuma uzbūvi,

tā ieskaņu, izskaņu. 16. jūlijā viņš atzīmējis, ka virsraksti būtu drukā-

jami tālāk no dzejoļu teksta, jo to prasa vairāki apsvērumi: «1)" pilnāka

lappuse, 2) neprasa tad pantiem tik ciešu saslēgtību domās, 3) atpūta.

Nav nodoma darbs. Var lasītājs pats starpās iedomāties. Lielāka pil

nība un bagātība saturam caur formu» (22764/42). Šis princips «Čūsku

vārdu» pirmizdevumā realizēts, bet nav saglabāts publicējumā kopotos

rakstos «Dzīve un darbi».

Detalizēts «Čūsku vārdu» plāns, pēc kura veidota krājuma kompozī-

cija, uzrakstīts 1918. gada 25. jūlijā (22701/8). Šī grāmatas iecere turpmāk

arī saglabāta. Rainis vēl rediģē dažus agrāk sarakstītos «Čūsku vārdu»

dzejoļus, papildina manuskriptu ar jaunām vārsmām un pabeidz darbu

1920. gada oktobra beigās. Drīz pēc tam viņš grāmatu nodod iespie-

šanai.
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«Uz mājām» — Dagdas skiču trešā burtnīca, emigranta sāpju ceļa

grāmata — ir tapusi ļoti ilgā laika posmā. Vienpadsmit krājuma «Uz

mājām» dzejoļi uzrakstīti ceļa jūtīs no Slobodskas uz Latviju:

«Augsts dūmu stabs», «Dzimtenes kāpās», «Mākonīts bālgans», «Man

kaivas pretī skrej», «Nāc, zilais tālums», «No pilsētas uz pilsētu», «Pa-

liec sveika, Volga!», «Saplēsti gabali», «Skat' Volgu!», «Viss bijušais

izbijis», «Zilganbrūna viļņu svītra». Šie dzejoļi publicēti jau 1903. gadā,

un daļa no tiem apvienoti ciklā ar nosaukumu «Uz mājām», kas vēlāk

dots pašam krājumam.

1906. gadā Rainis turpina risināt aizsākto tematiku un, daļēji izman-

tojot savas bērnības atmiņas, uzraksta garāku dzejojumu (22738/9 —10)

par emigranta braucienu cauri dzimtenei, garām bērnu dienu dzīves

vielām, pretim nezināmai nākotnei. 1919. gadā Rainis dzejojuma tema-

tiku izstrādā detalizētāk, izveidojot no tā atsevišķus dzejoļus: «Dzelz-

ceļa vilciens», «Piepeši saraujas sirds», «Ezers», «Felkerzāma kalniņš»,

«Nams», «Kambaris», «Dārzs», «Atkal ezers», «Rit, rit riteņi», «Vējš»,

«Mums pāri darīts», «Izbeigts un dzēsts», «Garām». Šie, tāpat kā pārējie

krājuma otrās, trešās, ceturtās un piektās nodaļas dzejoļi gandrīz visi

pirmo reizi publicēti grāmatas «Uz mājām» pirmizdevumā. Periodikā

pirmo reizi publicēti: «Ezera noslēpums», «Kad sirds tik smaga kā ezers

guļ», «Uz mājām! Uz mājām!».

Krājuma sākotnējā iecere radusies emigrācijā Šveicē. Jau 1907. gada
17. novembrī Rainis pierakstījis domu

—
izveidot noveles veida dzejoļu

grāmatu, kuras centrā būtu emigrants Dagda. Viņš atzīmē iespējamos

krājuma un nodaļu virsrakstus, atsevišķas satura linijas: «Via dolorosa. 1

Ērkšu zars. Dagdas ceļa gājiens. Dzejas rindotas noveles veidā. Viena

emigranta gaita bez ceļa. Kaivas rudenī. Gaita bez ceļa. Dzērvju ceļā.

Varētu arī būt: 1) Visu emigrantu un trimdinieku liktens dziesmas;

2) Vispārējs emigrācijas liktens. Tad arī svešzemes emigrants. Var

būt svešas valodas, moti, jo ir svešas zemes, var būt mans pirmais

pārbraukums iz trimdas» (22768/82).

Kādu laiku Rainim ir nodoms daļu no dzejoļiem, kas iederētos Dag-

das grāmatā, ievietot krājumā «Tie, kas neaizmirst» — nodaļās «Uz

mājām» un «Mājām garām». Vēl pāris mēnešus pirms «Tie, kas neaiz-

mirst» pabeigšanas Rainis nav izšķīries un 1910. gada 1. jūlijā raksta:

«Jeb vai «Mājām garām» celt laukā un dot kā patstāvīgu dzejojumu?»

(22768/76).
•U " • ....

�•• ■• "-■ ■ Tl^-
"

Nevienu no abām iecerēm Rainis tolaik nerealizēja un pievērsās
tām atkal tikai 1919. gadā, kad, sākot ar februāri, sāka nopietni strādāt

pie grāmatas «Uz mājām» izveidošanas. Gaidāmā drīzā atgriešanās

1 «Sāpju ceļš» (latīņu valodā),
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Latvijā radīja dzejniekā jaunrades spēku pieplūdumu. Dzima daudzas

idejas, dažādu darbu projekti.

1919. gada februārī Rainis sāka veidot krājuma otro daļu, realizējot

ieceri «Berkenhēgenas ceļojums kā beigas Volgas ceļojumam», un

strādā pie vairākiem dzejoļiem, kas atspoguļo viņa bērnu dienu atmiņas

tēva mājās Birkeneļos. Nodaļu dzejnieks paredz veidot tā, ka tajā

«jau pa vidu un galā paredze, ka būs jābrauc atkal prom un galīgi»

(22729/35). Tādēļ 1919. gada 15. februārī Rainis atzīmē rindu — «Sapnis

starp diviem ceļiem» (22838/26), ko viņš liek par apakšvirsrakstu krā-

juma nosaukumam. Vēlāk, sagatavojot manuskriptu iespiešanai, apakš-

virsraksts precizēts — «Trimdnieka sapnis starp diviem ceļiem»

1919. gadā par nākamo, trešo, nodaļu paredzēta — «Mājām garām».

Aiz «Vienīgās ainas» dota nodaļa «Sarkanais sapnis», kurā simboliski

stāstīts par 1905. gada revolūciju, bet nobeigumā — «Skrējējs» — no-

daļa, kas vēl vairāk akcentē emigranta nerimtīgos klaiņojumus, bez

miera, bez mājām.

Sevišķi intensīvi Rainis pie krājuma «Uz mājām» strādā 1920. gada

otrajā pusē. 17. novembrī manuskripts jau ir pabeigts, un pēc trim

dienām
—

20. novembrī, sagatavojot manuskriptu izdevniecībai, pār-

rakstīti pēdējie dzejoļu teksti.

«Sudrabotai gaismai» radniecīgu dzejoļu krājumu, kas būtu veltīts

sievietei un mīlestībai, Rainis bija iecerējis jau 1912. gadā. Tad, l. sep-

tembrī, ir uzmestas atsevišķas vārsmas, no kurām vēlāk izveidoti «Sud-

rabotā gaismā» ievietotie dzejoļi. Starp vārsmām ir pierakstītas domas:

«Māte», «Sieviete un vīrietis», «Sieviete — mīļākā» (22779/176). Dze-'

joļu atlase, šķiet, sākta 1916. gadā. To liecina rokrakstu vāciņi ar uz-*

rakstu «Sudrabota gaisma» un datējums: 1916. gada 22. septembrī. Šajos

vāciņos glabājās piezīmes par jau minēto, 1912. gadā dzimušo ieceri'^

Ir maz ziņu par to, kāds bijis krājuma «Sudrabota gaisma» sākot-1

nējais projekts. Saglabājusies tikai neliela 1917. gada 28. janvārī izdarīta

atzīme: «Sudrabota gaisma. Stāsta ietērps atrodams, izejot no esošā-

vienas personas vēstules. Bet arī atbildes no citiem. Sarunu atstāstījums,

vai vēstuļu maiņa sarunu veidā. Arī dienasgrāmata. Tātad vēstule

būtu: vienas personas izstrāvojums uzbudnē, bet vērsts ne uz sevi, ia"

par sevi, bet uz āru, pret āru, par., savu lietu» (124696).

No šīs ieceres vēlāk paturēta tikai sarunas forma, kādā veidoli

daudzi dzejoļi.

Turpmākajos trijos gados Rainis darbu pie «Sudrabotas gaismas»

pārtrauc un turpina to 1920. gada decembra vidū, kad bija pabeigtas

un nodotas iespiešanai Dagdas skiču burtnīcas «Addio bella!», «Čūsku

vārdi», «Uz mājām» un dzejniekam nobriedusi doma rakstīt nākamo

daļu. Rainis strādā ļoti intensīvi, un jau pēc mēneša, 1921. gada 18. jān-
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vārī, dzejnieks dienasgrāmatā atzīmē: «Trūkst tik kādi 3 lielāki dze-

joļi — pāris mazāku un kārtojums, un grāmata gatava [..] No de-

cembra puses līdz janvāra ceturksnim uzrakstīju «Sudrabotu gaismu».»1

Tomēr darbs vēl turpinājās visu gadu. Gan pavasarī, gan vasarā un

rudenī Rainis uzrakstīja «Sudrabotai gaismai» vēl ap 80 jaunu dzejoļu,

laboja daudzus agrāk sacerētos, paplašināja krājuma saturu, padziļināja

dotā sievietes tēla simboliku. Tā nav vairs tikai māte un mīļotā kā

krājuma sākotnējā variantā. 1921. gada 28. februārī Rainis radāmajās

domās raksta, ka sieviete ir «māte, glābēja, kultūra, daile, cerība arī

valstij» (124012/7). Nedaudz vēlāk, 4. maijā, Rainis šo domu izvērš

dzejolī «Jūs dzimtenei un dzīvei simbols esat», ar kuru ievada krājumu.

1921. gadā «Sudrabota gaisma» paplašināta ar vairākiem pesimis-

tisku noskaņu dzejoļiem. Sākumā dzejnieks bija gribējis krājumā paust

arī savu prieku par atgriešanos no Šveices dzimtenē, bet gada laikā

buržuāziskās dzīves īstenība bija sadrupinājusi ilūzijas. No atkalredzēša-

nās līksmes uz svārkiem palikuši pāri tikai putekļi, viņš atkal jūtas

bārs. Un pašā grāmatas sākumā Rainis ievieto dzejoļus ar skumju

atziņu, ka «prieka cerēs — atkal sāk visas zust», ka «Neviena mīkla

nav minēta, Neviena plaisa nav aizbērta». Dzejnieks maina krājuma

«Sudrabota gaisma» apakšvirsrakstu «Manas dzimtenes gads», piešķirot

tam rūgtāku un kritiskāku nokrāsu — «Manas dzimtenes gada fata-

morgāna». Arī 1925. gadā rakstītajā priekšvārdā «Dagdas piecu skiču

burtnīcu» publicējumam kopotos rakstos «Dzīve un darbi» Rainis raksta:

«Tā ir pilna sveicieniem un pati liels sveiciens jaunajai dzimtenei. Bet

;ēras skaņas drīz sāka jaukties priekā un lielais prieks pārvērsties par

Leju — fatamorgānu; velta palika Leldes meklēšana kā Totam.»

1921. gada pavasarī dzejnieks daudz domājis par krājuma uzbūvi.

..ādu laiku apsvēris, vai jaunos dzejoļus nedot atsevišķā nodaļā, bet

pārējos citās — «kā atmiņas mājās pārbraukušām par bijušo». Taču šī

ecere nav realizēta.

Radāmajās domās atkārtoti rakstīts, ka «Sudrabota gaisma» veido-

li
ma pēc «Addio bella!» sistēmas. Dodami «Vietas apzīmējumi un

rdi kā sajūtas devēji senām atmiņām un sveicieniem» (22779/246). Šo

NĶBU īstenojot, Rainis, radniecīgi krājumam «Addio bella!», vairākās

vēsmās piemin Oliviu un starp dzejoļiem ievij arī citus sieviešu vār-

u .3. No vietu apzīmējumiem dzejnieks atteicies, toties ievietojis krā-

jj nā dzejoļus ar Šveices dabas gleznām, dažviet vārsmas itāļu valodā.

Tās palīdz labāk uztvert Dagdas vilšanos dzimtenē, to, ka viņa domas

citur un nobriest nodoms doties projām — «meklēt jaunu sauli».

•<"<' Rokraksta atrašanās vieta nav zināma. Publicēt? žurnālā «Atpūta,»,
1930, 316. nr., 15. lpp.
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Rainis domājis ari par to, ka krājumam «Sudrabota gaisma» varētu

dot citu nosaukumu. 1921. gada 24. martā viņš dienasgrāmatā raksta,

ka vēlētos grāmatai dot virsrakstu «Mirklis» vai «Saules mirklis», bet

Aspazija ieteic to nosaukt «Saules klēpis».

Krājumu «Sudrabota gaisma» Rainis pabeidza 1921. gada novembri.

Pēdējā Dagdas skiču burtnīca, atšķirībā no iepriekšējām, iecerēta

un pabeigta samērā neilgā laika posmā.

«Mēness meitiņas» motīvs dzejnieka fantāziju nodarbināja jau tad,

kad viņš vēl dzīvoja Šveicē. To liecina krājuma «Uz mājām» dzejolis

«Mēness meitiņa», kura uzmetums tapis 1919. gada 25. februārī. Domā-

jot par «Mēness meitiņas» motīvu, dzejnieka iztēli rosinājusi gan indiešu

literatūra, kurā izpaužas Indijā plaši izplatītais mēness kults, gan lat-

viešu teikas par meitu, ko mēness uzrāvis augšā pie sevis. Raiņa biblio-

tēkā ir saglabājusies Kalidasas luga «Urvaši». Divdesmit vietās, kurās

pieminēta mēnesnīca, Rainis izdarījis grāmatā atzīmes.

Krājums «Mēness meitiņa» izveidots galvenokārt no 1922. gada līdz

1924. gadam.

«Sudrabota gaisma» beidzas ar vēstuli, kurā Dagda raksta, ka viņš

vīlies Latvijā un dodas prom. Risinot šo domu tālāk, Rainis 1922. gada

19. janvārī mēģina konkretizēt vietu, kurp varētu būt devies Dagda. Tā

varētu būt Heines iedomātā laimes zeme «Bimini», ķīniešu Mv vai

Siang mātes zeme, grieķu Arkādija, itāļu Tivoli, paradīze, jaunības

zeme un citas. Dzejnieks tad paredz, ka nākamais krājums, kas turpi-

nātu Dagdas romānu, varētu saukties laimes zemes vārdā, un piezīmē,

ka grāmatā liekamas «atmiņas par skaistumu, mīlu, jaunību un par

nākotnes ideālu dzimumu kopdzīvei» (22923/52). Grāmatā jāietver viss

saulainais, mīļais, kas nāk prātā.

Tad darbs pie Dagdas romāna turpinājuma uz gadu pārtrūkst. Tomēr

1922. gada 19. aprīlī dienasgrāmatā veicamo darbu sarakstā jau minēts

konkrēts piektās Dagdas skiču burtnīcas nosaukums «Mēness meitiņa».

Visu 1922. gadu Raini nodarbina citas ieceres. Viņš strādā pie lugām

«Kajs Grakhs», «lija Muromietis», «Lielais zaglis Tutanhs», tulko

vācu valodā «Zelta zirgu», kārto bērnu dzejoļu krājumu «Puķu lodziņš».

Tikai nākamā gada 7. janvārī, pārlūkojot iepriekšējā gadā nepa-

veikto, Rainis atkal sāk domāt par «Mēness meitiņu». Divas dienas vē-

lāk parādās piezīme, ka «Mēness meitiņu» varētu sākt, stāstot par dvē-

seli, kas pelītes izskatā sapņos skrien pa pasauli un nonāk iedomātajā

laimīgajā Talmunzemē. Nākamajā dienā Rainis turpina domu
—

varbūt

«Talmunā» varētu ievietot daļu no dzejoļiem par nākotnes cilvēku, kuri

atlasīti no krājuma «Nācējs»? «Talmunu» viņš paredz veidot filozofiskā

ievirzē, iekļaujot tajā arī aforismus. Intensīvāks darbs pie krājuma

sākas martā, kad sacerēti vairāki «Mēness meitiņas» dzejoļi, apsvērta

grāmatas uzbūve. Dzejnieks nodomājis to rakstīt kā noveli un šaubās,
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vai blakus dzejoļiem, kuros izpaužas Dagdas reālistiskās izjūtas, cikls

par romantisko Talmunzemi «Mēness meitiņā» iederēsies. Jau tad Rainis

bija nolēmis ievīt tajā arī prozas fabulu, dabas dzejoļus. 30. jūnijā

atzīmēts, ka novelē ietverami «aforismi par mīlu, vēstules un replikas

pantos» (22923/30). Sevišķi daudz dzejoļu sacerēts 1923. gadā. Lielai daļai

vielu deva iepazīšanās 1922. gadā ar Olgu Kliģeri, vēlāko skolotāju, kas

tolaik dzīvoja tai pašā dzīvoklī, kur Rainis. Dzejniekam ar O. Kliģeri

izveidojās draudzīgas attiecības, kas deva ierosmi daudziem mīlestības

dzejoļiem. Daudzi dzejoļi izauguši no viņu abu sarunām un tāpēc

rakstīti dialogā. Atsevišķiem dzejoļiem ierosmi devusi Olgas Kliģeres

dienasgrāmata («Mīla brīves raisītāja», «Viens skūpsts», «Zvaigzne un

rītenis», «Meitenes dziesma», «No mīļās dienasgrāmatas»).

Daudz domāts par to, kādam jābūt noveles atrisinājumam. 1923. gada

vasarā Rainis jaubija izšķīries, ka tas būs traģisks.

Dagdas un Mēness meitiņas mīlestībai ir pietrūcis dziļuma, to dru-

pinājusi savstarpēja neuzticēšanās. «Neuzticība ieaudzēta tev, tātad tev

arī nevar ticēt,» raksta Rainis krājuma radāmajās domās. «Abi neti-

cējuši; mīla tikai mākslīga. Skaista arī tā, bet īstā ir taču tā ilgojamā.

Nobeigt ar šķiršanos, lasa pēc viņas vēstules, un dzeja atbild» (22923/30).

Rainis apsver arī motivāciju, kas attaisnotu Dagdas neaizbraukšanu,

kavēšanos dzimtenē. Tā ir pēkšņi uzliesmojusī mīlestība, dažādās dzīves

parādības, kaut arī tālas, svešas, neaizskaramas. «Mierinājums dzīvē,»

raksta Rainis 1923. gada 1. augustā, «ka var lūkoties dārzos, ielās,

namos, skaistos cilvēkos, just bērnu svaigo dvašu, sievietes matu un

roku smaršu, var just vētru un visaugstāko redzēt sauli, kas visu dara

dzīvu un skaistu [.. ] Mīla vieno ar pasauli» (22923/26).

Motivāciju Rainis padziļina 1924. gada 2. jūlijā, strādājot pie krā-

juma nobeiguma: «Kad būtu aizgājis tūdaļ pēc «Sudrabotas gaismas»,

tad nebūtu zinājis, ka ir arī stipri pozitīvi spēki, uzskats, pesimisms
būtu bijis nepareizs» (22923/277).

Atšķirībā no iepriekšējām Dagdas skiču burtnīcām «Mēness mei-

tiņā» ievīti vairāki orientāli motīvi. Krājumā izmantota ķīniešu pasaka

par Džuang Džou, pieminēts ķīniešu dzejnieks Li Tai-pē un ķīniešu

filozofs Konfūcijs, kā arī Buda, Talmunzeme, nirvāna. Dzejniekam bijusi
iecere «Mēness meitiņā» runāt arī par ķīniešu teikā attēloto sievietes

valsti, ievietot grāmatā babiloniešu epa «Gilgamešs» tulkojumu. Domā-

jams, orientālie motīvi izskaidrojami ar to, ka Rainis «Mēness meitiņas»

tapšanas laikā daudz interesējās par seno austrumu vēsturi, dzīvi,

literatūru, strādāja pie orientālas tematikas lugām.

1920. gadā Rainis pārtulkoja vairākus Li Tai-pē dzejoļus un iemīļoja

viņa daiļradi. Vēlāk Dagdas dienasgrāmatā «Mēness meitiņā» parādās

piezīme: «lekš kā pastāv īsti Li Tai-pē poēzijas spēks? Jāizpēta.»
1923. gada jūnijā Rainis lasa materiālus par Konfūciju, atrodot viņa
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biogrāfija savai dzīvei radniecīgus motīvus, un tūdaļ arī sacer par to

dzejoli «Kung-tse».

1914. gada 12. decembrī Rainim bija ienācis prātā salīdzināt dvēseli

ar peli, tauriņu, biti. Dzejnieks topieraksta uz sīkas papīra strēmelītes un

vēlāk, domājot par «Mēness meitiņu», nolemj šos motīvus izmantot. Izla-

sījis ķīniešu pasaku par Džuang Džou, kas pirms piedzimšanas bijis

tauriņš, Rainis savu ieceri maina.

Orientālais kolorīts «Mēness meitiņā» nav sevišķi uzsvērts. Dzej-

nieks ir domājis par to, lai neciestu krājuma latviskā noskaņa.

1924. gada 25. maijā radāmajās domās ir piezīme: «Vai nevajadzētu

vairāk latviešu ģeogrāfijas līdz ar teikām? [.. ] Arī Ontu priede

iekšā?» (22923/229).

Darbs pie «Mēness meitiņas» turpinās visu 1923. gadu. Kaut arī

krājuma lielākā daļa, vairāk nekā simts dzejoļu, bija uzrakstīta un fabu-

las risinājums skaidrs, 1924. gada pirmajā pusē Rainis darbu pie «Mē-

ness meitiņas» gandrīz pilnīgi pārtrauc. Līdz jūlijam Rainis saraksta

tikai trīs «Mēness meitiņas» dzejoļus — «Mēness princese», «Kur esi

pats» un «Maigais mirdzums». 1924. gada jūnija beigās dzejnieks atkal

sāk strādāt pie krājuma. Dienasgrāmatā 1. jūlijā parādās atzīme: «Sāku

strādāt, bet ne lugas, — apskatu un pārtaisu dzejoļus «Mēnļess] mei-

tiņai]». Saruna ar Oļlgu Kliģeri]; meitiņa pati brīvprātu atsakās, lai

iet. Tā būs jādara.» Uzrakstījis mēneša laikā ap divdesmit «Mēness

meitiņas» dzejoļu, Rainis atkal darbu pie krājuma gandrīz pilnīgi pār-

trauc un raksta lugu. «Mēness meitiņai» viņš pievēršas pēc pāris mēne-

šiem. Darbs pamazām lēni virzās uz priekšu un turpinās līdz 1925. gada

5. martam, kad «Mēness meitiņa» ir pabeigta. Dzejnieks pats nav ap-

mierināts, jūt nepieciešamību pie krājuma vēl strādāt, bet nav radošas

noskaņas. 1925. gada 5. martā Raiņa dienasgrāmatā ir atzīme: «Strādāju

pie «Mēness meitiņas» visu dienu. Pabeidzu, bet būtu vēl daudz jā-

strādā. Nav prieka, jo publika naidīga.» Pēc četrām dienām dzejnieks

manuskriptu nodeva iespiešanai.

IZDEVUMI

Dagdas skiču burtnīcas «Addio bella!», «Čūsku vārdi», «Uz mājām»,

«Sudrabota gaisma» līdz 1925. gadam atsevišķā izdevumā iznākušas

vienu reizi. Krājums «Mēness meitiņa» līdz iespiešanai kopotos rakstos

«Dzīve un darbi» atsevišķā izdevumā nav iznācis — atsevišķā grāmatā

izdeva novilkumu no šo kopotu rakstu salikuma. Krājumu «Addio

bella!», «Čūsku vārdi», «Uz mājām» pirmizdevumi izdoti arī vienā grā-

matā, ar kopēju virsrakstu «Treji loki».
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Addio bella! No Dagdas skiču burtnīcas. (Vāku zīmējis akadēmiķis
V Purvīts.) 1 R., A. Gulbis, [19201. 80 lpp.

Čūsku vārdi. (Vāku zīmējis akadēmiķis V. Purvīts.) R., A Gul-

bis, [1920], 80 lpp.
Uz mājām. Trimdnieka sapnis starp diviem ceļiem. (Vāku zīmējis

akadēmiķis V. Purvīts.) R., A. Gulbis, [1920]. 80 lpp.
Treji loki. Addio bella! Čūsku vārdi. Uz mājām. (Vāku zīmējis

akadēmiķis V. Purvīts.) R., A. Gulbis, [1920].
Sudrabota gaisma. Mana dzimtenes gada Fata Morgana. II No Dag-

das skiču burtnīcas. (Vāku zīmējis S. Vidbergs.) R., A. Gulbis, [1921].

136 lpp.

Krājumos «Addio bella!» un «Sudrabota gaisma» ir īpatnējs dzejoļu

izkārtojums lappusēs. Šajās Dagdas skiču burtnīcās ir daudz ritorneļu,

kuras Rainis mēdz saukt par trīsrindiņām. Katra ritornele parasti ietver

kādu noteiktu domu. Saturā radniecīgās trīsrindes, četrrindes, atseviš-

ķas vārsmas Rainis apvieno vienā lappusē un sauc tās par «saiņu pan-

tiņiem». Reizēm viņš saiņu pantiņus citu no cita atdalījis ar vienu zvaig-

znīti, reizēm ar trim zvaigznītēm. Ari saiņu pantiņu beigās lappusē rei-

zēm likta viena, reizēm trīs zvaigznītes. Turklāt «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā zvaigznīšu izkārtojums ir citāds nekā kopotos rakstos

«Dzīve un darbi». Kādi apsvērumi dzejniekam katrā gadījumā bijuši,

nav iespējams noteikt. Tādēļ komentāros katrs saiņu pantiņš komentēts

atsevišķi, tomēr pakļaujot to lappuses pirmā pantiņa virsrakstam (resp.

pirmajai rindai). Ja ar vienu zvaigznīti vai trim atdalīts personas vārds

vai vietvārds, tas atsevišķi nav komentēts, bet pievienots iepriekšējam

saiņu pantiņa komentāram. Ja viena dzejoļa saiņu pantiņiem ir vienādi

komentējamie dati, tie apvienoti vienā komentārā.

Dzejoļu īpatnējā izkārtojuma dēļ šajā sējumā daļai dzejoļu (īpaši

krājumos «Addio bella!» un «Sudrabota gaisma») ari rindas ir numu-

rētas citādi. Ja dzejolim ir virsraksts vai tā vietā trīs zvaigznītes, visas

rindas, neatkarīgi no turpmākajām zvaigznītēm, dotas vienlaidu nume-

rācijā. Ja dzejolim nav ne virsraksta, ne ari tā vietā trīs zvaigznīšu,

rindas katram ar vienu vai trim zvaigznītēm atdalītajam saiņu pantiņam

numurētas atsevišķi. Ja dzejolim nav virsraksta ar pustrekniem vai reti-

nātiem burtiem, bet pirmā rinda ir parastajā salikumā, tā, kaut ari

atdalīta no pārējām ar lielāku atstarpi, uzskatīta par ievadrindu un

pakļauta kārtējai numerācijai (piemēram, dzejoļiem «Rīts», «Vakars»).

Par dzejoļu komentēšanas vispārīgajiem principiem skat. šī i/devuma

1. sēj. 453. lpp.

1 Šajā izdevumā katra krājuma ievadlappusē ievietots attiecīgā krā-

juma pirmizdevumā vāka attēls.
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KOMENTĀRI DZEJOĻIEM, MOTO

UN TEKSTIEM PROZĀ

ADDIO BELLA!

«CIK MAN BIJA ROKĀS NĀKUŠAS..» (7. lpp.)

Sacerēts 1925. g. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 9.—10. lpp.

«DZĪVE SAPNIS, SAPNIS KLĪST, —» (8. lpp.)

Sacerēts 1915. g. 13. augustā. Pirmpublicējums žurnālā «Lira»,

1923, i, 4. lpp.

Saglabājies melnraksts (22781/13) un tīrraksts (22925/324, ar piezīmi

«Pēc krīzes»), abi datētiar 1915. g. 13. augustu.

«TREJI ZELTA SAULES LOKI» (10. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 22. maijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 12. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/326, datēts ar 1908. g. 22. maiju) un

divi tīrraksti (22756/7, datēts ar 1908. g. 22. maiju; 22724/105, datēts

ar 1908. g. 22. maiju, 1912. g. 9. septembri).

«LAI SVEIKAS MANAS MĀSAS TAVĀ ZEME!» (12. lpp.)

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 3. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22702/95, datēts ar 1920. g. 3. septem-

bri; 22703/10).

«SVEŠA ITĀĻU KUNDZE MAN ATSŪTĪJA ..» (13. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 20. jūlijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 5.—8. lpp.

Saglabājies melnraksts (22703/5—9, datēts ar 1920. g. 20. jūliju)

«TUKŠUMS KROTĪS» (19. lpp.)

Sacerēts 1905. g. 25. augustā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 1L lpp.

Saglabājies melnraksts (22703/11, ar virsrakstu «Pēc darita darba»)

un divi tīrraksti (22756/2, ar virsrakstu «Pēc darīta darba»; 22730/59),

visi trīs datēti ar 1905. g. 25. augustu. Variantos redzams, ka Rainis

dž-ejolī izteicis iztukšotības izjūtu pēc pabeigtas daiļrades.

Bodio — neliela pilsēta Šveicē.
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«PUSDZĪVS TIK KUSTAS ODENS RETĀM MIRGĀM» (20. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 18. decembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 12. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22702/148, datēts ar 1912. g. 18. decem-

bri; 22703/12) un viens mašīnraksts (22702/53). Nevienā no tiem nav

5. rindas «Magadino», ko Rainis pierakstījis, ievietojot dzejoli krājumā

«Addio bella!».

Magadino — pilsēta pie Lago Madžores ezera.

FIORE DI MAGGIO (21. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 6. janvārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-
izdevumā, 13. lpp.

Saglabājies uzmetums (22746/137, bez virsraksta), melnraksts

(22702/123), abi datēti ar 1910. g. 6. janvāri, un mašīnraksts (22703/13)

ar kopiju (22702/60).

KO DZIED ITĀĻU ZĒNI (22. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 14.—15. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/92—93, datēts ar 1920. g. 23. jūniju,

ar virsrakstu «Ko itāju zēni dzied») un tīrraksts (22703/14). Nevienā

rokrakstā nav rindas «Un šie storneji ir īstas tautas dziesmas».

Storneji — Rainis šeit domājis ritorneli, itāļu dzejā bieži sastopamu

trīsrindu pantu.

«LOK, PADRE, SAULE GLUZI MIGLA GRIMA» (24. lpp.)

Pirmās četras rindas sacerētas 1910. g. 21. janvāri, pārējās —

1920. g. 15. februārī. Pirmpublicējums laikrakstā «Latvijas Vēstnesis»,

1920, 99. nr., 10. nov.

Saglabājies uzmetums (22974/1, datēts ar 1910. g. 21. janvāri), 1.—4.

rindas melnraksts (22702/122, datēts ar 1910. g. 21. janvāri), visa dze-

joja melnraksts (22702/122, datēts ar 1920. g. 15. februāri), mašīn-

raksts (22702/58—59) ar kopiju (22703/16—17) un mašīnraksts ar kopiju
(22702/66—67). Kopijā 22703/16—17 Rainis ar roku pierakstījis pa-

skaidrojumus vārdiem itāļu valodā, tie iespiesti «Addio bella!» pub-

licējumā DzD.

«STĀV LEJAS ZIEDOŠAS UN KALNI DRŪMI» (25. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 16. aprīlī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pinn-
izdevumā, 17. lpp,
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Saglabājies melnraksts (22702/107, datēts ar 1909. g. 16. aprīli) un

mašīnraksts (22702/57) ar kopiju (22703/18).

«Kas jūs esat, jautājītes?»

Sacerēts 1920. g. 20. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 17. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/108, datēts ar 1920. g. 20. februāri)

un mašīnraksts (22702/57) ar kopiju (22703/18).

«ŠE BURTNĪCĀ BIJ PĀRIS LAPAS ATSTĀTAS NEAPRAKSTĪTAS»

(26. lpp.)

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 18. lpp., ar atšķirību

no pamatteksta.

«NEGRIBOŠAM SAULE SILST» (27. lpp.) '

Sacerēts 1920. g. 20. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 19. lpp.

Saglabājies 1.—3. rindas melnraksts (22702/169, datēts ar 1920. g.

20. februāri) un mašīnraksts (22702/51) ar kopiju (22703/20). Mašīnrakstā

nav 5. rindas. Rainis to vēlāk pierakstījis ar roku kopijā: «<Aldegiza>

Aldedžiza».

Aldedžiza — sievietes vārds.

«TIK DAUDZ ES REDZU — SKAISTUMS MAN GARĀM lET» (28. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 23. septembrī. Pirmpublicējums Scd, 1920, 252. nr.,

4. nov.

Saglabājies melnraksts (22702/101, datēts ar 1920. g. 23. septem-

bri) un tīrraksts (22703/21).

«A RIVEDERCI! LUPAS TRĪSO KLUSI» (29. lpp.)

1.—5. rinda sacerēta 1909. g. 25. augustā, 6.—10. rinda — 1920. g.

15. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 21. lpp.

Saglabājies visa dzejoja melnraksts (22702/109, 1.—5. rinda datēta

ar 1909. g. 25. augustu, 6.—10. rinda ar 1920. g. 15. februāri), 6.—10. rin-

das melnraksts (22702/109, datēts ar 1920. g. 15. februāri) un visa dze-

joļa mašīnraksts (22702/55) ar kopiju (22703/22). Kopijā Rainis ar roku

labojis dzejoļa pēdējo rindu.

OLIVIA (30. lpp.)

Sacerēts 1913. g. 6. janvāri. Pirmpublicējums JZ, 1920, 248. nr.,

4. nov.
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Saglabājušies trīs melnraksti bez virsraksta, divi no tiem (22975/14)

datēti ar 1913. g. 6. janvāri, viens (22702/124) datēts ar 1913. g. 6.

janvāri, 1914. g. 31. janvāri, un mašīnraksts (22702/43, bez virsraksta)

ar kopiju (22703/23). Kopijā Rainis ar roku pierakstījis virsrakstus

«Armāda» un «Olivia».

Šajā izdevumā novērsta kļūda 2. rindā — «Kā» labots par «Ka».

«IKKATRA PUĶĪTE, KAS SMARŽO VIEN» (31. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 15. februārī. Pirmpublicējums JZ, 1920, 248. nr.,

4. nov.

Saglabājies melnraksts (22702/125, datēts ar 1920. g. 15. februāri)

un mašīnraksts (22702/54) ar kopiju (22703/24). Kopijā Rainis ar roku

pierakstījis 4. rindu: «<Angiolina> Andžolīna» un labojis 2, rinda.

Andžolīna — sievietes vārds.

«Kad viņai pavasara»

Sacerēts 1920. g. 15. februārī. Pirmpublicējums JZ, 1920, 248. nr.,

4. nov.

Saglabājies tīrraksts (22702/125, datēts ar 1920. g. 15. februāri) un

mašīnraksts (22702/54) ar kopiju (22703/24).

ITĀĻU MEITENES DZIED (32 lpp.)

«F i o re di lenta»

Sacerēts 1920. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums Scd, 1920, 252. nr.,

4. nov.

Saglabājies melnraksts (22702/97, datēts ar 1920. g. 23. jūniju) un

tīrraksts (22703/25).
Fiore di lenta (itāļu valodā) — lēcu zieds.

«Tu nezin', māt, ko dar i!»

Sacerēts 1920. g. 20. februārī. Pirmpublicējums Scd, 1920, 252. nr.,

4. nov.

Saglabājies melnraksts (22702/97, datēts ar 1920. g. 20. februāri)

un tīrraksts (22703/26),

«Ak, jaunu meitu spilvenīt»

Sacerēts 1920. g. 20. februārī. Pirmpublicējums Scd, 1920, 252. nr.,

4. nov.

Saglabājušies divi tīrraksti (22702/97, datēts ar 1920. g. 20. februāri;

22703/26).
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«Teic, putniņ, kāda mīla ir?»

Sacerēts 1920. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums Scd, 1920, 252. nr.f

4 nov.

Saglabājies melnraksts (22702/98, datēts ar 1920. g. 23. jūniju) un

tīrraksts (22703/26).

Es esmu brūna — nebar manu cilti»

Sacerēts 1920. g. 20. februārī. Pirmpublicējums Scd, 1920, 252. nr.,

4. nov.

Saglabājušies divi tīrraksti (22702/98, datēts ar 1920. g. 20. februāri;

22703/26).

«DOMU VIĻŅOS LĪGOJAS» (33. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 3. jūlijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmiz-

devumā, 25. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/102, datēts ar 1909. g. 3. jūliju).
Fiammetta — sievietes vārds.

EDERA (34. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 24. martā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmiz-

devumā, 26. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/100, datēts ar 1912. g. 24. martu, bez

virsraksta) un tīrraksts (22703/28).

Edera (itāļu valodā) — efeja (itāļiem mīlestības simbols).

DIV JAUNI ZĒNI (35. lpp.)

Sacerēts 1913. g. 20. februāri. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 27. lpp., bez virsraksta.

Saglabājušies divi tīrraksti (22702/126 un 22975/15, abi datēti ar

1913. g. 20. februāri) un mašīnraksts (22703/29) ar kopiju (22702/63). Visi

teksti ir bez virsraksta.

«VISU NAKTI ZVAIGZNES RAUD» (36. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 24. aprīlī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 28. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22724/104, datēts ar 1919. g. 24. aprīli;

22975/16, datēts ar 1919. g. 12. decembri, 1920. g. [?] 11. jūniju), tīr-

raksts (22702/14, datēts ar 1919. g. 24. aprīli) un mašīnraksts (22703/34,

ar svītrotu datējumu— 1919. g. 24. aprīli).
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«AR SMAGU SIRDI lESĀKT SAVU RĪTU» (37. lpp.)

5.—10. rinda sacerēta 1908. g. 19. jūnijā, I—4. rinda — 1912. g.

11. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1920, 248. nr., 4. nov.

Saglabājies 5.—10. rindas melnraksts (22702/149, datēts ar 1908. g.

19. jūniju), 1.—6. rindas melnraksts (22702/150, datēts ar 1912. g. 11. |ū-

niju) un visa dzejoja mašīnraksts (22702/61) ar kopiju (22703/30). Mašīn-

rakstā nav 11. rindas. To Rainis ar roku pierakstījis kopijā.

«DEVIŅI BALTI NARCISI» (38. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 24. aprīlī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 30. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22702/110, datēts ar 1912. g. 24. aprīli) un

mašīnraksts (22726/24). Tīrrakstā un mašīnrakstā nav 6. rindas. To Rai-

nis ar roku pierakstījis kopijā.

«Pļavā sniedzos zila zieda, —»

Sacerēts 1917. g. 17. septembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!»

pirmizdevumā, 30. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22702/151, datēts ai 1917. g. 17. septembri) un

mašīnraksts (22702/50) ar kopiju (22726/24).

«EFEJA VIJA —» (39. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 24. septembri. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 31. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22863/4, datēts ar 1909. g. 24. septem-

bri; 22702/127, datēts ar 1909. g. 28. septembri) un mašīnraksts

(22702/52) ar kopiju (22703/31). Mašīnrakstā nav 4. rindas. To Rainis

ar roku pierakstījis kopijā.

«Ak, kā es spētu —izciest un dzīvi nest?»

Sacerēts 1920. g. 23. septembri. Pirmpublicējums «Addio bella!»

pirmizdevumā, 31. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22702/103, datēts ar 1920. g. 23. sep-

tembri; 22703/32).

ITĀĻU REKROTU DZIESMA (40. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 2. maijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmiz-

devumā, 32. lpp,
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Saglabājies melnraksts (22702/99, datēts ar 1920. g. 2. maiju, bez virs-

raksta) un tīrraksts (22703/33).

RO2U ZIEDIŅŠ (41. lpp.)

«Rožu ziediņš»

Sacerēts 1908. g. 27. septembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!»

pirmizdevumā, 33. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22702/152, datēts ar 1908. g. 27. septembri)

un mašīnraksts (22702/49) ar kopiju (22703/36). Visi teksti ir bez virs-

raksta. Mašīnrakstā nav 9. rindas. To Rainis ar roku pierakstījis kopijā.

«Pār manu gulu lejā kā ris»

Sacerēts 1909. g. 5. oktobrī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 43. lpp.

Saglabājušies trīs melnraksti (22746/117, datēts ar 1909. g. 5. oktobri;

23107/11 un 23107/12, abi datēti ar 1909. g. 5. oktobri un 1920. g.

14. oktobri) un tīrraksts (22743/14, ar virsrakstu «Vīģes roka»).

«SAVĪTUŠU ROZU SMARŽU» (42. lpp.)

Sacerēts 1915. g. 4. decembri. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 34. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22975/18 un 22702/112, abi datēti ar

1915. g. 4. decembri) un mašīnraksts (22702/48) ar kopiju (22703/37).

«No līta manas puķes neziedēja»

Sacerēts 1920. g. 15. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 34. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/104, datēts ar 1920. g. 15. februāri)

un mašīnraksts (22702/48) ar kopiju (22703/37).

«M īla grib uzcelt»

Sacerēts 1909. g. 26. martā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 34. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22702/111, datēts ar 1909. g. 26. martu) un ma-

šīnraksts (22702/48) ar kopiju (22703/37).

«MAN ŠAUBU TUKSNEŠSMILTIS SACEĻAS —» (43. lpp.)

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 35. lpp.

«Par daudz tu mini: — saule un dailes dārzs!»

Dzejoļa pamatdoma prozā uzrakstīta 1913. g. 6. janvārī. Dzejolis sa-
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cerēts 1920. g. 19. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizde-

vumā, 35. lpp.

Saglabājies uzmetums prozā (22702/170, datēts ar 1913. g. 6. jan-

vāri), melnraksts (22702/153, datēts ar 1920. g. 19. februāri) un mašīn-

raksts (22702/46) ar kopiju (22703/38). Mašīnrakstā nav 7. rindas. To

Rainis ar roku pierakstījis kopijā.

«ŠE DA2AS LAPAS BURTNĪCA BIJ IZPLESTAS» (44. lpp.)

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 37. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/38).

CARABBIA (45. lpp.)

«Tu cilvēkus nevari panest»

1.—3. rinda sacerēta 1912. g. 11. augustā, 4.-8. rinda — 1920. g.

3. augustā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 38. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/96, datēts ar 1912. g. 11. augustu,
1920. g. 3. augustu) un tīrraksts (22703/39).

Carabbia — neliels ciems Šveicē uz dienvidiem no Lugānas pil-

sētas.

«O pu n t ia, ne Oliv i a»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 38. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/39).

Opuntia — opuncija.

CARZIROLA (46. lpp.)

«Ar manu sirdi gribat jūs mani vilt»

1.—5. rinda sacerēta 1909. g. 29. martā un 3. jūlijā, 6. rinda pie-

rakstīta vēlāk, domājams, 1920. g., kad Rainis gatavojās dzejoli ievietot

klājumā «Addio bella!». Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā,
39. lpp.

Saglabājies 1.—2. rindas melnraksts (22746/134, datēts ar 1909. g.

29. martu), 1.—5. rindas melnraksts (22702/128, datēts ar 1909. g. 3. jū-

liju), 1.—4. rindas melnraksts (22925/140, datēts ar 1909. g.), 1.—5. rin-

das mašīnraksts (22702/56) ar kopiju (22703/40). Ne rokrakstos, ne ma-

šīnrakstā nav virsraksta. To Rainis ar roku pierakstījis kopijā. Mašīn-

rakstā un kopijā Rainis ar roku izdarījis arī dažus labojumus.

Garzirola — kalns Šveicē starp Lago Madžores un Komo ezeriem.

«Tavas melnās uzacis»

Sacerēts 1910. g. 17. jūnijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 39. lpp.
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Saglabājušies divi melnraksti (22702/75, datēts ar 1010. g. 17. jūniju;

127911/11) un mašīnraksts (22703/40) ar kopiju (22702/56).

«VAI MĪLA TA, KAS GARĀM lET TIK STALTA?» (47. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 17. decembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!»

pirmizdevumā, 40. lpp.

Saglabājušies divi uzmetumi (22702/159, datēts ar 1912. g. 17. de-

cembri; 22702/155, datēts ar 1920. g. 19. februāri), melnraksts (22702/113,

datēts ar 1912. g. 17. decembri, 1920. g. 20. februāri) un mašīnraksts

(22702/41) ar kopiju (22703/41). Mašīnrakstā un tā kopijā Rainis

ar roku izdarījis labojumus un kopijā pierakstījis rindu «Stabio».

Stabio — pilsēta Šveicē.

«Nemīl man tā mīla»

Sacerēts 1909. g. 24. septembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 40. lpp.

Saglabājušies pieci melnraksti (22863/4, datēts ar 1909. g. 24. sep-

tembri; 22702/156, datēts ar 1920. g. 19. februāri; 22702/155; 22702/157;

22716/34) un mašīnraksts (22702/47) ar kopiju (22703/43).

«D ž a č i n t a —»

Sacerēts 1907. g. 8. novembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!»

pirmizdevumā, 40. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/154, datēts ar 1907. g. 8. novembri,

1920. g. 3. augustu) un tīrraksts (22703/42).
Džačinta (itāļu valodā giacinto) — hiacinte.

«No Čeneriem — Pelnu kalniem»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 40. lpp.

Čeneri (itāļu valodā Ceneri) — kalni Šveicē.

Cenere (itāļu valodā) — pelni.

«NAKTI PĒRKONS lET — MANAM LOGAM GARĀM» (48. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 24. maijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 41. lpp., ar atšķirību no pamatteksta.

Saglabājušies divi uzmetumi (22926/174 un 22702/94, abi datēti ar

1908. g. 24. maiju) un tīrraksts (22703/44). Tīrraksts ir tādā pašā redak-

cijā kā pirmpublicējums.

Brolla — Ponte Brolla, neliela pilsēta Šveicē.
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CENTO VALLI — VAL MAGGIA (49. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 4. jūnijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 42. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22702/129 un 22702/175, abi bez virs-

raksta, datēti ar 1909. g. 4. jūniju) un mašīnraksts (22702/42) ar kopiju

(22703/45). Mašīnrakstā un tā kopijā Rainis ar roku izdarījis labojumus.

Vai Maggia — ieleja pie Lago Madžores ezera.

FEC AIZMIRSTA MOTĪVA (50. lpp.)

Sacerēts jaunības gados. Pirmpublicējums almanahā «Jauna Raža»,

1904, 7, 61. lpp., ar virsrakstu «Sirma galva».

Saglabājies uzmetums (23097/33, ar virsrakstu «Sirmgalvim»), trīs

melnraksti (114146/78, datēts ar 1918. g. 26. aprīli, bez virsraksta; 22703/

87; 23107/17), trīs tīrraksti (22702/130; 22990/49, ar virsrakstu «Sirma

galva»; 22756/79, ar virsrakstu «Pēc aizmirstiem vārdiem» un piezīmi

«Pēc Anakreona») un mašīnraksts (22703/46).

Dzejoli «Pēc aizmirsta motīva» Rainis bija paredzējis ievietot arī

savu jaunības dzejoļu krājumā «Rīta dziesmas». Tīrraksts 22990/49 atro-

dams Raiņa jaunības dzejoļu manuskriptā «Rīta dziesmas». Šajā tīr-

rakstā dzejolis ir tādā pašā redakcijā kā pirmpublicējumā. Arī ievie-

tojot krājumā «Addio bella!», Rainis dzejoļa tekstu nav mainījis, tikai

devis tam citu virsrakstu. 1918. g. Rainis dzejoli pārstrādājis, taču šo

dzejoļa redakciju nav izmantojis. Mašīnrakstā Rainis ar roku pierakstī-

jis rindu «Faido».

Faido
— pilsēta Šveicē.

ZELTA PUTEKĻI UZ PELNIEM — (51. lpp.)

«Nerunājat man par melniem»

Sacerēts 1918. g. 5. decembri. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 44. lpp.

Saglabājies uzmetums (22702/176, datēts ar 1918. g. 5. decembri, bez

virsraksta), melnraksts (22702/158) un mašīnraksts (22702/65) ar kopiju

(22703/47).

«Lielabija lielā mīla
— mazais lepnums pārspēkoja»

Sacerēts 1912. g. 16. decembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 44. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/159), tīrraksts (22702/114), abi datēti

ar 1912, g. 16. decembri, un mašīnraksts (22702/65) ar kopiju (22703/47),
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MONTĒ GENEROSO (52. lpp.)

«Ap zilo debess jumu balta josta»

Sacerēts 1909. g. 15. aprīlī. Pirmpublicējums Scd, 1920, 261. nr,,

14. nov.

Saglabājies melnraksts (22702/132, datēts ar 1909. g. 15. aprīli, bez

virsraksta) un mašīnraksts (22702/64, bez virsraksta) ar kopiju (22703/

48). Virsrakstu Rainis ar roku pierakstījis kopijā.

Montē Generoso — kalns Šveicē.

«No dienvidiem kāpj smaga gaisa strāva»

Sacerēts 1907. g. 12. decembri. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 45. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/133, datēts ar 1907. g. 12. decembri)

un mašīnraksts (22702/64) ar kopiju (22703/48),

«Ik smilšu graudiņš jūrā reiz no plūsmas»

Sacerēts 1912. g. 9. decembrī. Pirmpublicējums Scd, 1920, 261. nr.,

14. nov.

Saglabājušies divi melnraksti (22702/76 un 22702/131, abi datēti ai

1912. g. 9. decembri), tīrraksts (22925/154, datēts ar 1912. g. 9. de-

cembri) un mašīnraksts (22702/64) ar kopiju (22703/48).

«NO EZERA KĀPJ ĒRGLIS LIELOS LOKOS» (53. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 15. aprīli. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 46. lpp.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22702/160, datēts ar 1909. g.

15. aprīli), 1. rindas melnraksts (22702/159, datēts ar 1912. g. 16. de-

cembri) un visa dzejoļa mašīnraksts (22702/24) ar kopiju (22703/49).

«Kas man to skaisto, mīļo vārdu teica»

Sacerēts 1920. g. 14. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 46. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/134, datēts ar 1920. g. 14. februāri)

un mašīnraksts (22702/24) ar kopiju (22703/49).

«Ne katru nospiež šauras akmens sienas»

Sacerēts 1910. g. 13. jūlijā. Pirmpublicējums «Addio bellal» pirro

izdevumā, 46. lpp.
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Saglabājušies divi melnraksti (23107/13 un 22702/135, abi datēti ar

1910. g. 13. jūliju) un mašīnraksts (22702/24) ar kopiju (22703/49). Ne-

vienā manuskriptā nav rindas «Maroggia».

Maroggia — ciems Šveicē pie Lugānas ezera.

«ASRAS NEVARĪGAS KLĒPĪ KRĪT —» (54. lpp.)

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 47. lpp.

Saglabājies mašīnraksts (22702/62) ar kopiju (22730/50).

«Ko tās te der, tās asaras?»

Sacerēts 1912. g. 28. maijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 47. lpp. Tajā ir atšķirība no pamatteksta: 3. un 4. rinda

apmainītas vietām.

Saglabājies tīrraksts (22925/165, datēts ar 1912. g. 28. maiju) un

mašīnraksts (22702/62) ar kopiju (22703/50).

«Ak, Olivia —»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 47. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/50).

«Pa zilo ezeru»

Sacerēts 1908. g. 6. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 47. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/79, datēts ar 1908. g. 6. februāri).

«ES ZINU GAN» (55. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 7. janvārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 48. lpp.

Saglabājušies divi sešrindes melnraksti (22702/136, ar virsrakstu

«Ko es lai daru?» un 22975/13, abi datēti ar 1910. g. 7. janvāri, 1918. g.

10. janvāri), l.—3. rindas melnraksts (22768/112) un sešrindes mašīnraksts

(22703/51).

«Pavasara ziediņš — alikanta»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 48. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/51).

«Tā vējš ķer rokā mēness meitiņu—»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 48. lpp.
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«ES VAKAR BIJU UZ TEVI ĻAUNS» (56. lpp.)

Sacerēts 1917. g. 3. augustā. Pirmpublicējums Scd, 1920, 261. nr.
r

14. nov., ar atšķirību no pamatteksta. Tādā pašā redakcijā iespiests ari

«Addio bella!» pirmizdevumā, 49. lpp.: 6. rindā iespiests nevis «nepie-

rādi», bet «neparādi».

Saglabājušies divi melnraksti (22702/2, datēts ar 1917. g. 3. augustu;

22975/19, datēts ar 1917. g. 3. un 4. augustu) un mašīnraksts (2270225)

ar kopiju (22703/53).

«UZ PLATĀM PLATĀNAS SAKNĒM» (57. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 25. septembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!»

pirmizdevumā, 50. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22702/137, datēts ar 1906. g. 25. sep-

tembri; 22702/44) un mašīnraksts (22703/54). Rinda «Cadenabbia» ir

tikai mašīnrakstā.

Cadenabbia — kūrorts Šveicē, Komo ezera krastā.

«ES NĀKU, NĀKU, NĀKU, NĀKU —» (58. lpp.)

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 51. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/55).

«VISA LAPPUSE BURTNĪCĀ BIJA IZRAIBINĀTA..» (59. lpp.)

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 52. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/55).

/(FIOR DI MIRTI» (60. lpp.)

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 53. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/56).

«Fiore di suo r a»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 53. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/56).

«Tāds Olivias apsveikums, tāda atbilde!»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 53. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/56).

«JAUNS ĒRGLIS AGRI SAVUS SPĀRNUS PLEŠ» (61. lpp.)

Sacerēts 1909 g. 2. jūlijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 54. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/89, datēts ar 1909. g, 2. jūliju) un

tīrraksts (22703/57).
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«M elno acu reliģija»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 54. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/57).

«Pa manu ceļu ķirsis ziedus kaisa —»

Sacerēts 1908. g. 24. maijā. Pirmpublicējums «Addio bellal» pirm-

izdevumā, 54. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22702/88 un 22702/94, abi datēti ar

1908. g. 24. maiju) un tīrraksts (22703/57)

«Lielā jūra mūs kā mazu salu skauj — —»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 54. lpp. Tajā ir

citāda vārdu kārtība nekā pamattekstā.

«Mans skats mirdz tavās acīs»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 54. lpp.

«PA PĻAVU SKRAIDA BALTAS PUĶĪTES» (62. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 24. martā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 55. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/100), divi tīrraksti (22925/154 un

22702/138), visi trīs rokraksti datēti ar 1912. g. 24. martu, un mašīn-

raksts (22702/34) ar kopiju (22703/58).

«Zem liela vīģes koka»

Sacerēts 1909. g. 8. septembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 55. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22702/139 un 22746/132, abi datēti

ai 1909. g. 8. septembri) un mašīnraksts (22702/34) ar kopiju (22703/58).

«Nāk laime piesarkusi steigdamās —»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 55. lpp.

Saglabājies mašīnraksts (22702/34) ar kopiju (22703/58).

«Vai bezdelīgas ir priekš ziedoņa?»

Sacerēts 1912. g. 1. septembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 55. lpp.
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Saglabājušies divi uzmetumi (22779/176, datēts ar 1912. g. 1. sep-

tembri; 123788/77, datēts ar 1912. g. 1. septembri, 1920. g. 14. novembri)

un melnraksts (22817/95, datēts ar 1912. g. 1. septembri, 1920. g. 14. no-

vembri).

«TIK VIENA SAULE DEBESIS» (63. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 10. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirrn-

izdevumā, 56. lpp.

Saglabājies mašīnraksts (22702/27) ar kopijām (22702/22 un 22703/59),

visi trīs datēti ar 1920. g. 10. februāri. Ne mašīnrakstos, ne pirmpubli-

cējumā nav 7. rindas «Olivia!»

«ES GRŪTA BRĪDĪ NOMAL' NOSĒDOS» (64. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 31. augustā. Pirmpublicējums JZ, 1920, 250. nr.,

6. nov.

Saglabājušies divi tīrraksti (22975/20 un 22703/60, abi datēti ar

1920. g. 31. augustu).

«Uz Olivias nama vārtiem uzraksts»

Pirmpublicējums JZ, 1920, 250. nr., 6. nov.

Saglabājies melnraksts (22925/87) un tīrraksts (22703/60)

Četrrindes latīniskais teksts saglabājies Raiņa piezīmēs (22764/33,

datēts ar 1918. g. 9. janvāri).

«Pār tālām lejām tavas acis valda»

Sacerēts 1907. g. 8. novembrī, 1910. g. 3. septembrī. Pirmpublicē-

jums JZ, 1920, 250. nr., 6. nov.

Saglabājies melnraksts (22702/88, datēts ar 1907. g. 8. novembri,

1910. g. 3. septembri) un tīrraksts (22703/61).

«SIRDS PIEMĪLĪBĀ KLUSA TĀ KA AVOTS —» (65. lpp.)

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 58. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/62).

«Teic, kā tu visu vērt par skaistumu?»

Sacerēts 1910. g. 20. jūlijā, 1917. g. 17. jūlijā un 17. novembrī. Pirm-

publicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 58. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/15, datēts ar 1910. g. 20. jūliju, 1917. g

17. jūliju un 17, novembri) un mašīnraksts (22702/35) ar kopiju (22703/62).
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«No rīta lija»

i.—s. rinda sacerēta 1911. g. 24. novembrī, 5. rinda labota un

6.—7. rinda sacerēta 1917. g. 17. novembri. Pirmpublicējums «Addio

bella!» pirmizdevumā, 58. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/161, datēts ar 1911. g. 24. novembri,

1917. g. 17. novembri) un mašīnraksts (22702/35) ar kopiju (22703/62).

O cara mia! (itāļu valodā) — Ak, mana dārgā!

«TU, SKAISTĀ MANA, —
VIENU TEVIS LŪGTU, —» (66. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 5. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1920, 251. nr.,

8. nov.

Saglabājies melnraksts (22702/91, datēts ar 1920. g. 5. septembri) un

tīrraksts (22703/63).

«UGUNS PUĶE —» (67. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 15. februāri. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmiz-

devumā, 60. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/140, datēts ar 1920. g. 15. februāri)

un mašīnraksts (22702/36) ar kopiju (22703/64). Melnrakstā trīsrinde

«Uguns puķe» rakstīta kopā ar nākamo četrrindi «Tu esi siltums manā

dvēselē» kā viens dzejolis.

«Tu esi siltums manā dvēselē»

Sacerēts 1920. g. 15. decembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!»

pirmizdevumā, 60. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/140, datēts ar 1920. g. 15. decembri)

un mašīnraksts (22702/36) ar kopiju (22703/64).

Skat. iepriekšējās trīsrindes komentāru.

«Es šurpu turpu dzītsno liela spēka »

Sacerēts 1912. g. 9. decembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 60. lpp.
Saglabājies melnraksts (22702/162), tīrraksts (22925/154), abi datēti

ar 1912. g. 9. decembri, un mašīnraksts (22702/36) ar kopiju (22703/64).

«Uz tavām krūtīm atdusēt»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 60. lpp.

«Vai magnēts izbēgt spēj no ziemeļiem? —»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 60. lpp.
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«NEDAR' PĀRĪ, MEITENĪTE» (68 lpp.)

Sacerēts 1917. g. 14. aprīli. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 61. lpp.

Saglabājies melnraksts (23107/14, datēts ar 1917. g. 14. aprīli) un tīr-

raksts (22703/65).

«Divi balti spilventiņi»

Sacerēts 1917. g. 8. jūlijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmiz-

devumā, 61. lpp.

Saglabājies melnraksts (23107/15, datēts ar 1917. g. 8. jūliju) un tīr-

raksts (22703/65).

«Kas tie tādi balti ziedi»

Sacerēts 1917. g. 14. aprīlī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 61. lpp.

Saglabājies melnraksts (23107/14, datēts ar 1917. g. 14. aprīli) un

divi tīrraksti (22703/65 un 23107/14),

«Divus baltus kamoliņus»

Sacerēts 1917. g. 14. aprīlī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 61. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (23107/14, abi datēti ar 1917. g. 14. ap-

rīli) un tīrraksts (22703/65).

«Divi balti mākonīši»

Sacerēts 1915. g. 8. jūlijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmiz-

devumā, 61. lpp.

Saglabājies melnraksts (23107/15, datēts ar 1915. g. 8. jūliju) un

tīrraksts (22703/65).

«MAZMAZA TAVA ROKA» (69. lpp.)

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 62. lpp.

Saglabājies trīsrindes teksts Aspazijas rokrakstā (22702/164) un ma-

šīnraksts (22702/27) ar kopiju (22703/66), bez virsraksta.

«Lūk, debess rati brauc»

Sacerēts 1907. g. 19. septembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!»

pirmizdevumā, 62. lpp.

Saglabājies uzmetums (22702/163, datēts ar 1907. g. 19. septembri)

un mašīnraksts (22702/37) ar kopiju (22703/66).



583

«Olivia saka»

Sacerēts 1920. g. 1. septembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 62. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22702/116, datēts ar 1920. g. 1. sep-

tembri; 22703/67).

TAVAS KĀJIŅAS (70. lpp.)

«Še puķu kurpītes!»

Sacerēts 1920. g. 26. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 63. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/115, datēts ar 1920. g. 26. februāri) un

mašīnraksts (22702/38) ar kopiju (22703/68), bez virsraksta.

«Plīst puķu kurpītes!»

Sacerēts 1920. g. 20. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 63. lpp., ar nelielu atšķirību no pamatteksta. 2. rindā «klēpi»

vietā pirmpublicējumā iespiests «klēpī».

Saglabājies melnraksts (22702/117, datēts ar 1920. g. 20. februāri) un

mašīnraksts (22702/38) ar kopiju (22703/68).

«Ak, sirds, kas ietrīs ot a no viena ir»

Sacerēts 1908. g. 25. maijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 63. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/118, datēts ar 1908. g. 25. maiju) un

mašīnraksts (22702/38) ar kopiju (22703/68).

«Zem tumša vītola zildzidris avots —»

Sacerēts 1920. g. 18. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 63. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/75, datēts ar 1910. g. 17. jūniju), tīr-

raksts (22702/119, datēts ar 1910. g. 26. jūniju) un mašīnraksts (22702/38)

ar kopiju (22703/68).

««KAM TU TO RAKSTĪJI?» PRASA OLIVIA» (71. lpp.)

Domājams, sarakstīts 1920. g., gatavojot krājumu «Addio bella!».

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 64. lpp.

«AK, ZIEDU PIRKSTIŅI —» (72. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 18. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 65. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22702/141, datēts ar 1920. g. 18 februāri) un

mašīnraksts (22702/33) ar kopiju (22703/70),

«Ik sīka asins lās a»

Sacerēts 1920. g. 18. februāri. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 65. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/141, datēts ar 1920. g. 18. februāri) un

mašīnraksts (22702/33) ar kopiju (22703/70).

«Mans mūža nemiers»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 65. lpp.

Saglabājies mašīnraksts (22702/33) ar kopiju (22703/70).

«Tā tu esi, mīla»

Sacerēts 1908. g. 25. maijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 65. lpp. Tajā 1. rinda atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22864/5, datēts ar 1908. g. 25. maiju).

«KĀ PĻAVA TEVI SAUC!» (73. lpp.)

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 66. lpp.

Saglabājies uzmetums (22702/174, datēts ar 1908. g. 26. maiju) un

mašīnraksts (22703/71).

«Cik ziedi sārti!»

Sacerēts 1920. g. 19. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 66. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22702/120, datēts ar 1920. g. 19. februāri) un

mašīnraksts (22703/71).

«BALTAS ROZES ...» (74. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 10. februārī. Pirmpublicējums «Addio bellal» pirm-

izdevumā, 67. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/142, datēts ar 1920. g. 10. februāri)

un mašīnraksts (22702/40) ar kopiju (22703/72), datēti ar 1920. g.

11. februāri.

«Zaļš vīna statiņš!»

Sacerēts 1920. g. 10. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 67. lpp.
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Saglabājies tīrraksts (22702/142, datēts ar 1920. g. 10. februāri) un

mašīnraksts (22702/40) ar kopiju (22703/72), datēts ar 1920. g. 11. februāii.

«Klau, 1 i 1 ja s laukā!»

Sacerēts 1920. g. 10. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 67. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22702/142, datēts ar 1920. g. 10. februāri) un

mašīnraksts (22702/40) ar kopiju (22703/72), datēts ar 1920. g. 11. feb-

ruāri.

«Ak, tumšo mirtu —»

Sacerēts 1920. g. 10. februāri. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 67. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/142, datēts ar 1920. g. 10. februāri)

un mašīnraksts (22702/40) ar kopiju (22703/72), abi datēti ar 1920. g.

11. februāri. Mašīnrakstā 1. rindā nav vārda «Ak». Tas pierakstīts

ai roku kopijā.

«Viss dzīves daiļums nāk no sievietes»

Sacerēts 1920. g. 12. oktobrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 67. lpp.

Saglabājies melnraksts (23107/16, datēts ar 1920.'tg. 12. oktobri).

«SINĪ VIETĀ ..» (75. lpp.)

Domājams, sarakstīts 1920. gadā, gatavojot krājumu «Addio bella!».

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 68. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/73).

«AK, OUVIA, —» (76. lpp.)

Abas pirmās trīsrindes sacerētas 1920. g. 2. augustā. Pirmpublicē-

jums «Addio bella!» pirmizdevumā, 69. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/87, datēts ar 1920. g. 2. augustu) un

tīrraksts (22703/74).

Ak, Olivia, —»

Sacerēts 1920. g. 3. septembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!»

pirmizdevumā, 69. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/87, datēts ar 1920. g. 3. septembri)

un tīrraksts (22703/74). Melnrakstā nav rindas «Sighignola».

Sighignola — kalns Šveicē.
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«AK, ZEMES VEZIT, —» (77. lpp.)

Trīsrindes doma prozā uzrakstīta 1907. g. 19. septembrī. Dzejolis sa-

cerēts 1920. g. 20. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmiz-

devumā, 70. lpp., ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies trīsrindes uzmetums prozā (22702/168, datēts ar

1907. g. 19. septembri), melnraksts (22702/143, datēts ar 1920. g. 20. feb-

ruāri) un mašīnraksts (22702/30) ar kopiju (22703/75). Mašīnrakstā ir

labojumi un 2. rindā citāda vārdu kārtība.

«Kā rīta stariņš aizlien raustīdamies»

Sacerēts 1920. g. 19. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-
iz devumā,70. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/165, datēts ar 1920. g. 19. februāri) un

mašīnraksts (22702/30) ar kopiju (22703/75). Mašīnrakstā un kopijā ir

neliela atšķirība no pamatteksta.

«Trīs violetas švītras»

Sacerēts 1909. g. 5. decembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 70. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22702/144, datēts ar 1909. g. 5. decembri) un

mašīnraksts (22702/30) ar kopiju (22703/75). Mašīnrakstā nav rindas

«Osteno». Tā pierakstīta ar roku kopijā.

Osteno — pilsēta pie Lugānas ezera.

«Pēc lielās vētras ārā izeju»

Sacerēts 1907. g. 3. novembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 70. lpp.

Saglabājies melnraksts (23107/6) un tīrraksts (23107/5), abi datēti

ar 1907. g. 3. novembri.

«AP KALNU LĒNI STIEPJAS MELNI DOMI» (78. lpp.)

1.—3. rinda sacerēta 1910. g. 2. februārī, 4. rinda —
1918. g. 7. au-

gustā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 71. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/85, datēts ar 1910. g. 2. februāri,

1918. g. 7. augustu, ar virsrakstu «Melnie dūmi») un tīrraksts (22703/76).

«Upe nikna top, — viņas seja melnē»

Sacerēts 1907. g. 2. maijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmiz-

devumā, 71. lpp.



587

Saglabājies melnraksts (22702/84, datēts ar 1907. g. 2. maiju) un

tīrraksts (22703/76).

«Pie pašas aizas malas skaista vieta»

Sacerēts 1916. g. 11. augustā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 71. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/83, datēts ar 1916. g. 11. augustu) un

tīrraksts (22703/76).
Ciona — neliela apdzīvota vieta Šveicē uz dienvidiem no Lugānas

pilsētas.

«DEBESS SADUGUSI» (79. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 26. jūlijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 72. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/82, datēts ar 1907. g. 26. jūliju, ar

virsrakstu «Klusums») un tīrraksts (22703/77).

«No kalna sāniem iziet mākoņi »

Sacerēts 1907. g. 12. decembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 72. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22702/105, datēts ar 1907. g. 12. decem-

bri; 22703/77).

«Ar vaidu pilsētā es lejup kāpju»

Sākts 1907. g. 12. decembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 72. lpp.

Saglabājies uzmetums (22702/11), melnraksts (22702/81), abi datēti

ar 1907. g. 12. decembri, un tīrraksts (22703/77).

Baveno — pilsēta pie Lago Madž.ores ezera.

«Aiz pilsētas stāv zaļas kalnu grēdas»

Sacerēts 1908. g. 27. aprīlī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 72. lpp.

Saglabājies melnraksts (23107/9) un divi tīrraksti (23107/7; 23107/8),

visi trīs datēti ar 1908. g. 27. aprīli.

KLUSĪBAS KALNS (80. lpp.)

«Tu saprati pēkšņi»

Sacerēts 1910. g. 4. februāri. Pirmpublicējums JZ, 1920, 248. nr.,

4. nov.
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Saglabājies melnraksts (22702/145, datēts ar 1910. g. 4. februāri),

mašīnraksts (22702/29) ar kopiju (22703/78). Virs mašīnraksta un ko-

pijas Rainis ar roku uzrakstījis: «Skaistu vārdu lasīju par klusības

kalnu.»

«Lēni sāpēs aizveras»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 73. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/79).

«Lietainā dienā rībēja šāviens»

Sacerēts 1910. g. 7. oktobrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmiz-

devumā, 73. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/121, datēts ar 1910. g. 7. oktobri) un

mašīnraksts (22703/79).

«Bāla, bailīga narcisa —»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 73. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/79).

«TAS SĀRTAIS SMAIDS VĒL VAKAR! — NU TU BĀLA» (81. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 22. februārī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 74. lpp.

Saglabājies visa dzejoja uzmetums (22702/106), 9.—14. rindas meln-

raksts (22702/166), abi datēti ar 1920. g. 22. februāri, un divi visa dzejoļa

melnraksti ar nelielām atšķirībām no pamatteksta (22702/16, datēts ar

1920. g. 22. februāri; 22703/80).

Camoghē — kalns Šveicē.

«TIK GARI, LĒNI LĪŅĀ RUDENS LIETI» (82. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 3. novembrī. Pirmpublicējums JZ, 1920, 251. nr.,

8. nov.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22702/86, datēts ar 1907. g.

3. novembri), 1.—5. rindas melnraksts (23107/6) un tīrraksts (22703/81).

Melnrakstā 22702/86 Rainis piezīmējis: «Pāreju uz ziemu bez starp-

atpūtas, bez atmiņas un žēlabām par bijušo skaistumu.»

«KA VASARDIENA, VISU APSOLOŠA!» (83. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 9. augustā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 76. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22975/17) un tīrraksts (22703/82), abi datēti

ar 1920. g. 9. augustu.

�PAMAZĀM AIZIET VISI, KURUS MILU» (84. lpp.)

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 77. lpp.

Saglabājies melnraksts (22702/146) un mašīnraksts (22702/31) ar

kopiju (22703/83).

«Iz kalnu zilās ēnas drēgnuma»

Sacerēts 1907. g. 10. decembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 77. lpp.

Saglabājušies trīs melnraksti (22702/80 un 22766/69, abi datēti ar

1907. g. 10. decembri; 22703/83).

Miēge — glečers Monblana kalnā.

«Uz drūmo purv' un birzi»

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 77. lpp.

«JAU ILGUS GADUS VADU PIE TĀS TAUTAS» (85. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 4. maijā. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 78. lpp.

Saglabājies melnraksts (23107/10, datēts ar 1909. g. 4. maiju), tīr-

raksts (22702/147, ar virsrakstu «Svešās mājās») un mašīnraksts

(22702/32) ar kopiju (22703/84). Vārdu «Liestal» Rainis ar roku pierak-

stījis mašīnraksta kopijā.
Liestal

— Līstāle, pilsēta Šveicē netālu no Bāzeles.

«UN STUNDĀM, LĒNI VILKĀS TAD MĀKOŅVALKSTS» (86. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 11. decembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 79. lpp. Tajā ir atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22702/167), 1.—17. rindas melnraksts

(22766/69), abi datēti ar 1907. g. 11. decembri, un visa dzejoja mašīn-

raksts (22703/85) ar kopiju (22702/28). Mašīnrakstā ir Raiņa labojumi.

18.—19. rinda pierakstīta ar roku.

Herberge (vācu valodā) — apmešanās vieta.

««Lai sveikas manas māsas tavā zemē!»»

Sacerēts 1920. g. 3. septembrī. Pirmpublicējums «Addio bella!» pirm-

izdevumā, 79. lpp.

Saglabājušies divi pirmās rindas tīrraksti (22702/95, datēts ar 1920. g.
3. septembri; 22703/10) un divrindes tīrraksts (22703/85),
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«NO NEDAUDZAJIEM VIETU NOSAUKUMIEM..» (87. lpp.)

Domājams, sacerēts 1920. g., gatavojot krājumu «Addio bella!».

Pirmpublicējums «Addio bella!» pirmizdevumā, 80. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22703/86).

ČŪSKU VĀRDI

«KO DZĪVE MEKLĒJU?» (90. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 92. lpp,

«UZ SAULESAUGSTI CĒLOS SPĒJA DZIŅĀ» (91, lpp.)

Sacerēts 1920. g. 22. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1920, 245. nr.,

1. nov.

Saglabājušies divi uzmetumi (22701/33, pirmais datēts ar 1920. g.

22. jūniju, otrais — ar 1920. g. 11. oktobri) un divi tīrraksti (22701/27,

datēts ar 1920. g. 22. jūniju, 11. un 22. oktobri; 22726/3).

«MAN NAVA CITA BALSTA, CITA DRAUGA» (92. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 6. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22701/31 un 22764/11, abi datēti ar

1920. g. 23. jūniju) un divi tīrraksti (22701/40, datēts ar 1920. g. 23. jū-

niju; 22726/4).
Novērsta kļūda 3. rindā — «Ka» labots par «Kā».

«TAS BIJ TIK SEN, — GANDRĪZ VAIRS NEATCFROS —» (93. lpp.)

Dzejoļa «Tas bij tik sen» pirmā rinda. Pirmpublicējums «Čūsku

vārdu» pirmizdevumā, 7. lpp.

Saglabājies vārsmas tināksts (22726/5).
Skat. nākamā dzejoļa komentāru.

TAS BIJ TIK SEN (94. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums JZ, 1920, 245. nr., 1. nov.

Saglabājies uzmetums (22764/45, datēts ar 1905. g.), melnraksts

(22973/38), abi bez virsraksta, un tirraksts (22726/6, datēts ar 1905. g ).

Uzmetumā ir Raiņa piezīme: «Vienmēr mīlas vēlējies, kopības, iedo-

mājies, ka tā bijusi, bet bija ilūzija.»
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ATMATAS SMARŠA (95. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 3. augustā. Pirmpublicējums vienlaikus JZ, 1920,

246. nr., 2.n0v., un laikrakstā «Latvijas Vēstnesis», 1920, 92. nr., 2. nov.

Saglabājušies divi uzmetumi (22764/7, datēts ar 1908. g. 3. augustu,

1910. g. 4. februāri; 22764/45, datēts ar 1908. g. 8. augustu, abi bez virs-

raksta), melnraksts (22701/86, bez virsraksta) un tīrraksts (22726/7, ar

virsrakstu «Atmatu smarša»), abi datēti ar 1908. g. 3. augustu, 1910. g.

4. februāri. 1917. g. 4. maijā dzejnieks tīrrakstā pierakstījis: «Un nu

piepeši sveša mīla, nepelnīta, nepazīta — kā bailes pārņem.»

TŪKSTOTS STĪGAS (96. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums vienlaikus JZ, 1920, 246. nr.,

2. nov., un laikrakstā «Latvijas Vēstnesis», 1920, 92. nr., 2. nov.

Saglabājies melnraksts (22701/88, datēts ar 1905. gadu un 1916. g.

i. maiju, bez virsraksta) un tīrraksts (22726/8, datēts ar 1905. g.).

BERNA DRAUGI (97. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1910. g. 6. janvāri, pārējais dzejoļa teksts —■

7. janvārī. Pirmpublicējums JZ, 1920, 245. nr., L nov.

Saglabājies 1.—4. rindas melnraksts (22746/137, datēts ar 1910. g.

6. janvāri), visa dzejoļa melnraksts (22701/88, datēts ar 1910. g. 7. jan-

vāri), abi bez virsraksta, un tīrraksts (22726/9, datēts ar 1910. g. 7.

janvāri, 1916. g. 2. maiju, 1918. g. 12. augustu, ar virsrakstiem «Bērna

gadu biedri» un «Bērna draugi».

Roja (apvidvārds) — bars.

RAUDU MĀCEKLIS (98. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 26. augustā. Pirmpublicējums JZ, 1920, 245. nr.,

1. nov.

Saglabājušies divi melnraksti (22701/85, datēts ar 1909. g. 26. augustu,

ar virsrakstu «Maz raudājis es saldās bērnu dienās»; 22701/87, datēts

ar 1909. g. 26. augustu, 1916. g. 1. maiju, bez virsraksta) un tīrraksts

(22726/10, datēts ar 1909. g. 26. augustu, 1916. g. 1. maiju.).

BĒRNA BĒDAS (99. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1916. g. 5. augustā, 5. rinda — 1917. g. 20. au-

gustā, 6.—10. rinda — 1918. g. 2. augustā. Pirmpublicējums JZ, 1920,
246. nr., 2. nov.

Saglabājies melnraksts (22701/53, datēts ar 1916. g. 5. augustu,

1917. g. 20. augustu, 1918. g. 2. augustu, bez virsraksta) un tīrraksts

(22726/11, datēts ar 1916. g. 5. augustu, 1917. g. 9. un 20. augustu,
1918. g. 2. augustu).
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BĒGUMS (100. lpp.)

Sacerēts 1901. g. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmizdevumā,

14. lpp.

Saglabājušies trīs uzmetumi (22764/9, datēts ar 1901. g.; 22730/38

un 22701/89, abi datēti ar 1911. g. 9. jūliju, visi trīs bez virsraksta) un

tīrraksts (22726/12, datēts ar 1901. gadu un 1916. g. 8. maiju). Uzmetuma

22764/9 malā ir svītrota piezīme: «un visi, pat svētie, pat «zemie» uz

laiku paceļas.»

KLUSAS BIEDRES (101. lpp.)

1.—7. rinda sacerēta 1912 g. 2. jūnijā, 8.-9. rinda — 1916. g.

2. maijā. lespējams, ka Rainis pie dzejoļa strādājis jau 1911. g. Pirmajā

uzmetumā ir ari šāds datējums, bet Rainis to licis iekavās un ar jautā-

juma zīmi. Pirmpublicējums Scd, 1920, 253. nr., 5. nov.

Saglabājies uzmetums (22701/84, datēts ar 1911. g. [?ļ, 1912. g.

2. jūniju, 1916. g. 2. maiju), melnraksts (22768/113), abi bez virsraksta,

un tīrraksts (22726/13, datēts ar 1916. g. 2. maiju, 1919. g. 2. jūniju).

Ģiedre — domājams, Raiņa darināts jaunvārds, atvasināts no ap-

vidvārda «ģiedrs» (dzidrs, skaidrs).

ĻAUNĀ ZVAIGZNE (102. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 10. oktobri. Pirmpublicējums JZ, 1920, 246. nr.,

2. nov.

Saglabājies uzmetums (22701/79, bez virsraksta) un tīrraksts (22726/

14, ar virsrakstiem «Sarkanzvaigzne» un «Ļaunā zvaigzne»), abi datēti

ar 1907. g. 10. oktobri, 1916. g. 3. maiju.

VECAIS ŠĶIRSTS (103. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1910. g. 4. februāri, 5.—6. rinda — 1916. g.

3. jūnijā, 7.—9. rinda — 7. jūnijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu»

pirmizdevumā, 17. lpp.

Saglabājies uzmetums (22701/76, datēts ar 1910. g. 4. februāri, 1916. g.

3. un 7. jūniju, bez virsraksta), tīrraksts (22701/28, datēts ar 1910. g.

4. februāri, 1916. g. 7. jūniju un 25. jūliju) un mašīnraksts (22701/46,

bez virsraksta) ar kopiju (22726/15). Virsrakstu «Vecais šķirsts» Rainis

pierakstījis ar roku kopijā.

ČŪSKAS ACIS (104. lpp.)

Sacerēts 1918. g. 26. jūlijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 18. lpp., ar atšķirību no pamatteksta,
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Saglabājies uzmetums (22701/59), divi melnraksti (22701/59 un

22726/16, abi datēti ar 1918. g. 26. jūliju) un mašīnraksts (22701/34),
visi bez virsraksta.

«IR ČŪSKA — NĀVE, DZELONS MOKĀM BIEDĒ —» (105. lpp.)

Dzejoļa «Kas čūska ir?» 1. rinda. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu»

pirmizdevumā, 19. lpp.

Saglabājies vārsmas tīrraksts (22726/17).
Skat. dzejoļa «Kas čūska ir?» komentāru 601. lpp.

VISGRIBE (106. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 3. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmiz-

devumā, 20. lpp.

Saglabājies uzmetums (22701/78, bez virsraksta) un tīrraksts

(22726/18), abi datēti ar 1916. g. 3. maiju.

VĀRTI (107. lpp.)

1.—7. rinda sacerēta 1910. g. 2. [?] janvārī, 8.-9. rinda — 1916. g.

2. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmizdevumā, 21. lpp.

Saglabājies uzmetums (22701/83, bez virsraksta) un tīrraksts (22726/19,

ar virsrakstu «Dārzi»), abi datēti ar 1910. g. 2. [? ] janvāri, 1916. g. 2. maiju.

Uzmetumā Rainis pirms dzejoļa teksta uzrakstījis ar 1916. g. 2. maiju

datētas rindas: «Ver vārtus uz beigām, es negribu beigu. legājis vārtos,

es nepavēršos vien, es gribu ieiet un neiziet.»

DĀRZI (108. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 2. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmizde-

vumā, 22. lpp.

Saglabājies uzmetums (22701/80, datēts ar 1916. g. 2. maiju), 8.-9.

rindas uzmetums (22701/83, datēts ar 1910. g. 2. janvāri, 1916. g. 2.

maiju), abi bez virsraksta, un visa dzejoļa tīrraksts (22726/20, ar virs-

rakstu «Vārti»).

8.—9. rindas uzmetums radies reizē ar dzejoļa «Vārti» uzmetumu un

sākumā domāts tam,

MĪĻI SMAIDI (109. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1909. g. 1. februārī, 5.—7. rinda — 1911. g.

8. jūlijā, 8.-9. rinda — 1916. g. 16. jūlijā. Pirmpublicējums «Čūsku

vārdu» pirmizdevumā, 23. lpp.
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Saglabājies uzmetums (22701/68, datēts ar 1909. g. 1. februāri, 1911. g,
8. jūliju, 1916. g. 2. maiju, 9. jūniju un 16. jūliju), 1.—4. rindas meln-

raksts (22701/69, datēts ar 1909. g. 1. februāri, 1916. g. 2. maiju), abi

bez virsraksta, un visa dzejoļa tīrraksts (22726/21, datēts ar 1909. g.

I. februāri, 1911. g. 8. jūliju, 1916. g. 2. maiju un 16. jūliju, ar virs-

rakstu «Mīļie smaidi»).

VIENS (110. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 10. decembri. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu»

pirmizdevumā, 24. lpp.

Saglabājies uzmetums (22701/36, datēts ar 1916. g. 10. decembri),

4.-6. rindas melnraksts (22701/36, datēts ar 1918. g. 28. jūliju) un visa

dzejoļa tīrraksts (22726/22, datēts ar 1916. g. 10. decembri, 1918. g.

28. jūliju), visi trīs bez virsraksta.

SVIRA (111. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1909. g. 7. aprīlī, 5.-9. rinda — 1916. g.

11. jūlijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmizdevumā, 25. lpp., ar

atšķirību no pamatteksta.

Saglabājušies divi uzmetumi (22764/9; 22746/153, bez virsraksta, abi

datēti ar 1909. g. 7. aprīli), melnraksts (22701/72, datēts ar 1909. g.

7. aprīli, 1916. g. 11. jūliju), divi piektās rindas melnraksti (22973/38 un

22764/9), visi trīs melnraksti bez virsraksta, un visa dzejoja tīrraksts

(22726/23, datēts ar 1909. g. 7. aprīli, 1916. g. 11. jūliju).

Ara pasaule (112. lpp.)

1.—3. rinda sacerēta 1909. g. 14. jūlijā, 4. rinda — 1916. g. 23. jū

lijā, 5.—6. rinda — 1918. g. 28. jūlijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu»

pirmizdevumā, 26. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/58, datēts ar 1909. g. 14. jūliju, 1916. g.

23. jūliju, 1918. g. 28. jūliju) un tīrraksts (22726/25, datēts ar 1909. g.

14. jūliju, 1918. g. 28. jūliju), abi bez virsraksta.

SILA PUTNS (113. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 16. oktobrī. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm

izdevumā,27. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/64) un tīrraksts (22726/26), abi datēti

ar 1916. g. 16. oktobri, bez virsraksta.

ATSKATNE (114. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 8. septembrī. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 28. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/65, datēts ai 1916. g. 8. septembri, bez
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virsraksta) un tīrraksts (22726/27, datēts ar 1916. g. 8. septembri,

1919. g. 21. aprīli).

PĻAUTAIS SIENS (115. lpp.)

3. rinda sacerēta 1911. g. 8. jūlijā, 2. un 4.—6. rinda — 1916. g.

16. jūlijā, 1. rinda — 6. augustā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 29. lpp.

Saglabājies 1.—3. rindas tīrraksts un 4.—6. rindas uzmetums (22701/

60. datēti ar 1911. g. 8. jūliju, 1916. g. 16. jūliju un 6. augustu, 1918. g.

26. jūliju), visa dzejoja tīrraksts (22726/28, datēts ar 1916. g. 6. augustu,

1918. g. 26. jūliju) un 3. rindas tīrraksts (22701/89, datēts ar 1911. g.

8. jūliju). Visi rokraksti ir bez virsraksta.

GRAUZI (116. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1916. g. 16. aprīlī, 5.-7. rinda — 23. jūnijā,

8.—9. rinda — 27. jūnijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmizde-

vumā, 30. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/74, datēts ar 1916. g. 16. aprīli, 23. un

27. jūniju, bez virsraksta) un tīrraksts (22726/29, datēts ar 1916. g.

16. aprīli un 27. jūniju, ar virsrakstu «Dzīves grauzi»).

VĒL LIELA TICE IR (117. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 31. lpp., ar atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22764/14, datēts ar 1920. g. 23. jūniju, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22701/39, datēts ar 1920. g. 23. jūniju;

22726/30, abi bez virsraksta).

ALGA VIENA (118. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1910. g. 9. jūnijā, 1911. g. 6. novembrī,

5. rinda — 1916 g. 10. jūnijā, pārējās — 11. jūnijā. Pirmpublicējums

«Čūsku vārdu» pirmizdevumā, 32. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/77, datēts ar 1910. g. 9. jūniju, 1911. g.

6. novembri, 1916. g. 10. un 11. jūniju, bez virsraksta) un tīrraksts

(22726/31, datēts ar 1911. g. 6. novembri, 1916. g. 9. jūniju, ar virs-

rakstiem «Alga viena» un «Izteikums».

Sajā izdevumā novērsta kļūda 2. rindā — «tālas dienas» labots par

«tālās dienās».

RUDENS (119. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1916. g. 4. jūlijā, 5.—9. rinda — 11. jūlijā.

Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmizdevumā, 33. lpp.
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Saglabājies 8.—9. rindas uzmetums, 1.—7. rindas melnraksts (22701/

73, bez virsraksta) un visa dzejoļa tīrraksts (22726/32, ar virsrakstiem

«Atlaide» un «Rudens»), visi trīs datēti ar 1916. g. 4. un 11. jūliju.

PILNS MĒNESIS (120. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 16. jūlijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmiz-

devumā, 34. lpp.

Saglabājies uzmetums (22701/71, bez virsraksta) un tīrraksts (22726/

33, datēts ar 1916. g. 16. jūliju, ar virsrakstiem «Ir laiks», «Pilns mēne-

sis»).

«IR ČOSKA — NEMIRTNE» (121. lpp.)

Dzejoļa «Kas čūska ir?» 2. rinda. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu»

pirmizdevumā, 35. lpp.

Saglabājies vārsmas tīrraksts (22726/34).
Skat. dzejoļa «Kas čūska ir?» komentāru 601. lpp.

MAN LĪDZI TIESĪBA UZ LIELO LAIMI! (122. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 11. jūlijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 44. lpp., ar virsrakstu «Tev nav tās tiesības!».

Saglabājies uzmetums (22701/73, datēts ar 1916. g. 11. jūliju), meln-

raksts (22701/6, datēts ar 1916. g. 11. jūliju, 1920. g. 23. oktobri) un

tīrraksts (22726/43), visi trīs bez virsraksta.

ES PASAULS AUKSTUMU... (123. lpp.)

1.—2. rinda sacerēta 1909. g. 3. jūlijā, 3.-6. rinda — 1916. g. 2. jū-

lijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmizdevumā, 37. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22701/50, pirmais datēts ar 1909. g.

3. jūliju, 1916. g. 4. un 25. jūliju, otrais — ar 1909. g. 3. jūliju, 1918. g.

6. augustu) un tīrraksts (22726/36, datēts ar 1909. g. 3. jūliju, 1916. g.

4. un 25. jūliju, 1918. g. 6. augustu). Visi rokraksti ir bez virsraksta.

PAR KO MAN lET? (124. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 25. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 38. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/23) un tīrraksts (22726/37), abi datēti

ar 1920. g. 25. maiju, bez virsraksta

BOS DIEZGAN KLAUSU GAITAS... (125. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 12. augustā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 39. lpp.
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Saglabājušies divi melnraksti (22701/95 un 22701/20, abi datēti ar

1916. g. 12. augustu, bez virsraksta), divi tīrraksti (22701/36a, datēts ar

1916. g. 12. augustu, 1920. g. 25. maiju, bez virsraksta; 22726/38).

PRET NĀVI KARŠ! (126. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 6. oktobrī. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 40. lpp.

Saglabājies melnraksts (22726/20, datēts ar 1920. g. 6. oktobri) un

divi tīrraksti (22701/45, datēts ar 1920. g. 6. oktobri; 22726/39, abi bez

virsraksta).

AIZSTĀVS (127. lpp.)

1.—7. rinda sacerēta 1916. g. 13. novembrī, 8.—9. rinda — 1917. g.

22. augustā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmizdevumā, 41. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22701/52, pirmais datēts ar 1916. g.

13. novembri, otrais — ar 1918. g. 5. augustu) un tīrraksts (22726/40,

datēts ar 1916. g. 13. novembri, 1917. g. 22. augustu, 1918. g. 5. augustu),

visi trīs bez virsraksta.

UZ SAPŅU MALU (128. lpp.)

5.-8. rinda sacerēta 1907. g. 10. oktobrī, 1.—4. rinda — 1909. g.

8. jūnijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmizdevumā, 42. lpp., ar

nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies 5.-8. rindas melnraksts (22701/48, datēts ar 1907. g.

10. oktobri, 1918. g. 8. augustu), 1.—4. rindas melnraksts (22701/47,

datēts ar 1909. g. 8. jūniju un 29. jūliju), 8.—9. rindas melnraksts

(22701/48, datēts ar 1918. g. 8. augustu) un visa dzejoļa tīrraksts (22726/

41, datēts ar 1907. g. 10. novembri, 1909. g. 8. jūniju un 29. jūliju,

1918. g. 8. augustu). Visi rokraksti ir bez virsraksta.

8.—9. rindas melnrakstā Rainis malā pierakstījis «Italizēt!».

UZ ZEMES DURVĪM (129. lpp.)

1.—3. rinda sacerēta 1909. g. 23. jūlijā, 4. rinda — 1916. g. 3. maijā,

5.—6. rinda —
23. jūlijā, 9. rinda — 9. augustā. Pirmpublicējums

«Čūsku vārdu» pirmizdevumā, 43. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/61, datēts ar 1909. g. 23. jūliju,

1916. g. 3. maiju, 23. jūliju un 9. augustu), 1.—3. rindas tīrraksts (22701/

63, datēts ar 1909. g. 23. jūliju) un visa dzejoļa tīrraksts (22726/42,

datēts ar 1909. g. 23. jūliju, 1916. g. 3. maiju, 23. jūliju un 9. augustu,

1920. g. 23. oktobri). Visi rokraksti ir bez virsraksta.
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STĀVI, BĒGLI! (130. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 25. jūlijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 36. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/93, datēts ar 1916. g. 25. jūliju) un

tīrraksts (22726/35, datēts ar 1920. g. 23. jūniju), abi bez virsraksta.

DZĪVES SARGS (131. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 9. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 45. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/75, datēts ar 1911. g. 9. maiju, 1916. g.

28. janvāri, 10., 11. un 17. jūniju), 1.—4. rindas melnraksts (22701/89,

datēts ar 1911. g. 9. maiju, 1916. g. 28. janvāri), abi bez virsraksta, un

tīrraksts (22726/44, datēts ar 1910. g. 9. maiju, 1916. g. 17. janvāri, ar

virsrakstu «Pabēdze»).

TEKOŠS ŪDENS ... (132. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 9. augustā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 46. lpp., ar virsrakstu «Tu tekošs ūdens ...».

Saglabājies pirmās rindas melnraksts (22701/35, datēts ar 1916. g.

9. augustu) un divi visa dzejoļa tīrraksti (22701/42, datēts ar 1916. g.

9. augustu, 1920. g. 7. oktobri; 22726/45), visi trīs bez virsraksta.

VIENS MĀKONS (133. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 13. novembrī. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 47. lpp., ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22701/49, datēts ar 1907. g. 13. novembri),

5.-9. rindas melnraksts (22701/49, datēts ar 1918. g. 9. augustu) un

visa dzejoļa tīrraksts (22726/46, datēts ar 1907. g. 13. novembri, 1918. g.

9. augustu). Visi rokraksti ir bez virsraksta.

PAR MŪŽIEM REIZ (134. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 12. oktobrī. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 48. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/44, datēts ar 1920. g. 12. oktobri) un

tīrraksts (22726/47), abi bez virsraksta.

LIELIE LOKI (135. lpp.)

1.—8. un 10. rinda sacerēta 1916. g. 9. augustā, 9. rinda — 1917. g.

1, maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmizdevumā, 49. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22701/62, datēts ar 1916. g. 9. augustu, bez

virsraksta) un tīrraksts (22726/48, datēts ar 1916. g. 9. augustu, 1917. g.

1. maiju, ar virsrakstu «Galvenā filozofija»).

GARS LAUZĒJS (136. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 24. oktobrī. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 50. lpp., bez virsraksta.

Saglabājušies trīs uzmetumi (22701/16, datēts ar 1916. g. 28. jūliju;

22701/16, datēts ar 1916. g. 9. augustu; 22701/17, datēts ar 1916. g.

9. augustu, 1920. g. 24. oktobri), melnraksts (22701/15, datēts ar 1920. g.

24. oktobri) un tīrraksts (22726/49). Visi rokraksti ir bez virsraksta. Sa-

glabājies arī dzejoļa 1.—4. rindas teksts Aspazijas rokrakstā (75473,

bez virsraksta).

IR DZĪVE KUSTĪBA... (137. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 11. oktobrī. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 51. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/46, datēts ar 1920. g. 11. oktobri) un

tīrraksts (22726/50), abi bez virsraksta.

NO VIŅPUS... (138. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 6. septembrī. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 52. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/66) un tīrraksts (22726/51), abi datēti

ar 1916. g. 6. septembri, bez virsraksta. Abos rokrakstos 9. rindā «mek-

lēt» vietā rakstīts «mīlēt».

PĀRMALUMS (139. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 26. augustā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 53. lpp., ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22701/4, datēts ar 1909. g. 26. augustu, 1918. g.

5. augustu), melnraksts (22701/51, datēts ar 1909. g. 26. augustu) un tīr-

raksts (22726/52, datēts ar 1909. g. 26. augustu, 1918. g. 5. augustu), visi

trīs bez virsraksta.

LĪDZSKAŅA (140. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 2. jūnijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-
izdevumā, 54. lpp., ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22701/24, datēts ar 1916. g. 2. jūniju, 1920. g.

28. maiju) un tīrraksts (22726/53, datēts ar 1916. g. 2. jūniju), abi bez

virsraksta.
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NEPĀRCIESTA (141. lpp.)

Sacerēts 1918. g. 25. jūlijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 55. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/18, datēts ar 1918. g. 25. jūliju, 1920. g.

23. oktobri) un tīrraksts (22726/54), abi bez virsraksta.

KUR COSKA DZĒLUSI... (142. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 25. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 56. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/30, datēts ar 1920. g. 25. maiju) un

tīrraksts (22726/55), abi bez virsraksta.

«IR ČŪSKA — ATJAUNOTNE: DZEĻOT DZIEDĒ —» (143. lpp.)

Dzejoļa «Kas čūska ir?» 3. rinda. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu»

pirmizdevumā, 57. lpp.

Saglabājies vārsmas tīrraksts 22726/56.

Skat. dzejoļa «Kas čūska ir?» komentāru 601. lpp.

DZĪVES TAKA (144. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 2. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 58. lpp., ar virsrakstu «Grib dzīves taka ...».

Saglabājies melnraksts (22701/18, datēts ar 1916. g. 2. maiju, 1920. g.

23. oktobri) un tīrraksts (22726/57), abi bez virsraksta.

GAIDOŠS BRĪNUMS (145. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 22. oktobrī. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 59. lpp., ar virsrakstu «Vai neviļ gars ...».

Saglabājies melnraksts (22701/25) un tīrraksts (22726/58), abi datēti

ar 1920. g. 22. oktobri, bez virsraksta.

TOKSTOTZIEDIS (146. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 6. janvārī. Pirmpublicējums laikraksta «Latvijas Ka-

reivis» pielikumā, 1920, 25. nr., 28. nov.

Saglabājies melnraksts (22701/54, datēts ar 1910. g. 6. janvāri), tīr-

raksts (22726/59, datēts ar 1910. g. 6. janvāri, 1918. g. 30. jūliju),

1.—4. rindas tīrraksts (22701/57, datēts ar 1910. g. 6. janvāri), 5.-7. rin-

das uzmetums (22701/55, datēts ar 1916. g. 13. un 14. novembri, 1918.g.

29. jūliju), 5.—10. rindas melnraksts (22701/55, datēts ar 1918. g. 30. jū-

liju). Visi rokraksti ir bez virsraksta.
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ATZIEDIS (147. lpp.)

Sacerēts 1918. g. 25. jūlijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 61. lpp., ar nelielu atšķirību no pamatteksta. Tādā pašā

redakcijā dzejolis iespiests izdevumā «Laika grāmata uz 1922. gadu»,

74. lpp.

Saglabājies uzmetums (22764/12, datēts ar 1918. g. 25. jūliju) un

tīrraksts (22726/60, datēts ar 1918. g. 1. augustu), abi bez virsraksta.

«Čūsku vārdu» manuskriptā (22701/56) atrodama četrrinde Aspazijas

rokrakstā, tās teksts tuvs dzejolim «Atziedis»:

Ja tavu sapņu tumšā mēnesspuse

Nu pilnā, spožā gaismā uzlēkuse

Un tas, kas tumši Tavās dziesmās brieda,

Nu darbos plaucis viļņo zieds pie zieda.

ZVAIGZŅU SIETS (148. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 62. lpp., ar virsrakstu «Debess izbērs ...».

Saglabājušies divi melnraksti (22701/19 un 22701/31, abi datēti ar

1920. g. 23. jūniju) un divi tīrraksti (22701/38, datēts ar 1920. g. 23. jū-

niju; 22726/61). Visi teksti ir bez virsraksta.

BEZ RŪPĒM (149. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 19. janvārī. Pirmpublicējums laikraksta «Lat-

vijas Kareivis» pielikumā, 1920, 25. nr., 28. nov.

Saglabājies melnraksts (22701/92) un divi mašīnraksti (22726/62 un

22702/26), visi trīs datēti ar 1920. g. 19. janvāri, bez virsraksta.

VIŅA DZIŅA (150. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 20. janvārī. Pirmpublicējums laikraksta «Latvijas

Kareivis» pielikumā, 1920, 25. nr., 28. nov.

Saglabājies melnraksts (22701/90) un mašīnraksts (22701/5) ar ko-

piju (22726/63). Visi teksti datēti ar 1920. g. 20. janvāri, bez virsraksta.

KAS ČŪSKA IR? (151. lpp.)

Dzejoļa pamatdoma uzrakstīta 1916. g. 4. jūlijā. Dzejolis sacerēts

1920. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmizdevumā,

65. lpp.

Saglabājies uzmetums (22701/96, datēts ar 1916. g. 4. jūliju), četri

tīrraksti (22701/31, 22701/32 un 22701/37, visi trīs datēti ar 1920. g.
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23. jūniju; 22726/64), 1. rindas tīrraksts (22726/17), 2. rindas tīrraksts

(22726/34) un 3. rindas tīrraksts (22726/56). Visi rokraksti ir bez virs-

raksta. Uzmetuma beigās malā pierakstīts: «Čūsku vārdi».

RIEBJĀ NASTA (152. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 22. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 66. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/98) un tīrraksts (22726/65), abi datēti

ar 1920. g. 22. maiju, bez virsraksta.

NĀVES LEPNUMS (153. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 22. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 67. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/98, datēts ar 1920. g. 22. maiju) un

tīrraksts (22726/66, datēts ar 1920. g. 23. maiju), abi bez virsraksta.

Ablgaila — Vecajā Derībā Nābala, vēlāk Dāvida sieva. Būdams pēc

dabas ļauns, Nābals apsmēja vīrus, ko Dāvids bija pie viņa atsūtījis.

Dāvids gatavojās ar zobenu atriebt apvainojumu. Tad Abigaila devās

pie Dāvida un atrunāja to no asins izliešanas (1. Zamuēla grām., 25. nod.).

VĀRDI (154. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 22. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 68. lpp.

Saglabājies uzmetums (22701/98, datēts ar 1920. g. 22. maiju) un

tīrraksts (22726/67, datēts ar 1920. g. 23. maiju), abi bez virsraksta.

NĀVES KAIRUMS (155. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 23. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 69. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/97, datēts ar 1920. g. 23. un 25. maiju)

un tīrraksts (22726/68, datēts ar 1920. g. 25. maiju), abi bez virsraksta.

ES ATKAL VERU VĀKU ... (156. lpp.)

Sacerēts 1918. g. 6. augustā. Pirmpublicējums laikraksta «Latvijas

Kareivis» pielikumā, 1920, 25. nr., 28. nov.

Saglabājies uzmetums (22764/15) un tīrraksts (22726/69, bez virs-

raksta), abi datēti ar 1918. g. 6. augustu.
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NE DZĪVI DZĪVOT VIEN... (15?. lpp.)

Sacerēts 1917. g. 11. augustā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 71. lpp.

Saglabājies melnraksts (22764/40, datēts ar 1917. g. 11. augustu) un

trīs tīrraksti bez virsraksta (22701/21 un 22701/29, abi datēti ar 1917. g.

18. augustu, 1920. g. 23. jūniju; 22726/70).

IR DIVI VIENS... (158. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 72. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti bez virsraksta (22701/31 un 22701/45,

datēti ar 1920. g. 23. jūniju; 22726/71).

OTRA JAUNĪBA (159. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 2. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 73. lpp.

Saglabājies melnraksts (22701/41, datēts ar 1916. g. 2. maiju) un

tīrraksts (22726/72), abi bez virsraksta.

KĀ NĀVES NEBĪTIES . .. (160. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 11. oktobrī. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 74. lpp.

Saglabājušies divi uzmetumi (22779/203 un 22779/96, abi datēti ar

1920. g. 11. oktobri), melnraksts (22701/43, datēts ar 1920. g. 11. oktobri)

un tīrraksts (22726/73). Visi rokraksti ir bez virsraksta.

Uzmetumos dzejolis bijis garāks par 3 rindām. Pirmās 3 rindas «Čūsku

vārdos» atmestas. Tās publicētas laikrakstā JZ, 1921, 226. nr., 5. okt.

PAZUDIS (161. lpp.)

Dzejolis sākts 1920. g. 20. jūnijā, turpināts — 25. oktobrī. Aptuveni

ap šo laiku dzejolis arī pabeigts. Pirmpublicējums laikraksta «Latvijas

Kareivis» pielikumā, 1920, 25. nr., 28. nov.

Saglabājies uzmetums (22701/14, datēts ar 1920. g. 20. jūniju un

25. oktobri) un tīrraksts (22726/74), abi bez virsraksta.

«VAI SAPNIS NES? » (162. lpp.)

Nākamā dzejoļa virsraksts. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 76. lpp.

Saglabājies vārsmas tīrraksts (22726/75).
Skat. nākamā dzejoļa komentāru.
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VAI SAPNIS NESI (163. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 20. jūnijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu»

pirmizdevumā, 77. lpp.

Saglabājušies divi uzmetumi (22701/26 un 22701/91, abi datēti ar

1920. g. 20. jūniju) un četri tīrraksti (22701/45, datēts ar 1920. g. 20. jū-

niju; 22726/76; 22779/5; 22780/10). Visi rokraksti ir bez virsraksta.

2. rindā ļoti neskaidri ir salasāms vārds «un», to var izlasīt arī par «nu».

LĒNAS GAIDAS (164. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 18. maijā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 78. lpp.

Saglabājies uzmetums (22701/70, datēts ar 1916. g. 18. maiju, bez

virsraksta), I—7. rindas melnraksts (22701/70, datēts ar 1916. g.

18. maiju, 16. un 25. jūliju, bez virsraksta) un visa dzejoļa tīrraksts

(22726/77, datēts ar 1916. g. 18. maiju, ar virsrakstiem «Lēnas gaidas»,

«Gaidas», «Gaidu, nakts»).

GULĒTA NAKTS (165. lpp.)

i.—4. rinda un 7. rinda sacerēta 1916. g. 2. aprīlī, 5., 8.—9. rinda —

16. jūlijā, 6. rinda — 30. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1920, 254. nr.,

11. nov.

Saglabājies melnraksts (22701/67, bez virsraksta) un tīrraksts (22726/

78), abi datēti ar 1916. g. 2. aprīli, 16. un 30. jūliju.

«KAD SAULE ŅEM UZ SEVI VISAS BĒDAS » (166. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 4. augustā. Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirm-

izdevumā, 80. lpp.

Ir saglabājies uzmetums (22701/9, datēts ar 1916. g. 4. augustu) un

tīrraksts (22701/82) ar norādi, ka šī dzejas rinda izmantojama par vāka

moto.

UZ MĀJĀM

«KUR MANAS MĀJAS?» (168. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 4. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22758/2).

«UZ MĀJAMI UZ MĀJĀM!» (169. lpp.)

7.—15. rinda- sacerēta 1919. g. 9. februārī. Pirmpublicējums 12, 1920,

7./8. nr., 2. lpp.
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Saglabājies 1.—16. rindas uzmetums (22716/3, no 7. rindas datēts ar

1919. g. 9. februāri), dzejoja mašīnraksts, kurā 20.—21. findu Rainis

pierakstījis ar roku (22758/4), un I—3. rindas mašīnraksts (22729/18),

«MĀKONĪTS BĀLGANS» (170. lpp.)

Sacerēts 1902. g. Pirmpublicējums MVNL 1903, 4. nr., 245. lpp., ar

virsrakstu «Februārī», ciklā «Pavasara ainas».

Saglabājies dzejoļa melnraksts (22974/9, datēts ar 1902. g.), tīrraksts

(23098/26), teksts Aspazijas rokrakstā ar Raiņa izdarītiem labojumiem

(22716/4), mašīnraksts (22758/5) ar kopiju (22817/29) un I.—B. rindas

mašīnraksts (22729/18).

«UZ MĀJĀM!» (171. lpp.)

22.-28. rinda sacerēta 1904. g„ 1.—21. rinda — 1919. g. 6.[?j febru-

āri. 22.—28. rindas pirmpublicējums almanahā «Jauna Raža», 1904,

7, 61. lpp., ar virsrakstu «Atlīdzība», 1.—21. rindas pirmpublicējums

«Uz mājām» pirmizdevumā, 7. lpp.

Saglabājušies trīs22.-28. rindas tīrraksti (22807/96, datēts ar 1904. g.j

22716/5; 23098/31, ar virsrakstiem «Viens acumirklis», «Miers»), 22.—

28. rindas mašīnraksts (22758/7), 1.—20. rindas uzmetums (22716/4, da-

tēts ar 1919. g. 6. [?] februāri), 19.—20. rindas melnraksts (22716/5),
1.—21. rindas mašīnraksts, kurā Rainis ar roku izdarījis labojumus

(22758/6), 1., 3., 5., 7.-8., 13.-16., 19.—28. rindas mašīnraksts (22729/

2—3).

«LŪK, TUR KĀDS SKAISTUMS!» (173. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 9. lpp,

Saglabājušies divi mašīnraksti (22758/8 un 22729/4).

«Zilganbrūna viļņu švītra»

Pirmpublicējums MVM, 1903, 12. nr., 881. lpp., pēdējā rinda tajā

atšķiras no pamatteksta.

Saglabājušies divi tīrraksti (22838/31 un 22716/6) un divi mašīn-

raksti (22758/8 un 22729/4).
Teika (apvidvārds) — sejaskrāsa. Rainis, domājams, šo vārdu lie-

tojis pārnestā nozīmē — seja.

«SKAT' VOLGU!» (174. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 10. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22716/7) un divi mašīnraksti (22758/9 un

22729/5),
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«X 1 i n tā j s pieri rauc»

Pirmpublicējums MVM, 1903, 12. nr., 882. lpp., ar atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājušies divi tīrraksti (22838/33 un 22716/7) un divi mašīnraksti

(22758/9 un 22729/5).

«SKAISTUMS UN TĀLUMS, TĀLUMS, TĀLUMS!» (175. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 11. lpp.

Saglabājušies divi mašīnraksti (22758/10 un 22729/6).

«N ā c, zilais tālums»

Pirmpublicējums MVM, 1903, 12. nr., 881.—882. lpp., ar atšķirībām

no pamatteksta.

Saglabājušies divi tīrraksti (22838/33 un 22716/8) un divi mašīnraksti

(22758/10 un 22729/6).

«TĀ IR ZELTA KAZAŅA ...» (176. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 12. lpp.

Saglabājies melnraksts (22716/9) un divi mašīnraksti (22758/11 un

22729/7).

«M idzinoši vienmērīgā»

Sacerēts 1907. g. 28. jūlijā. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 12. lpp.

Saglabājies melnraksts (22768/50), tīrraksts (22716/9), abi datēti ar

1907. g. 28. jūliju, un divi mašīnraksti (22758/11 un 22729/7).

«VAKARS—» (177. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 13. lpp.

Saglabājušies divi mašīnraksti (22758/12 un 22729/8).

«Sāk ūdens tumši nokrāsoties»

5.—8. rinda sacerēta 1908. g. 28. septembrī. Pirmpublicējums «Uz

mājām» pirmizdevumā, 13. lpp.

Saglabājies melnraksts (22838/30, 5.-8. rinda datēta ar 1908. g.

28. septembri), tīrraksts (22716/10) un divi mašīnraksti (22758/12 un

22729/8). Mašīnrakstā 22758/12 Rainis ar roku pierakstījis rindu

«Jā, iesim!».

«AUST RĪTS! AUST RĪTS!» (178. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 14. lpp.

Saglabājušies divi mašīnraksti (22758/13 un 22729/9).
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«Man kaivas pretī skrej»

Pirmpublicējums MVM, 1903, 12. nr., 882. lpp., ar atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22838/34), tīrraksts (22716/11) un divi mašīn-

raksti (22758/13—14 un 22729/9—10).

««K v re j?»»

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 14. lpp.

Saglabājušies divi mašīnraksti (22758/14 un 22729/10).

«NĀC SAULĪTE SILDĪTIES!» (180. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 15. lpp.

Saglabājušies divi mašīnraksti (22758/15 un 22729/11).

«Ar atplestām rokā m»

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 15. lpp.

Saglabājusies dzejoļa iecere prozā: «guļ uz kuģa un no saules lēnām

iepil spēks iekšā, kas pa gariem gadiem bij izdots» (22716/12) un divi

mašīnraksti (22758/15 un 22729/11).

«LŪK, SAULE SILDĪTĀJA RIETI» (181. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 16. lpp.

Saglabājies melnraksts (22716/13) un divi mašīnraksti (22758/16 un

22729/12).

«Dzeltens ūdens līmenis»

Sacerēts 1908. g. 28. septembrī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 16. lpp.

Saglabājies uzmetums (22838/30, datēts ar 1908. g. 28. septembri),

tīrraksts (22716/13) un divi mašīnraksti (22758/16 un 22729/12). Virs

tīrraksta uzrakstīts «Volgas vakars».

««P aliec sveika, Volga!»»

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 16. lpp.

Saglabājušies divi mašīnraksti (22758/16 un 22729/12).

«DZELZCEĻA VILCIENS» (182. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1906. g. 18. jūnijā, 5.—9. rinda — 1919. g.

18. februārī, bet pārējais teksts — 19. septembrī. Pirmpublicējums «Uz

mājām» pirmizdevumā, 17.—18. lpp., 48. rindā ir atšķirība no pamat-

teksta.
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Saglabājies 1.—4. rindas tīrraksts (22838/9, datēts ar 1906. g. 18. jū-

niju), dzejoļa uzmetums (22838/22, 1.—9. rinda datēta ar 1919. g.

18. februāri, pārējais teksts — ar 19. septembri), melnraksts (22716/14—

15) un divi mašīnraksti (22758/18—20 un 22729/13—15).

1906. g. Rainis uzrakstīja garāku dzejojumu. Saglabājies tīrraksts

(22838/9 —10, datēts ar 1906. g. 18. jūniju, bez virsraksta), kura tema-

tiku viņš 1919. g. izstrādāja plašāk atsevišķos krājuma «Uz mājām»

dzejoļos: «Dzelzceļa vilciens», «Piepeši saraujas sirds», «Ezers», «Fel-

kerzāma kalniņš», «Nams», «Kambars», «Dārzs», «Atkal ezers», «Rit, rit

riteņi», «Vējš», «Garām», «Mums pāri darīts», «Dūmi», «Izbeigts un

dzēsts». Garākā dzejojuma tekstu skat. 2. variantu sējumā krājuma «Uz

mājām» variantu nodaļā.

«NO PILSĒTAS UZ PILSĒTU» (185. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1903, 12. nr., 882. lpp., ar atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22838/22), divi tīrraksti (22838/35 un 22716/

16) un divi mašīnraksti (22758/21 un 22729/16).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 4. rindā — «mīļi» labots par «mīļie».

«BET DZELZCEĻA VILCIENS» (186. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 19. septembrī.

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 19. lpp.

Saglabājies uzmetums (22838/22, datēts ar 1919. g. 19. 'septembri),

tīrraksts (22716/16) un divi mašīnraksti (22758/23 un 22729/17).

«PIEPEŠI SARAUJAS SIRDS —» (188. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 22. lpp. Nākamā dze-

joļa 1. rinda.

«PIEPEŠI SARAUJAS SIRDS» (189. lpp.)

Sacerēts 1906. g.
— kā garāka dzejojuma (22838/9—10) fragments.

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 23. lpp., ar nelielu atšķi-

rību no pamatteksta.

Saglabājies 10.—21. rindas uzmetums (22838/39), divi visa dzejoļa

uzmetumi (22838/8 un 22838/23), divi mašīnraksti (22716/18—19 un

22758/22, 24) un tīrraksts (22716/20).
Skat. dzejoļa «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607.—608. lpp.

Novērsta kļūda 2. rindā — «jutu» labots par «jūtu».

EZERS (190. ipp.)

Sacerēts 1906. g. — kā garāka dzejojuma (22838/9—10) fragments.

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 24. lpp., ar atšķirībām no

pamatteksta.
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Saglabājies dzejoļa melnraksts (22758/25 —26) un dzejoļu «Ezers»,

«Felkerzāma kalniņš», «Nams», «Kambars», «Atkal ezers» kopējs meln-

raksts (22838/39, bez virsraksta).

Skat. dzejoļa «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607.—608. lpp.

NOSLĒPUMS (191. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 12. februārī. Pirmpublicējums 12, 1920. 7./8. nr.,

2. lpp., ar atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22838/29, bez virsraksta) un tīrraksts (22758/

27), abi datēti ar 1919. g. 12. februāri.

FELKERZĀMA KALNIŅŠ (192. lpp.)

Dzejoļa sākuma daļa sacerēta 1906. g. — kā garāka dzejojuma

(22838/9 —10) fragments. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā,

26. lpp., ar atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies dzejoļa melnraksts (22758/28) un dzejoļu «Felkerzāma

kalniņš», «Ezers», «Nams», «Kambars», «Atkal ezers» kopējs melnraksts

(22838/39, bez virsraksta).

Skat. dzejoļa «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607.—608. lpp.

MĒNESS MEITIŅA (193. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 25. februārī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 27. lpp.

Saglabājies uzmetums (22838/21, datēts ar 1919. g. 25. februāri, bez

virsraksta) un melnraksts (22758/29).

BAZNĪCA UN KAPI (194. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 28. lpp.

Saglabājies melnraksts (22758/30, 9.—12. rindas pirmais variants

datēts ar 1919. g. 12. februāri).

LIEPU GATVA (195. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 12. februārī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 29. lpp.

Saglabājies melnraksts (22838/27, datēts ar 1919. g. 12. un 14. feb-

ruāri, ar virsrakstu «Liepu gatva un nams») un tīrraksts (22758/31).
Melnrakstā «Liepu gatva» kopā ar nākamo dzejoli «Nams» veido vienu

dzejoli. Turpmākajā darba procesā tie atdalīti.
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NAMS (195. lpp.)

Dzejoļa 1.—3. rinda sacerēta 1906. g. 18. jūnijā — kā garāka dze-

jojuma (22838/9 —10) fragments. Pārējās rindas sacerētas 1919. g.

14. februāri, kad izveidots ari pats dzejolis. Pirmpublicējums «Uz mā-

jām»pirmizdevumā, 29. lpp.

Saglabājies dzejoļa melnraksts (22838/27, datēts ar 1919. g. 14. feb-

ruāri, ar virsrakstu «Liepu gatva un nams»), tīrraksts (22758/31 —32) un

dzejoļu «Nams», «Ezers», «Felkerzāma kalniņš», «Kambars», «Atkal

ezers» kopējs melnraksts (22838/39, bez virsraksta).

Skat. dzejoļa «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607. —608. lpp. un

iepriekšējā dzejoļa «Liepu gatva» komentāru.

KAMBARS (196. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 18. jūnijā — kā garāka dzejojuma (22838/9—10)

fragments. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 30. lpp.

Saglabājies dzejoļa tīrraksts (22758/33) un dzejoļu «Kambars»,

«Ezers» «Felkerzāma kalniņš», «Nams», «Atkal ezers» kopējs meln-

raksts (22838/39, bez virsraksta).

Skat. dzejoļa «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607.—608. lpp.

DĀRZS (197. lpp.) »

Sacerēts 1919. g. 14. februārī. Tad Rainis izdarīja labojumus garā-

kajā dzejojumā (22838/9 —10) un papildināja to ar dzejoļa «Dārzs»

sākotnējo tekstu. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 31. lpp.

Saglabājies dzejoļa melnraksts (22838/27, datēts ar 1919. g. 14. feb-

ruāri, bez virsraksta) un tīrraksts (22758/34).
Skat. dzejoļa «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607.—608. lpp.

ATKAL EZERS (197. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 31. lpp.

Saglabājies dzejoļa tīrraksts (22758/35) un dzejoļu «Atkal ezers»,

«Ezers», «Felkerzāma kalniņš», «Nams», «Kambars» kopējs melnraksts

(22838/39, bez virsraksta).

Dzejolis «Atkal ezers» ir garākā dzejojuma (22838/9 —10) fragments.

Tas seko pēc dzejoļa «Dārzs» teksta, kas datēts ar 1919. g. 14. februāri.

Skat. dzejoļa «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607.—608. lpp.

«PROM MANI RAUJI, TU, DZELZCEĻA VILCIENS» (198. lpp.)

1.—6. rinda sacerēta 1919. g. 14. februārī. Pirmpublicējums «Uz mā-

jām» pirmizdevumā, 32. lpp.
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Saglabājies I—6. rindas uzmetums (22838/27, datēts ar 1919. g.

14. februāri) un tīrraksts (22758/36).

«RIT, RIT RITEŅI» (199. lpp.)

t.—10. rinda sacerēta 1906. g. 18. jūnijā — kā garāka dzejojuma

(22838/9—10) fragments, 11.-14. rinda — 1919. g. 9. februārī. Pirm-

publicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 33. lpp.

Saglabājies I.—lo. rindas melnraksts (22838/25), 11.—14. rindas

melnraksts (22838/25, datēts ar 1919. g. 9. februāri), I.—lo. rindas tīr-

raksts (22838/37) un visa dzejoļa tīrraksts (22758/37).
Skat. dzejoļa «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607.—608. lpp,

«MAZAS BĒRZA MEITENĪTES» (200. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1907. g. 17. oktobri, 5.-6. rinda — 1919. g.

9. februārī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 34. lpp.

Saglabājies melnraksts (22838/24, 1.—4. rinda datēta ar 1907. g. 17.

oktobri, 5.-6. rinda — 1919. g. 9. februāri) un tīrraksts (22758/38).

«ES NĀKU, ES NĀKUI ES PAZĪSTU JŪS» (201. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 17. februārī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 35. lpp.

Saglabājies uzmetums (22838/24, datēts ar 1919. g. 17. februāri) un

tīrraksts (22758/39).

«ZAĻIE PRIEDES ZĒNIŅI» (202. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 36. lpp.

«MAN PRETĪ ZILI MĀKOŅI VEĻAS —» (204. lpp.)

Nākamā dzejoļa 1. rinda. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizde-

vumā, 38. lpp.

Saglabājies vārsmas tīrraksts (22758/40).

«MAN PRETĪ ZILI MĀKOŅI VEĻAS» (205. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 7. novembri. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 39. lpp.

Saglabājies melnraksts (22716/33, datēts ar 1920. g. 7. novembri) un

tīrraksts (22758/41).

DZIMTENES KĀPĀS (206. lpp.)

Pirmpublicējums «Saimnieču un zelteņu kalendārā 1904. gadam»,

41. lpp., ar virsrakstu «Kāpās».
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Saglabājies 1.—5. rindas melnraksts (22838/36, bez virsraksta),

1.—7. rindas melnraksts (23098/30, ar virsrakstu «Kāpās»), visa dzejoļa

melnraksts (22716/31, ar virsrakstiem «Kāpās», «Jūrmalas kāpās»,

«Dzimtenes kāpās») un tīrraksts (22758/42).

LIDOTĀJS (207. lpp.)

Sacerēts 1905. g. maijā. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizde-

vumā, 41. lpp.

Saglabājies melnraksts (22973/39, datēts ar 1905. g., bez virsraksta)

un tīrraksts (22758/43, datēts ar 1905. g. maiju).

Novērsta kļūda 1. rindā — «mūžu» labots par «mūža».

UGUNS JAUCAS UN NAKTS (208. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 8. novembri. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 42. lpp.

Saglabājies melnraksts (22716/29, datēts ar 1920. g. 8. novembri, bez

virsraksta) un tīrraksts (22758/44).

TĀLAS BALSIS SAUC ... (209. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 9. novembrī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 43. lpp.

Saglabājies melnraksts (22716/30, datēts ar 1920. g. 9. novembri, bez

virsraksta) un tīrraksts (22758/45).

«MAN PRETĪ MELNI MĀKOŅI VEĻAS —» (210. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 9. novembrī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 44. lpp., 5. rindā ir citāda vārdu kārtība nekā pamattekstā.

Saglabājies melnraksts (22716/28, datēts ar 1920. g. 9. novembri) un

tīrraksts (22758/46). Saglabājies arī dzejoļa pamatdomas pieraksts Aspa-

zijas rokrakstā: «1905. Jaunā gadu simteņa rīta blāzma ar savu sārto

plūsmu jau,ir pārplūdinājusi visu garīgo apvārsni. Visur pamošanās,

visur spirgta, moža kustēšanās, lai dotos pie nākotnes dienas darba.

Lielais arājsf sabiedriskais jautājiens, dzen savu griezīgo milzu arklu

caur pasauli un vanda apakšējos slāņus uz augšu, lai tie nāktu pie

saules gaismas un spētu attīstīt savu dzīvības un auglības spēju»

(22716/37). Lapiņā 22716/35 Aspazija rakstījusi: «Vējš ir zemes spārni.»

Vēlāk Rainis to izmantojis šajā dzejolī.

«PIEPEŠI ATDARĀS ACS —» (212. lpp.)

Nākamā, dzejoļa 1. rinda. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizde-

vumā, 46. lpp.

Saglabājies vārsmas tīrraksts (22758/47).
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«PIEPEŠI ATDARĀS ACS» (213. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 26. februārī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 47. lpp.

Saglabājies melnraksts (22838/20, datēts ar 1919. g. 26. februāri) un

tīrraksts (22758/48). Melnrakstā «Piepeši atdarās acs» rakstīts kopā ar

dzejoli «No tumsas uz tumsu» kā viens dzejolis.

«NO TUMSAS UZ TUMSU» (214. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 26. februārī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 48. lpp.

Saglabājies melnraksts (22838/20, datēts ar 1919. g. 26. februāri) un

tīrraksts (22758/49).

Skat. iepriekšējā dzejoja «Piepeši atdarās acs» komentāru.

«ES SKATOS LAUKĀ» (215. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 26. februārī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 49. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22838/19, datēts ar 1919. g. 26. feb-

ruāri; 22758/50).

VĒJŠ (216. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 18. jūnijā kā garāka dzejojuma (22838/9—10) frag-

ments. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 49.—50. lpp.

Saglabājies melnraksts (22838/39, bez virsraksta) un tīrraksts

(22758/51).
Skat. dzejoja «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607.—608. lpp.

GARĀM (217. lpp.)

Atsevišķas dzejoļa rindas sacerētas 1906. g. 18. jūnijā — kā garāka

dzejojuma (22838/9—10) fragments. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 50.—51. lpp., ar atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies dzejoļa tīrraksts (22758/52) un trīs fragmentāri meln-

raksti bez virsraksta (22838/18; 22838/38; 22838/39).
Skat. dzejoļa «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607.—608. lpp.

MUMS PĀRI DARĪTS (218. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 18. jūnijā — kā garāka dzejojuma (22838/9—10)

fiagments. Pirmo reizi iespiests fragmentāri Tautas augstskolas izde-

vumā «Kultūras svētki», R., 1920 (bez lappušu numerācijas), vairāku

«Uz mājām» dzejoļu sakopojumā, ar virsrakstu «Atlauzti gabali no
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kādas dzejiņas». Visa dzejoļa pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizde-

vumā, 51.—52. lpp.

Saglabājies uzmetums (22838/38, bez virsraksta), melnraksts (22758/

53—55) un tīrraksts (22817/17). Tīrraksts atbilst publicējumam izdevumā

«Kultūras Svētki».

Skat. dzejoļa «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607.—608. lpp,

DOMI (219. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 18. jūnijā — kā garāka dzejojuma (22838/9—10)

fragments. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 52. lpp.

Saglabājies melnraksts (22758/56).
Skat. dzejoļa «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607.—608. lpp.

IZBEIGTS UN DZĒSTS (220. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 53. lpp.

Saglabājies uzmetums (22729/34) un trīs melnraksti (22838/37;

22758/57 un 22838/39), visi bez virsraksta. Melnrakstā 22838/37 Rainis

piezīmējis: «Vai priekš vai pēc Berķeneles skata.»

Skat. dzejoļa «Dzelzceļa vilciens» komentāru 607.—608. lpp,

SAPLĒSTI GABALI (221. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1903, 12. nr., 882. lpp., bez virsraksta un

ar atšķirībām no pamatteksta. Arī «Uz mājām» pirmizdevumā, 54. lpp.,

iespiests bez virsraksta.

Saglabājušies trīs melnraksti bez virsraksta (22838/36; 23098/30;

22758/58).

AUGSTS DOMU STABS (222. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1903, 12. nr., 881. lpp., bez virsraksta, ar

nelielām atšķiribām no pamatteksta. Arī «Uz mājām» pirmizdevumā,

55. lpp., iespiests bez virsraksta.

Saglabājušies divi tīrraksti bez virsraksta (22838/32 un 22758/59).

DZĒLĪGA DVAŠA (223. lpp.)

Sacerēts 1905. g. 25. augustā. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 56. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22730/59, datēts ar 1905. g. 25. augustu, ar

virsrakstiem «Rudens dzidrums», «Skaidras dienas dzidrums») un divi tīr-

raksti (22758/60, ar virsrakstu «Cieta debess»; 22838/41, ar virsrakstiem

«Rudens dzidrums», «Rudens dzedrums», «Cieta debess», «Dzidra debess»,

«Dzedra debess»), abi datēti ar 1905. g. 25. augustu.
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ZILMĒĻA VIZMA (224. lpp.)

I.—B. rinda sacerēta 1907. g. 10. oktobrī, 9.—12. rinda — 1919. g.

18. februāri. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 57. lpp., bez

virsraksta.

Saglabājies tīrraksts (22758/61, datēts ar 1907. g. 10. oktobri, 1919. g.

18. februāri,bez virsraksta).

BEZ GALA CEĻŠ (225. lpp.)

Sacerēts laika posmā no 1897. g. līdz 1904. g. Dzejoja tīrraksts

23098/29 ierakstīts kladē, kurā ir dzejoļi, kas radušies minētajos gados

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 58. lpp., bez virsraksta

Saglabājušies četri tīrraksti (23098/29; 22758/62; 22838/42; 22838/43).

PILOŠS ZELTS (226. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 59. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies uzmetums (22838/32) un melnraksts (22758/63), abi be/

virsraksta.

CIRULS (227. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 28. februārī. Pirmpublicējums izdevumā «Kultūras

Svētki», R., 1920 (bez lappušu numerācijas), vairāku «Uz mājām» dze-

joļu sakopojumā, ar virsrakstu «Atlauzti gabali no kādas dzejiņas».

Pirmpublicējumā ir atšķirības no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22838/13, datēts ar 1919. g. 28. februāri, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22758/64 un 22817/17). Tīrraksta 22817/17

teksts atbilst pirmpublicējumam.

JAUTĀJUMI (228. lpp.)

Pirmpublicējums izdevumā «Kultūras Svētki», R., 1920 (bez lappušu

numerācijas), vairāku «Uz mājām» dzejoļu sakopojumā, ar virsrakstu

«Atlauzti gabali no kādas dzejiņas». Pirmpublicējumā ir atšķirības no

pamatteksta.

Saglabājušies divi tīrraksti (22758/64—65 un 22817/18). Tīrraksta

22817/18 teksts atbilst pirmpublicējumam.

VIENMUĻĀ RITUMĀ (229. lpp.)

1.—30. rinda sacerēta 1919. g. 7. martā, 31.—66. rinda — 11. martā.

Pirmoreiz iespiests fragmentāri izdevumā «Kultūras Svētki», R., 1920

(bez lappušu numerācijas), vairāku «Uz mājām» dzejoļu sakopojumā, ar

virsrakstu «Atlauzti gabali no kādas dzejiņas». Pirmpublicējumā ir

atšķirības no pamatteksta. Visa dzejoļa pirmpublicējums «Uz mājām»

pirmizdevumā, 61.-63. lpp.
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Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22758/65 —69, 1.—30. rinda

datēta ar 1919. g. 7. martu, bet 31.—66. rinda — ar 11. martu), 31.—58.

rindas melnraksts (22838/3, datēts ar 1919. g. 11. martu), abi bez virs-

raksta, un fragmenta tīrraksts (22817/18—20). Tīrraksts atbilst dzejoļa

publicējumam izdevumā «Kultūras Svētki».

«KUR MIERS? KUR MIERS?» (234. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 66. lpp.

Saglabājies melnraksts (22729/19) un teksts svešā rokrakstā

(22758/70).

cDZELZCEĻA VILCIENS ATKAL STEIGDAMIES TRAUCAS» (235. lpp.)

Domājams, dzejolis sacerēts 1920. g. novembrī. Tā melnraksts rak-

stīts uz tāda paša veida lapiņas un ar tādu pašu zīmuli kā nākamā

dzejoļa «Kur manas mājas?» melnraksts (22729/26 —27), kas datēts ar

1920. g. 16. novembri. Liekas, dzejolis «Dzelzceļa vilciens atkal steig-

damies traucas» bijis iecerēts kā dzejoļa «Kur manas mājas?» sākums.

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 67. lpp.

Saglabājies melnraksts (22729/26, ar virsrakstu «Kur manas mājas?»)

un teksts svešā rokrakstā (22758/71).

KUR MANAS MĀJAS? (236. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 16. novembrī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 67.—68. lpp.

Saglabājies melnraksts (22729/26—27, datēts ar 1920. g. 16. novembri)

un teksts svešā rokrakstā (22758/71 —72), ar virsrakstiem «Kurp? Kurp?»

un «Kur manas mājas?»).

KUR MIERS? (237. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 16. novembrī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 68. lpp.

Saglabājies melnraksts (22729/27, datēts ar 1920. g. 16. novembri) un

teksts svešā rokrakstā (22758/72 —73, bez virsraksta).

«KAS REIZ UZLIESMO, TAS VIĻŅO» (238. lpp.)

Dzejolis sacerēts 1910. g. 17. janvārī un 20. jūnijā. Pirmpublicējums

«Uz mājām» pirmizdevumā, 69. lpp., ar atšķirībām no pamatteksta. Tādā

pašā redakcijā iespiests Scd, 1920, 295. nr., 25. dcc.

Saglabājušās radāmās domas (22974/1, datētas ar 1910. g. 17. jan-

vāri), melnraksts (22729/28, datēts ar 1910. g. 17. janvāri un 20. jū-

niju, ar virsrakstu «Pasauls dzīve») un teksts svešā rokrakstā (22758/

74).
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Sajā izdevumā novērsta kļūda 8. rindā — «Pasaules» labots par

«Pasaulēs».

PA NERIMI (239. lpp.)

Abas piecrindes sacerētas 1920. g. 7. novembrī. Pirmpublicējums

«Uz mājām» pirmizdevumā, 70. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22716/26, datēts ar 1920. g. 7. novembri) un

tīrraksts (22758/75—76), abi bez virsraksta.

MIERS RITUMĀ (240. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 7. novembri. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 71. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22716/25, datēts ar 1920. g. 7. novembri) un

tīrraksts (22758/77), abi bez virsraksta.

TAVS MIERS (241. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 18. februārī. Pirmpublicējums «Uz mājSm» pirm-

izdevumā, 72. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22716/26, datēts ar 1919. g. 18. februāri) un

tīrraksts (22758/78), abi bez virsraksta.

JAUNAIS (242. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 12. martā. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 73. lpp.

Saglabājies dzejoļa uzmetums (22716/23, datēts ar 1919. g. 12. martu,

bez virsraksta), 9.—21. rindas melnraksts (22729/30, datēts ar 1919. g.

12. martu, bez virsraksta), 1.—10. rindas melnraksts (22729/29, datēts ar

1920. g. 17. novembri) un teksts svešā rokrakstā (22758/79—80).

SAPNIS (243. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 17. novembrī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 73.-74. lpp.

Saglabājušās radāmās domas (22729/30, datētas ar 1919. g. 8. feb-

ruāri), melnraksts (22729/29, 32, datēts ar 1920. g. 17. novembri, bez

virsraksta) un teksts svešā rokrakstā ar Raiņa rakstītu virsrakstu

(22758/80—82).

NOŠAUS ZIEDONS (244. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 26. februārī, 10. un 11. martā. Pirmpublicējums

«Uz mājām» pirmizdevumā, 75. lpp., bez virsraksta.
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Saglabājies uzmetums (22838/5, datēts ar 1919. g. 26. februāri), meln-

raksts (22758/83, datēts ar 1919. g. 26. februāri un 11. martu) un 1.—4.

rindas melnraksts (22838/5, datēts ar 1919. g. 10. martu), visi trīs bez

virsraksta.

«DĒD VĀRGA DIENA» (245. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1919. g. 26. februāri, 5.—8. rinda — 7. martā.

Pirmpublicējums «Uz mājām»pirmizdevumā, 76. lpp.

Saglabājies uzmetums (22838/7, datēts ar 1919. g. 7. martu), 1.—4.

rindas melnraksts (22838/7, datēts ar 1919. g. 26. februāri), 5.-8. rin-

das melnraksts (22838/7, datēts ar 1919. g. 7. martu) un visa dzejoļa

tīrraksts (22758/84, datēts ar 1919. g. 26. februāri un 7. martu).

«VAI TU NOJAUTI TĀS SĀPES?» (246. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 6. februārī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 76. lpp.

Saglabājies melnraksts (22838/6, datēts ar 1908. g. 6. februāri,

1911. g. 3. aprīli, 1919. g. 28. februāri) un tīrraksts (22758/85, datēts

ar 1908. g. 6. februāri, 1911. g. 3. aprīli, 1919. g. 28. februāri).

ATMINI SAULI! (247. lpp.)

Domājams, sacerēts 1919. g. 2. un 17. februārī. Sādu datējumu Rainis

devis vienam no dzejoļa melnrakstiem, taču pielicis pie datuma jau-

tājuma zīmi. Pirmpublicējums IZ, 1920, 7./8. nr., 2. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies uzmetums (22729/48, bez virsraksta), divi melnraksti

(22716/24, datēts ar 1919. g. 2. un 17. februāri, un 22758/86, abi bez

virsraksta). Uzmetumā ir piezīme: «Panti kā nodaļu uzraksti saul. dz.

daļām.»

SKRĒJĒJS (248. lpp.)

Dzejoļa pamatdoma prozā uzrakstīta 1913. g. 22. martā (22729/25).

Dzejolis, domājams, sacerēts 1919. g. Pirmpublicējums «Uz mājām»

pirmizdevumā, 78. lpp., ar atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22729/31) un teksts svešā rokrakstā (22758/

87). Melnraksts rakstīts uz vāciņu pirmās lapas. Vāciņam ir virsraksts:

««Sapnis». Sapnis starp diviem ceļiem. 2. dzej.». Šis uzraksts ir datēts

ar 1919. g. 15. februārL
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AIZSKRĒJĒJS (249. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 7. novembrī. Pirmpublicējums «Uz mājām» pirm-

izdevumā, 79. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22729/33, datēts ar 1920. g. 7. novembri, ar

virsrakstu «Skrējējs») un teksts svešā rokrakstā ar Raiņa izdarītiem

labojumiem (22758/88—89, bez virsraksta).

«UN KAD TOMĒR VIENU REIZI» (250. lpp.)

Pirmpublicējums «Uz mājām» pirmizdevumā, 80. lpp.

Saglabājies melnraksts (22758/88).

SUDRABOTA GAISMA

«KAD SAULE ŅEM UZ SEVI VISAS BĒDAS —» (252. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 2. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/304), divi tīrraksti (22780/11 un 22780/2)

un teksts svešā rokrakstā (22779/111).

«JUMS, SIEVIETĒM —» (254. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 4. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (21335 un 22780/3).

«JŪS DZIMTENEI UN DZĪVEI SIMBOLS ESAT» (255. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 4. maijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 5. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/239, datēts ar 1921. g. 4. maiju), teksts

svešā rokrakstā ar Raiņa izdarītiem labojumiem (21335), tīrraksts

(22780/4) un 1. rindas tīrraksts (22779/296).

«KAD LAIPNAS ROKAS PRIEKAM ATVER DURVIS—» (256. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 6. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/1 un 22780/5).

«MANS GADS BIJ PRIEKS, — IR PAGĀJIS MANS GADS» (257. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 19. jūlijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 7. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/2, datēts ar 1921. g. 19. jūliju) un

divi tīrraksti (22780/6).

«KAD PRIEKA CĒRES
— ATKAL SĀK VISAS ZUST» (258. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 30. jūlijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 8. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22779/197, datēts ar 1920. g. 30. jūliju un

22. augustu), tīrraksts (22780/7) un teksts svešā rokrakstā (21335).

«NEVIENA MĪKLA NAVA MINĒTA» (259. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 16. februārī. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1921, 1. nr., 7. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/198, datēts ar 1920. g. 16. februāri un

22. augustu), tīrraksts (22780/8) un teksts svešā rokrakstā (22779/3).

«KĀ BIJ? KĀ BIJ?
—

NU ATZĪSTI?» (260. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 10. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/4) un tīrraksts (22780/9).

«VAI SAPNIS NES? TAS MAIG' UN STIPRAIS GAISS!» (261. lpp.)

Dzejolis ievietots «Čūsku vārdos» ar virsrakstu «Vai sapnis nes?».

Pirmpublicējums «Čūsku vārdu» pirmizdevumā, 77. lpp.
Skat. dzejoļa «Vai sapnis nes?» komentāru 604. lpp.
4. rinda «Addio bella!» ir tikai tīrrakstos 22779/5 un 22780/10. Dze-

joļa variantus skat. 2. variantu sējumā, «Čūsku vārdu» variantu nodaļā.

«KAD SAULE ŅEM UZ SEVI VISAS BĒDAS —» (262. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 12. lpp.
Skat. komentāru tekstam «Kad saule ņem uz sevi visas bēdas —»

610. lpp.

«TAD VISAS PUĶES —» (263. lpp.)

Domājams, sacerēts 1909. g. 21. jūlijā. Pirmpublicējums žurnālā

«Ritums», 1921, 3. nr., 180. lpp., ar atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/171, datēts ar 1909. g. 21. jū-

liju[?ļ; 22923/56, datēts ar 1921. g. 25. martu) un tīrraksts (22780/12).

Melnrakstā 22779/171 nav skaidri salasāms, vai tas datēts ar jūliju vai

aprīli.

«VISS ZAĻŠ UN BALTS —» (264. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 17. aprīlī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 14. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/170, datēts ar 1909. g. 17. aprīli;

22779/171, datēts ar 1909. g. 21. jūliju [?]) un tīrraksts (22780/13).

«TAD ATZIED NAKTS —» (265. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 16. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums», 1921,

3. nr., 180. lpp., bez virsraksta.
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Saglabājies melnraksts (22779/235, datēts ar 1909. g. 16. aprīli,

1921. g. 25. martu) un tīrraksts (22780/14).

«AR ZELTA SAULES STARIEM —» (266.1pp.)

Sacerēts 1909. g. 15. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1921, 2. nr., 91. lpp., ar atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies dzejoļa uzmetums (22779/169, datēts ar 1909. g. 15. aprīli),

melnraksts (22779/236, datēts ar 1909. g. 15. aprīli, 1921. g. 25. martu),

tīrraksts (22780/15) un dzejoļa teksts svešā rokrakstā (22779/112).

«STĀV SAULES GOZI —» (267. lpp.)

2.-6. rinda sacerēta 1909. g. 15. augustā, 7—ll. rinda — 1921. g.

30. martā. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums», 1921, 2. nr., 91. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/234, datēts ar 1909. g. 15. augustu,

1921. g. 30. martu), tīrraksts (22780/16, datēts ar 1909. g. 15. augustu,

1921. g. 31. martu) un dzejoļa teksts svešā rokrakstā (22779/113).

«Jūs mani saņēmāt ar jūsmu kvēli»

Sacerēts 1921. g. 10. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 17. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/270, datēts ar 1921. g. 10. augustu) un

tīrraksts (22780/17).

«NU VISS, NU VISS VEL VĒRTĪSIES MUMS LABA —» (268. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 18. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/6), tīrraksts (22780/18) un teksts svešā

rokrakstā (22780/19). Tīrrakstā 3. rindā ir labojums svešā rokrakstā —

vārds «atjaunotni» labots par «atjaunotus».

«SIRDS, SAKI MANIM, VAI ŠIS IR JAU PRIEKS?» (269. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 11. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 19. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/7, datēts ar 1921. g. 11. jūniju) un

tīrraksts (22780/19).

«MANS SIRDSPRIEKS SMEJAS» (270. lpp.)

Sacerēts 1917. g. 13. un 14. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas

gaismas» pirmizdevumā, 20. lpp.

Saglabājušies divi uzmetumi (22702/75, datēts ar 1917, g. 13. decembri;

127911/11), četri melnraksti (22779/145, datēts ar 1910. g. 27. jūniju,

1917. g. 13. decembri; 22702/75, datēts ar 1917. g. 14. decembri; 22702/75,
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datēts ar 1917. g. 13. decembri; 22702/70, datēts ar 1920. g. 20. jūliju)

un tīrraksts (22779/8). Saglabājušies arī divi teksti svešā rokrakstā

(22779/114 un 22780/20, abi ar Raiņa rakstītu 1. rindu).

«TEV SMEJAS ACIS» (271. lpp.)

Sacerēts 1917. g. 14. jūlijā. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums», 1921,

3. nr., 180. lpp. Tajā ir atšķirība no pamatteksta. Citā variantā dzejolis

iespiests «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā un antoloģijā «Svētnīca»,

1925, 179. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/186), tīrraksts (22780/21), abi datēti ar

1917. g. 14. jūliju, un teksts svešā rokrakstā ar Raiņa rakstītu 13. rindu

un labojumiem (22779/115).

Šajā izdevuma novērsta kļūda 8. rindā — «nespēj» labots par «nesmej».

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma no-

vilkums uz šapirogrāfa (22991/23):

Es lacht dein Auge,

es lacht dein Mund,

verfūhrerisch hold

und sehnsuchtswund.

Ich kūsse dein Auge—

dein Auge wird leer,

ich kūsse deinen Mund —

er lacht nicht mehr.

O weh! was tat ich?

O lache wieder!

Ach Auge, ach Mund,

so verfūhrerisch hold,

so sehnsuchtswundl

«KAD SMEJIES TU, —» (272. lpp.)

Sacerēts 1919. g. ii, augustā. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1921, 3. nr., 179. lpp.

Saglabājies melnraksts (22724/111), tīrraksts (22780/22), mašīnraksts

(22779/117) ar kopiju (22779/118), visi datēti ar 1919. g. 11. augustu,

un teksts svešā rokrakstā (22779/116).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/133). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lvrik»,

R., A. Gulbis, 1924, 256. lpp.:
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Dann, wenn dv lachst

Dann, wenn dv lachst, —

dann fliesst der Bach durch grūne VViesen murmelnd,

im SonnenlichteSchmetterlinge flirren,

und sūsse Ruhe lockt im Birkenschatten.

Dann, wenn dv lachst, —

dann spielen Kinder sommerliche Reigen,

und Mūtzen fliegen, goldne Zopfe schwirren,

und plotzlich schreiend flieht die frohe Schar.

Dann, wenn dv lachst, —

dann sitzt der Greis im winterwarmen VVinkel,

die Hānde ūber Harfensaiten irren,

er hort die Bāche und die Kinder und sieht dich.

«ES MILU TEVI» (273. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 22. decembri. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 23. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/208), tīrraksts (22780/23), abi datēti

ar 1920. g. 22. decembri, un divi teksti svešā rokrakstā (22779/119 un

22779/9). Rainis strādājis pie dzejoļa atdzejošanas vācu valodā. Saglabā-

jies atdzejojuma melnraksts (22817/57, datēts ar 1923. g. 8. februāri) un

tīrraksts (127966/126).

Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik», 258. lpp.:

Ich liebedich

Ich liebe dich

wie die VVelle den Strand,

wie die Blūte den Duft,

wie die Nacht den Mond,

wie der Herbst die Sonne.

Ich liebe dich so

wie VVorte dein Ohr,

wie Strahlen dein Auge

und wie der pulsende Schlag dein Herz,

ich liebe dich so.

«MES MUZA ARGONAUTI —» (274. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 24. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/10 un 22780/24).
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«NU IZPLET SPĀRNUS! lESIM JAUNĀ LAIDĀ!» (275. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 25. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/10) un divi tīrraksti (22779/289 un

22780/25).

«TU MAN ESI SIRDS ACTIŅA» (276. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 19. decembrī.Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 26. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/182 un 22780/26, abi datēti ar

1916. g. 19. decembri) un divi teksti svešā rokrakstā (22779/11 un 22779/

120). Pēdējā rinda «Smiedamies?»ir tikai tīrrakstā 22780/26.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/56, datēts ar 1923. g. 8. februāri), tīrraksts (127966/145) un

novilkums uz šapirogrāfa (22991/27):

Dv bist mir des Herzens Auge,

mir der Seele Fensterlein,

lachend luge ich durch dich

ka die fremde Welt hinein.

«VIENA IR MUMS DVĒSELĪTE» (277. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1916. g. 13. augustā, 5.—6. rinda — 14. augustā.

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 27. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/180, datēts ar 1916. g. 13. un 14.

augustu), tīrraksts (22780/27, datēts ar 1916. g. 14. augustu) un teksts

svešā rokraksta (22779/12).

«Liepalapas nolaidusi —»

Sacerēts 1908. g. 23. maijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 27. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (124012/17, datēts ar 1908. g. 23. maiju;

22780/27, datēts ar 1916. g. 14. augustu).
4

«M ums viena laba ziņa»

«Un a t mT ņ a»

Sacerēti 1916. g. 14. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 27. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/27, datēts ar 1916. g. 14. augustu).

«AIZ TO ME2U, AIZ TO KALNU» (278. lpp.)

Sacerēts 1917. g. 6. janvārī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 28. lpp.
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Saglabājušies trīs melnraksti (22779/183; 22779/184; 22711/50), tīr-

raksts (22779/13), visi datēti ar 1917. g. 6. janvāri, un divi teksti svešā

rokrakstā (22779/121 un 22780/28).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/56, datēts ar 1923. g. 8. februāri) un tīrraksts (127966/127,

ar Aspazijas labojumiem). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische

Lyrik», 248. lpp.:

Hinter VVāldern, hinter Bergen

Hinter VVāldern, hinter Bergen
brennen nachts geheimeFeuer,

brennen nachts geheime Feuer:

falbe Flammen, rote Strahlen.

VValder schweigen, Berge schweigen,

wenn geheimeFeuer brennen,

wenn geheime Feuer brennen,

die von niemand nie entzūndet.

«SĀRTI VAKARDEBEŠI» (279. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 19. oktobrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 29. lpp.

Saglabājies uzmetums (22779/181, datēts ar 1916. g. 19. oktobri),
divi tīrraksti (22780/29 un 22928/5, abi datēti ar 1916. g. 19. oktobri)

un divi teksti svešā rokrakstā (22779/12 un 22779/14).

«RĪTS» (280. lpp.)

1. pants sacerēts 1902. g. Dzejolis pārstrādāts un pabeigts 1920. g.
30. jūlijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 30. lpp.

Saglabājies 1. panta uzmetums (124012/16, bez 1. rindas), f. panta

tīrraksts (29478/3, datēts ar 1902. g., bez 1. rindas), dzejoļa melnraksts

(22779/194, datēts ar 1920. g. 30. jūliju), tīrraksts (22779/15) un divi

teksti svešā rokrakstā (22780/28 un 22780/30).

«VAKARS» (281. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1921, 272. nr., 30. nov.

Saglabājies melnraksts (22779/195), tīrraksts (22779/16, bez 1. rindas)

un teksts svešā rokrakstā (22780/31).

«MELNS KRAUKLIS, BALTA KAIVA» (282. lpp.)

Dzejolis sacerēts 1920. g. 30. septembri. Pirmpublicējums «Sudrabotas

gaismas» pirmizdevumā, 32. lpp.
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Saglabājušies atsevišķu rindu uzmetumi (22779/176, datēti ar 1912. g.

1. septembri), visa dzejoļa melnraksts (22779/196, datēts ar 1920. g.

30. septembri, bez 1. rindas) un tīrraksts (22780/32), trīs dzejoļa

teksti svešā rokrakstā (22779/17; 22779/122; 22760/31).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/54, datēts ar 1923. g. 7. februāri) un tīrraksts (127966/125).

Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lvrik», 259. lpp:

Da, wohin kein Boot, kein Segel reicht

Da, wohin kein Boot, kein Segel reicht,

fliegennoch von gleichem VVind getrieben leicht:

schwarzer Rabe, weisse Mowe.

Wo das Boot versinkt, das Segel fāllt,

fliegen noch selbander, trotzend aller VVelt:

schwarzer Rabe, weisse M6we.

«KĀ JŪRĀ VĒRSIMIES UZ TRĪSSIMTS GADIEM» (283. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 15. maijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 33. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/290, datēts ar 1921. g. 15. maiju) un

teksts svešā rokrakstā (22780/33).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 1. rindā — «jūra» labots par «jūrā».

«ES VĒLREIZ SENOS SAPŅUS SAPŅOJU» (284. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 34. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/304) un divi tīrraksti (22780/34 un

22779/18).

«IK VAKARU ZVAIGZNE NĀCA» (285. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 10. februārī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 35. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/190), mašīnraksts ar kopiju

(22779/19—20), visi trīs datēti ar 1920. g. 10. februāri, un divi teksti

svešā rokrakstā (22780/35 un 22779/123).

Mašīnrakstā Rainis ar roku izdarījis labojumu.

«VIENA ZVAIGZNE» (286. lpp.)

Sacerēts 1915. g. 17. septembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 36. lpp., bez 1. rindas.
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Saglabājies tīrraksts (22779/21, datēts ar 1915. g. 17. septembri) un

trīs teksti svešā rokrakstā (22779/124; 22780/35—36). Visi rokraksti ir

bez 1. rindas «Viena zvaigzne». Tekstā 22779/124 Rainis rakstījis vārdus

«zvaigzne mana» un tekstā 22780/35—36pēdējorindu «Mana aizgājēja —».

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valoda. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/63, datēts ar 1923. g. 1. martu), tīrraksts (127966/120) un

novilkums uz šapirogrāfa (22991/20):

Langsam geht ein Stern vorbei

an des Fensters dunklen Scheiben, —

beuge mich im Bett ihm nach:

wollest doch noch lānger bleiben,

wollest doch noch lānger bleiben,

Stern, mein Stern, Vorūbergānger!

«DIVAS ZVAIGZNES» (287. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 24. septembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas

gaismas» pirmizdevumā, 37. lpp.

Saglabājušies trīs uzmetumi (22780/104, datēts ar 1909. g. 24. sep-

tembri, 1914. g. 30. janvāri; 22863/4 un 22746/133, abi datēti ar 1909. g.

24. septembri). Saglabājies arī melnraksts (22779/125), tīrraksts

(22780/37), abi datēti ar 1909. g. 24. septembri, 1914. g. 31. janvāri, 1916. g.

17. janvāri, un divi dzejoļa teksti svešā rokrakstā (22779/22 un 22779/126).

«KAD GAUSA NAKTS UN ZVAIGZNES GARĀM lET» (288. lpp.)

Visas četras trīsrindes sacerētas 1912. g. 17. decembrī. Pirmpubli-

cējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 38. lpp.

Saglabājies uzmetums (22779/177), tīrraksts (22780/38), abi datēti ar

1912. g. 17. decembri, un divi teksti svešā rokrakstā (22779/23 un

22779/127).

«VISU NAKTI GAIDOT ZVAIGZNES STAIGĀ» (289. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 8. decembri. Pirmpublicējums Scd, 1921, 294. nr.,

25. dcc.

Saglabājušies divi uzmetumi (22923/293 un 22923/294), tīrraksts

(22780/39), visi trīs datēti ar 1912. g. 8. decembri, un trīs teksti svešā

rokrakstā (22779/24; 22780/40; 22779/128).

«TRIJU KĀRTU MIGLAS JOSTAS» (290. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 4. decembri. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 40. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22724/112), mašīnraksts (22779/26) ar kopiju

(22779/25), visi trīs datēti ar 1919. g. 4. decembri, un divi teksti svešā

rokrakstā (22779/129 un 22780/40). Mašīnrakstā un tā kopijā Rainis ar

roku izdarījis labojumus.

«PĀR MANI NOLĪST JAUNU ZVAIGZŅU LIETI» (291. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 15. maijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 41. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/27 un 22779/134, abi datēti ar

1921. g. 15. maiju), tīrraksts (22780/41) un teksts svešā rokrakstā

(22779/24).

«TIE JAUNO DIENU SPOŽUMU MAN ŅĒMA, —» (292. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 42. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/28 un 22780/42).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/149). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik»,

257. lpp.

Sie nahmen mir den Glanz der jungenTage

Sie nahmen mir den Glanz der jungenTage, —

durch dich

wāgt spāten Abglanz mir des Schicksals VVage.

«Sauldirbītes, zildrīksnītes »

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 42. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/29 un 22780/42).

«Zaigul i ņ a s, vēj spilv i ņ a s»

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 42. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/253, datēts ar 1921. g. 10. jū-

niju; 22779/302) un tīrraksts (22780/42).

«ES SKAISTU SAPŅU TĀ KĀ LAIVAS LĪGOTS» (293. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 29. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 43. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/264, datēts ar 1921. g. 29. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/30, datēts ar 1921, g. 29. jūniju; 22780/43).
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«Cik daudz ir klusas mīlas, daiļu jūtu»

Sacerēts 1921. g. 29. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 43. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/264, datēts ar 1921. g. 29. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/31, datēts ar 1921. g. 29. jūniju; 22780/43).

«Tais skaistās pilsētās, tais skaistos ļaudīs»

Sacerēts 1921. g. 29. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 43. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/264, datēts ar 1921. g. 29. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/32, datēts ar 1921. g. 29. jūniju; 22780/43).

«VISI ZIEDI TREJU SMARSU» (294. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 44. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/254, datēts ar 1921. g. 10. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/33, datēts ar 1921. g. 10. jūniju; 22780/44).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/54) un tīrraksts (127966/122). Atdzejojums iespiests anto-

loģijā «Lettische Lyrik», 249. lpp.

Dreifach duften aile Blūten

Dreifach duften aile Blūten,

vierfach duften nur die gelben:

Duft der Sūsse, Duft der Freude,

Duft der jungenFrūhlingstage, —

welches ist dervierte Duft?

Duft der ungestandnenLiebe.

«Es laimīgs redzējis: daiļš brīnums plaucis —»

Sacerēts 1921. g. 28. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 44. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/34; 22923/93, abi datēti ar

1921. g. 28. jūniju) un tīrraksts (22780/44). Melnrakstos nav rindas

«Solveidziņa».

«LĒNS, PARETS SNIEDZIŅŠ KAUNĪGS SNIEG» (295. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 3. janvārī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 45. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/45, datēts ar 1921. g. 3. janvāri) un

teksts svešā rokrakstā ar Raiņa izdarītiem labojumiem (22779/130).
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«AUSTRIŅA SĀRTĀ» (296. lpp.)

Sacerēts 192i. g. 30. janvārī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 46. lpp.

Saglabājies uzmetums (22779/223, datēts ar 1921. g. 30. janvāri), divi

tīrraksti (22779/35, datēts ar 1921. g. 30. janvāri; 22780/46) un teksts

svešā rokrakstā (22779/131).

«NEREDZĒTAI MEITENĪTEI» (297. lpp.)

Dzejolis radies ilgākā laika posmā. 5.—8. rinda sacerēta 1910. g.

7. janvārī, 1.—4. rinda — 1921. g. 13. martā. Pirmpublicējums «Sud-

rabotas gaismas» pirmizdevumā, 47. lpp.

Saglabājies uzmetums (22779/173, 5.-8. rinda datēta ar 1910. g.

7. janvāri, 1.—4. rinda —ar 1921. g. 13. martu), divi tīrraksti (22779/
36, datēts ar 1910. g. 7. janvāri, 1921. g. 13. martu; 22780/47) un teksts

svešā rokrakstā ar Raiņa labotu 1. rindu (22779/132).

«SAVĀDĀ MEITENE» (298. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 12. februārī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 48. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/37, datēts ar 1921. g. 12. februāri) un

tīrraksts (22780/48).

«Tu, svc šā meitene, tu, savādā»

Sacerēts 1921. g. 15. februārī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 48. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/38, datēts ar 1921. g. 15. februāri) un

tīrraksts (22780/48).

Rainis dzejolī runā par Ernu Murevsku, kura 1920. g. iedeva viņam

burtnīcu ar saviem dzejoļiem, kas parakstīti ar pseidonīmu «Guna».

«TIK BALTI SKALOTUS AKMEŅUS» (299. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 49. lpp.

Saglabājies pēdējo trīs rindu tīrraksts (22780/50, datēts ar 1921. g.

16. maiju).

«TAURENĪT, MANU ZELTA TAURENĪT» (300. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 27. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 50. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/307), tīrraksts (22780/51), abi datēti
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ar 1920. g. 27. decembri, un divi teksti svešā rokrakstā (22779/228, da-

tēts ar 1920. g. 27. decembri; 22779/133, ar Raiņa rakstītu virsrakstu

«Taurenītei»).

«VIĻŅI VEĻAS ŠĻAKSTĪDAMI» (301. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 11. jūnija. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 51. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/255, datēts ar 1921. g. 11. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/39, datēts ar 1921. g. 11. jūniju; 22780/52). Rainis

dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma melnraksts

(22817/64, datēts ar 1923. g. 4. martu), tīrraksts ar Aspazijas labojumiem

(127966/153) un novilkums uz šapirogrāfa (22991/29):

VVellen jagen im Lauf,

weissen Schaum ringsum zerstiebend.

VVeissen Schaums verstobne Flocke

flog hinaus und flog hinauf,

flog als weisse M6we auf.

VVenn sich nun die VVellebāumt,

auf zum Licht die M6we schāumt,

trāumt und schaut mein Blick dir nach:

Dv bist ja die weisse M6we, —

Und dir folgt mein leeres Ach!

«NO TEVIS STARO ZELTA PRIEKS, —» (302. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 52. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/56). Tīrrakstā nav rindas «Esmeralda».

«Ka jauna diena dzidru gaismu laista!»

Sacerēts 1921. g. 3. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 52. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/269, datēts ar 1921. g. 3. augustu;

22780/53).

«No visam skaistam lietam manim tīk»

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 52. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22779/269, datēts ar 1921. g. 3. augustu).
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«PRIEKŠ DZĪVES ESMU TIK PASAKA» (303. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 9. jūnijā un 14. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabo-

tas gaismas» pirmizdevumā, 53. lpp., bez 9. rindas.

Saglabājies 6.-9. rindas melnraksts (22779/249, datēts ar 1921. g.

9. jūniju), 3.-5. rindas melnraksts (22779/271, datēts ar 1921. g.

14. augustu) un 3.-5. rindas tīrraksts (22780/54, datēts ar 1921. g.

14. augustu).

«TEV ACIS, PILNAS AIZRAUTĪBAS LIESMU» (304. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 11. augusta. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 54. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/134 un 22780/55, abi datēti ar

1921. g. 11. augustu).

«Ar zvaigznēm saskatās»

Sacerēts 1921. g. 11. augusta. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 54. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22780/55, datēts ar 1921. g. 11. augustu;

22779/303).

«lekš miesu trauka sienām»

Sacerēts 1921. g. 11. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 54. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/299) un tīrraksts (22780/55, datēts ar

1921. g. 11. augustu).

«Tu, sauli sveicot, atveries ku zieds»

Sacerēts 1921. g. 11. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 54. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22780/55, datēts ar 1921. g. 11. augustu;

22779/301).

«NEŅEM NEKO PAR ĶĪLU» (305. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 11. augusta. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 55. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/270, datēts ar 1921. g. 11. augustu)

un tīrraksts (22780/56). Melnrakstā nav rindas «Skaidriņa».
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Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr*

raksts (127966/118) un novilkums uz šapirogrāfa (22911/30):

Nimm es nicht als Pfandl

Nur dich gemahnen, dass ich dich liebe,

sollen die Rosen m deiner Hand.

«Neviena diena lai tev nava drūma»

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 55. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/56), kas veltīts nezināmai personai S. E.

Tīrrakstā šai trīsrindei neseko nākamā — «Man ziedu plīvurs ilgu viz-

bulēm», bet — «No tevis staro zelta prieks».

«Man ziedu plīvurs ilgu vizbulēm»

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 55. lpp.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/124). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik»,

254. lpp.:

Ich hab einen Blūtenschleier

Ich hab einen Blūtenschleier,

gestickt mit Sehnsucht und Traum, —-

und dv?

Ich hab ein eisern Hemd

Mit goldenem Saum.

«KUPLU ZIEDU SPROGU GALVU» (306. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 12. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 56. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/57, datēts ar 1921. g. 12. augustu).

«Vējš ziedu pārslas kaisot tāļi nesa —»

Sacerēts 1921. g. 12. un 14. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas

gaismas» pirmizdevumā, 56. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/271, datēts ar 1921. g. 14. augustu) un

tīrraksts (22780/57, datēts ar 1921. g. 12. augustu).

«Zils debess, puķes zied un krāsas kvēlo»

Sacerēts 1921. g. 12. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 56. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/57, datēts ar 1921. g. 12. augustu).
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Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/121), pēdējorindu labojusi Aspazija:

Rings blūhen Himmel, Farben, Licht und Flieder—

dv bist ganz stili:

dein Auge spiegelt bildendailes wieder.

«LAIME MAN LABU GRIB» (307. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 14. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 57. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/271) un tīrraksts (22780/58). Abi rok-

raksti datēti ar 1921. g. 14. augustu.

«Par mīlas zīmi ziediem būt!»

Sacerēts 1921. g. 14. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 57. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/58, datēts ar 1921. g. 14. augustu).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/54, datēts ar 1923. g. 7. februāri) un tīrraksts (127966/123).

Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik», 255. lpp.

Blūten sind Zeichen der Liebe undLust

Blūten sind Zeichen der Liebe und Lust,

steckt. wer eine Blūte sich an die Brust

und fūhlt nicht Liebe und Gūte,

der hat, was Liebe versprochen,

gebrochen.

«NĀC ŠE, MAN SAULESGAIŠA ZAĻA GULTA!» (308. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 31. oktobrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 58. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/49, datēts ar 1907. g. 31. oktobri,

1921. g. 11. jūniju) un tīrraksts (22780/59).

Zili ziedi klusi zada»

Sacerēte 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 58. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22779/254, datēts ar 1921. g. 10. jūniju;

22779/48; 22780/59).
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«Puķēm daudzi mīļi vārdi»

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 58. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/254, datēts ar 1921. g. 10. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/48 un 22780/59).

«VED VAKARS GULĒT VISUS BĒRNIŅUS» (309. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 11. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 59. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/256, datēts ar 1921. g. 11. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/40, datēts ar 1921. g. 11. jūniju; 22780/60).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīrraksts

(127966/148) un novilkums uz šapirogrāfa (22991/24):

Spātabend aileKinder schlafen fūhrt,

diemiiden Blumenkelche leis berūhrt —

Komm, Kind, auch dv —

mein Kuss die VVimper schliesst, die kaum es spūrt.

«Tu acis pacelsi»

Sacerēts 1921. g. 31. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1921, 263. nr.,

19. nov

Saglabājušies trīs tīrraksti (22779/248, datēts ar 1921. g. 31. maijuj

22779/43; 22780/60).

«VIESI, VIESI, VIESULI» (310. lpp.)

Sacerēts 1915. g. 15. novembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 60. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/42, datēts ar 1915. g. 15. novembri) un

teksts svešā rokrakstā ar Raiņa izdarītiem labojumiem (22780/61).

«NEKAS NAU SAPŅAINS» (311. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 31. maijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 61. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/248, datēts ar 1921. g. 31. maiju) un

divi tīrraksti (22779/44 un 22780/62).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/62, datēts ar 1923. g. 1. martu) un tīrraksts (127966/15^1:

Nichts ist wie Traum,

Nicht Schemenschweifen;
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Die volle Gestalt,

Der VVangen Flaum,

Die Hānde nehmen und greifen;

VVeich—runde Gewalt, —

VVeiss wie Schaurn

TrinkendeLippen berūhren —

Der Morgen offnet mir

Rosige Tūren.

«MOŽAM MEKLĒJU ES STEIGDAMS» (312. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 10. jūlijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 62. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/45, datēts ar 1921. g. 10, jūliju;

22780/63).

«Tava nesta puķu pušķa»

Sacerēts 1921. g. 20. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1921, 272. nr.,

30. nov., ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22779/262, datēts ar 1921. g. 20. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/263, datēts ar 1921. g. 20. jūniju; 22780/63). Rainis

dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma melnraksts

(22817/55, datēts ar 1923. g. 7. februāri), tīrraksts (127966/144) un no-

vilkums uz šapirogrāfa (22991/27):

An dem Strauss, den dv gebracht,

blūht mir tāglich eine Blūte:

nun, da ailes schon verblūhte,

komm dv selbst, die ihn gebracht!

«KUR, MEITIŅ, ŅĒMI» (313. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 31. maijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 63. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/247) un tīrraksts (22780/64), abi da-

tēti ar 1921. g. 31. maiju.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/55, datēts ar 1923. g. 7. februāri). Atdzejojums iespiests

antoloģijā «Letische Lyrik», 261. lpp.:

Wo fandest dv, Madchen

Wo fandest dv, Madchen,

das helleVVort:

«Sterne deine Augen,

Sonnē'duselbst?»
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Brachst es als Blūte

m Himmelshoh'n,

hobst es als VVasser

aus Seelentiefen?

Von deinem VVorte

will ich leben

dies Sonnenalter

fūr andere Sterne.

«DAIĻŠ LIUU ZIEDIŅŠ PAŠU ZIEMAS VIDU» (314. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 29. decembrī. Pirmpublicējums JZ, 1921, 263. nr.,

19 nov., ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/46 un 22779/215, abi datēti ar

1920. g. 29. decembri), tīrraksts (22780/65) un teksts svešā rokrakstā

(22779/135).

«UZ MANA GALDA SMARŠĪGS BRĪNUMS ZIED —» (315. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 27. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 65. lpp.

Saglabājies uzmetums (22779/214, datēts ar 1920. g. 27. decembri),

melnraksts (22779/214, datēts ar 1920. g. 28. decembri), tīrraksts

(22780/66, datēts ar 1920. g. 28. decembri) un teksts svešā rokrakstā

(22779/136),

«ES VIENOS ZIEDOS VADU VISU GADU» (315. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 65. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/47 un 22780/66).

PAUGURĪTS SAULE (316. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 20. septembri. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 66. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22925/332, datēts ar 1921. g. 4. augustu) un

tīrraksts (22780/67, datēts ar 1907. g. 20. septembri, 1921. g. 4. augustu),

abi bez virsraksta.

«MANS SALDAIS SLOGS, —» (317. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 1. septembri. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 67. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/50 un 22779/257, abi datēti ar

1912. g. 1. septembri, 1921. g, 11. jūniju) un tīrraksts (22780/68).
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BRĪNIŠĶĪGAS ACIS (318. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 28. novembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 68. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/205, datēts ar 1920. g. 28. novembri,

bez virsraksta), tīrraksts (22780/69, ar virsrakstu «Šīs brīnišķīgās acis»)

un teksts svešā rokrakstā (22779/137, bez virsraksta).

ZĪLE VAINADZIŅA (319. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 19. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 69. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/207), tīrraksts (22780/70), abi datēti

ar 1920. g. 19. decembri, un teksts svešā rokrakstā (22779/138). Visi

rokraksti ir bez virsraksta.

DVĒSLES AKAS ZELTA VĀKI (320. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 19. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 70. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/207), 1.—3. rindas melnraksts (124025),

abi datēti ar 1920. g. 19. decembri, tīrraksts (22780/71, datēts ar 1920. g.

19. un 25. decembri) un teksts, kura 1.—9. rinda svešā, bet 10. rinda

Raiņa rokrakstā (22779/139). Visi rokraksti ir bez virsraksta.

DZĪVES PŪRA SĒKLIŅAS (321. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 14. novembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 71. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/204), tīrraksts (22780/72), abi datēti

ar 1920. g. 14. novembri, un teksts svešā rokrakstā (22779/140). Visi

rokraksti ir bez virsraksta.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 4. rindā — «dzisušas, nu» labots par

«dzisušās nu».

RAISĪTAS SPRĀDZES (322. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 6. martā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 72. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies uzmetums (22779/168, datēts ar 1908. g. 6. martu, bez

virsraksta). Saglabājies arī melnraksts (22779/221, bez virsraksta), tīr-

raksts (22780/73), abi datēti ar 1908. g. 6. martu, 1921. g. 6. janvāri

un 13. martu, un teksts svešā rokrakstā ar Raiņa labojumu (22779/142).
Tīrrakstam un tekstam svešā rokrakstā ir virsraksts «Vārgai dvēselītei».
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«SKAIDRI DZIDRA SAULES GAISMA» (323. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 17. februārī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 73. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22925/339, datēts ar 1908. g. 17. feb-

ruāri; 22779/52) un divi tīrraksti (22925/210, datēts ar 1908. g. 17. feb-

ruāri; 22780/74). Tīrrakstā 22780/74 ir arī pēdējā rinda «Olivia».

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/60, datēts ar 1923. g. 26. februāri), tīrraksts (127966/136)

un novilkums uz šapirogrāfa (22991/26):

Reine klare Sonnenhelle:

stili und ernst sind aile Farben —

dunkelgrūn und braun und grau —

ūber allem Glanz der VVeite

wolbt sich tiefblau schwarzer Himmel,

schwarzer Himmel.

«MAN SIRDI JAUNU TURA TIKAI SĀPES» (324. ipp.)

Sacerēts 1921. g. 31. maijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 74. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/248, datēts ar 1921, g. 31. maiju) un

divi tīrraksti (22779/53 un 22780/75).

«TU, ĶIRŠU KAULIŅ, ZEME, — DZIRDI» (325. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 75. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/54 un 22779/252, abi datēti ar

1921. g. 10. jūniju) un tīrraksts (22780/76).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/55, datēts ar 1923. g. 7. februāri), tīrraksts (127966/139) un

novilkums uz šapirogrāfa (22991/28):

Dv, Kirschkern m der Erde, weisst dv's nicbt?

so fest dv dich gepanzert hast

dein Herze bricht.

NĀRAS SMIEKLI (326. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 2. janvārī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 76. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/217), tīrraksts (22780/77), abi datēti

ar 1921. g. 2. janvāri, un teksts svešā rokrakstā (22779/55), visi trīs

bez virsraksta.
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Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/137) un novilkums uz šapirogrāfa (22991/26).

Schallt vom Fluss herūberLachen:

helles, blankes, blinkes Silber

lugt hervor,

springt aus schlankem, schwankem Rohricht.

VVenn ich dich so hore, schaue:

schlank und leicht, verfūhrendlieblich, —

hort mein Ohr

her vom Flusse Nixen lachen.

kLOK, SAULEI TAD TIK SPĒJAM SKATĪT ACĪS» (327. lpp.)

Sacerēts 1914. g. 13. februārī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 77. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/178, datēts ar 1914. g. 13. februāri),

tīrraksts (22779/57, datēts ar 1914. g. 13. februāri, 1920. g. 28. de-

cembri) un teksts svešā rokrakstā (22780/78).

Rainis četrrindi atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma

tīrraksts (127966/147) un novilkums uz šapirogrāfa (22991/27);

Der Sonne konnen wir ins Auge schauen,

nur wenn sie sinkt,

und dich zu sehen solīt ich mich getrauen,

da noch dein Auge blinkt?

«Sen saule aizgājusi, zvaigznes baidās»

Sacerēts 1919. g. 12. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 77. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/258, datēts ar 1919. g. 12. decembri un

1921. g. 11. jūniju) un divi tīrraksti (22779/56, datēts ar 1919. g. 12. de-

cembri un 1921. g. 11. jūniju; 22780/78).

«Kā dienas tvīkst! Kā garo nakšu maigums!»

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 77. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/244, datēts ar 1921. g. 16. maiju) un

tīrraksts (22780/78).

«ES ZINU TIK VIEN TEIKT: CIK ZIEDI SKAISTI!» (328. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 31. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 78. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/58, datēts ar 1920. g. 31. decembri)

un teksts svešā rokrakstā (22780/79).
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«Pašos juras plīsumos —»

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 78. lpp

Saglabājušies divi tīrraksti (22780/79 un 22779/59).

«Arno i tuoi flutti enormi c tuoi ruggiti»

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 78. lpp. Vārsma

itāļu valodā. Tās tulkojums latviešu valodā: «Es mīlu tavus varenos viļ-

ņus un tavu šalkoņu.»

NESKATĀMAIS BRĪNUMS (329. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 20. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 79. lpp., bez virsraksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/192, datēts ar 1920. g. 20. jū-

niju; 22779/193, datēts ar 1920. g. 20. jūniju un 30. jūliju), tīrraksts

(22780/80) un teksts svešā rokrakstā (22779/60). Visi rokraksti ir bez

virsraksta.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies tīrraksts (127966/152)

un novilkums uz šapirogrāfa (22991/29):

Ich schaue deine Schonheit an: welch VVunderl

gewebt aus etwas Blut und etwas Atem —

doch mag es ganz mein Herz mit Glūck vergoldenl

Doch aus dem schonen VVunder, das mir sichtbar,

wāchst unsichtbar und jāh ein andres VVunder,

blutlos unohne Atem —

das reisst dieSeele fort — ach halte michl

m diesenweissen Armen halte mich

an warmer Brust!

ZELTA GODA VĀRTI (330. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 4. oktobrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 80. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/273) un tīrraksts (22780/81, bez virs-

raksta), abi datēti ar 1921. g. 4. oktobri.

SIRDS ATMODA (331. lpp.)

«Mana sirds tik atmodās»

1.—2. rinda sacerēta 1910. g. 27. jūnijā, 3.-6. rinda — 1917. g.

13. decembrī, 7.-8. rinda •— 1920. g. 22. augustā. Pirmpublicējums

«Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 81. lpp., bez virsraksta.
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Saglabājies melnraksts (22779/187, datēts ar 1910. g. 27. jūniju,
1917. g. 8. jūliju un 13. decembri), tīrraksts (22780/82, datēts ar

1910. g. 27. jūniju, 1917. g. 8. jūliju un 13. decembri, 1920. g. 22. au-

gustu) un teksts svešā rokrakstā (22779/61). Visi rokraksti ir bez virs-

raksta.

Rinkt (apvidvārds) — salt, stingt.

«Ne balta vārda nesaka, ne melna —»

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 81. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/253, datēts ar 1921. g. 10. jū-

niju; 22779/65) un tīrraksts (22780/83).

«Kā saucēji ikviens no sava krasta»

Sacerēts 1921. g. 11. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 81. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/259, datēts ar 1921. g. 11. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/64, datēts ar 1921. g. 14. jūniju; 22780/83).

«Ej vien no manis prom, kā laiviņa»

Sacerēts 1921. g. 14. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 81. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/261, datēts ar 1921. g. 14. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/64, datēts ar 1921. g. 14. jūniju; 22780/83).

«TU, SKAISTA, DZIĻĀM BRŪCĒM SIRDI SKARI» (332. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 82. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/66 un 22779/253, abi datēti ai

1921. g. 10. jūniju) un tīrraksts (22780/84).

«Tās spulgās acis, brūnās matu cirtas!»

Sacerēts 1921. g. 15. Jūlijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 82. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/143, datēts ar 1921. g. 15. jūliju) un

tīrraksts (22780/84).

«Kur tu esi? Vai es zinu?»

Sacerēts 1921. g. 11. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 82. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22779/269, datēts ar 1921. g. 11. augustu) un

tīrraksts (22780/84).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/53, datēts ar 1923. g. 7. februāri), tīrraksts (127966/141) un

novilkums uz šapirogrāfa (22991/28):

Ach wo bist dv? wohin flohst dv, Sūsse?

In die Spuren deiner Fūsse

tret ich, ob sie hin zu dir mich fiihrten.

«TUR SKAIDRA, TUMŠI ZILA DEBESS MIRGO» (333. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 83. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/252, datēts ar 1921. g. 10. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/68, datēts ar 1921. g. 10. jūniju; 22780/85).

«Tur skaidra, tumši zila debess mirgo»

Sacerēts 1921. g. 27. jūlijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 83. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/68, datēts ar 1921. g. 27. jūliju;

22780/85).

Sirgot — domājams, Raiņa jaunvārds, atvasināts no darbības vārda

«sirgt».

«Tu gaišmatenes neienācies baltums»

Sacerēts 1920. g. 27. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 83. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/67, datēts ar 1920. g. 27. jūniju,

1921. g. 11. jūniju; 22780/85).

MĪLAS ILGUMS (334. lpp.)

Sacerēts 1921. [?] g. 19. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas

gaismas» pirmizdevumā, 84. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/69, datēts ar 1921. [?] g. 19. jūniju)

un tīrraksts (22780/86), abi bez virsraksta.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/66) un tīrraksts (127966/131). Atdzejojums iespiests anto-

loģijā «LettischeLyrik», 251. lpp.:

Liebe ist Duft

Liebe ist Duft,

langehāngt er im Haare —

vvohl einen Tag.
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Liebe ist Sfisse,

lang auf den Lippen liegt sie —

wohl eine Stunde.

Liebe ist VVarme,

lange umfāngt sie die Hānde -—

wohl einen Blick,

Liebe ist Gift,

lange im Herzen es herbergt —

eine Ewigkeit lang.

VISA DEVĒJA (335. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 28. martā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 85. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/232), tīrraksts (22779/75), abi datēti ar

1921. g. 28. martu, un dzejoja teksts svešā rokrakstā (22780/87), visi

trīsbez virsraksta.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/155). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik»,

260. lpp.:

Doch wenn ich stūrbe —

Doch wenn ich stūrbe —

tief m der Seele wūrdest dv erbeben,

m Stūcke rissest dv dein eigenLeben,

fūr mich
—

dv konntest ailes, ailes geben,

— ja, wenn ich stūrbe.

Doch da ich hier bin und zu leben trachte,

nach deinem kleinsten Finger sehnend schmachte,

dass er mir Leben gebe — «Nein, nein, sachte!» —

Denn ailes gābest dv

nur —

wenn ich stūrbe.

NAŽA ASMENS (336. lpp.)

«Ir naža asmens nolikts augšupēdu —»

Sacerēts 1921. g. 21. un 22. martā. Pirmpublicējums «Sudrabotas

gaismas» pirmizdevumā, 86. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies 1.—3. rindas uzmetums (22779/224, datēts ar 1921. g.

19. februāri), divi visa dzejoļa melnraksti (22779/227, datēts ar 1921. g.

21. martu; 22779/71, datēts ar 1921. g, 21, un 22. martu), tīr-
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raksts (22780/88) un teksts svešā rokrakstā (22779/144). Visi rokraksti

ir bez virsraksta.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/65), tīrraksts (127966/129) un novilkums uz šapirogrāfa

(22991/25):

Des Messers Schneide ist gekehrt nach oben:

nun shneidet sich der Gott, der Gluck dir bringt,

die Sehnsucht schneidet sich, die guten VVunsche,

Gedankenschaften, die zu dir geeilt,

Sie prallen nun zurūck von dir, verwundet,

und kommen weinend,

mit blutigen Fingern klagend ūber dich.

O zūrne nicht, dv sūsse Augenblāue,
Denn Himmels — und nicht Stahles — Blāue bist dv,

«Ij tevim nava sveša varas jūsma»

Sākts 1921. g. 27. jūlijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirm-

izdevumā, 86. lpp.

Saglabājies uzmetums (22779/70, datēts ar 1921. g. 27. jūliju) un

tīrraksts (22780/88).

SPOŽAS ZVAIGZNĪTES (337. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 87. lpp., bez

virsraksta.

Saglabājies tīrraksts (22779/74) un teksts svešā rokrakstā (22780/89),

abi bez virsraksta.

«NO VIENA VIEGLA VĀRDA NĀK VISS SMAGUMS» (338. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 29. februārī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 88. lpp.

Saglabājušies četri melnraksti (22925/53; 22756/18; 22730/36;

22925/154, trīs pēdējie datēti ar 1912. g. 29. februāri) un trīs tīrraksti

(22780/90; 22779/76; 22779/175, visi trīs datēti ar 1912. g. 29. februāri).

«AUKSTA MIGLA, UN VAKARS TUMST» (339. lpp.)

Sacerēts 1918. g. 8. janvārī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 89. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/188) un tīrraksts (22780/91), abi datēti

ar 1918. g. 8. janvāri.
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DZIESTOŠA UGUNS (340. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 28. novembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 90. lpp., bez virsraksta, ar nelielu atšķirību no pamat-

teksta.

Saglabājies melnraksts (22779/206), tīrraksts (22780/92), abi datēti ai

1920. g. 28. novembri, un teksts svešā rokrakstā (22779/79), visi trīs bez

virsraksta.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 6. rindā — «mana» labots par «man»,

SAULES ĶĒRĒJS (341. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 24. un 25. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas

gaismas» pirmizdevumā, 91. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/209, datēts ar 1920. g. 24. un 25. decem-

bri, ar virsrakstu «No rītus»), tīrraksts (22780/93) un teksts svešā

rokrakstā (22779/80), abi pēdējie bez virsraksta.

JA NENĀC TU (342. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 15. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 92. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (23107/17) un tīrraksts (22780/94), abi datēti

ar 1921. g. 15. augustu, bez virsraksta.

Rokrakstos nav rindas «Lelde».

DZELONS SIRDĪ (343. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 30. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 93. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/266) un tīrraksts (22780/95), abi datēti

ar 1921. g. 30. jūniju, bez virsraksta. Rokrakstos nav pēdējās rindas

«Lelde! Lelde!».

VEĻU BITE (344. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 14. maijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 94. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/240) un tīrraksts (22780/96), abi datēti

ar 1921. g. 14. maiju, bez virsraksta.

«TĀ ŽĒLĀ, ŽĒLĀ DVĒSLE PELD UZ KRASTU» (345. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 7. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 95. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/145, datēts ar 1921. g. 7. augustu)

un tīrraksts (22780/97).
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«ŠE ATKAL STAIGĀJU KĀ NOMALDĪJIES» (346. lpp.)

Sacerēts 1917. g. 26. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais

mas» pirmizdevumā, 96. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/98, datēts ar 1917. g. 26. decembri,

1921. g. 7. augustu).

«Es mīlai ticēju, ne ienaidībal—»

Sacerēts 1921. g. 30. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 96. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/81, datēts ar 1921. g. 30. jū-

niju; 22779/266) un tīrraksts (22780/99).

«Tur kalnos balti mākoņi iet aizķerdamies»

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 96. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/252, datēts ar 1921. g. 10. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/82, datēts ar 1921. g. 10. jūniju; 22780/99).

*01 ivi a»

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 96. lpp.

Tu vuoi ch' io rinovelli

Disperato dolor che il cor mi preme? — vārsma itāļu va-

lodā. Tās tulkojums latviešu valodā:

Vai tu vēlies, lai manā sirdī

No jauna rastos šīs izmisuma pilnās bēdas?

«ATKAL CĪŅA» (347. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 23. septembrī. Pirmpublicējums Scd, 1921, 23. nr.,

30. janv., ar virsrakstu «Tev atkal cīņā iet!» un citām atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/202 un 22779/85, abi datēti ar

1920. g. 23. septembri un 14. novembri) un teksts svešā rokrakstā (22780/

100), visi trīs bez virsraksta. Saglabājies arī pirmpublicējuma izgriezums

ar Raiņa izlabotām iespiedkļūdām (22809/156).

«ES MĪLĒJU JŪS VISUS LĪDZI SILTI» (348. lpp.)

Visas četras trīsrindes sacerētas 1921. g. 10. augustā. Pirmpubli-

cējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 98. lpp. Pirmās trīsrindes

publicējumā JZ, 1921, 287. nr., 17. dcc, 3. rinda atšķiras no pamat-

teksta.
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Saglabājies melnraksts (22779/270) un tīrraksts (22780/139), abi

datēti ar 1921. g. 10. augustu.

«KAS PALIEK MUMS NO VISIEM SVĒTKIEM PĀRI?» (349. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 16. aprīlī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 99. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/83, datēts ar 1921. g. 16. aprīli) un

divi tīrraksti (22780/101, datēts ar 1921. g. 10. augustu; 22780/99).

Rainis trīsrindi atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma

tīrraksts (127966/119) un novilkums uz šapirogrāfa (22991/30):

Was blieb dir nach von Glanz und Festlichkeit?

Staub auf dem Kleid.

Dv wanderst wieder weit m Einsamkeit.

«Ne pārvērš svētku brīnums ikdienību»

Sacerēts 1921. g. 10. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 99. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/270) un tīrraksts (22780/101), abi da-

tēti ar 1921. g. 10. augustu.

«ACU DEGUMS» (350. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 15. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 100. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies dzejoļa tīrraksts (22780/102) un dzejoļa teksts svešā

rokrakstā (22779/84, datēts ar 1920. g. 15. decembri), abi bez virsraksta.

«ES MĀJĀS PĀRNĀCIS PIRMS SAVA LAIKA» (351. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 101. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/103).

«Cik n.u tu asiņaina, mana tauta»

Sacerēts 1921. g. 16. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 101. lpp.

Saglabājies uzmetums (22779/265, datēts ar 1921. g. 16. jūniju), meln-

raksts (22923/204, datēts ar 1921. g. 1. augustu) un tīrraksts (22780/103).

«Ne tauta man, ne mīla jauna tapa»

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 101. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/103).
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«Ij jūs, es zinu, visas mirt man ļausat, —»

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 101. lpp

Saglabājies tīrraksts (22780/103).

TRIJSIMT GADI (352. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 15. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 102. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/86, datēts ar 1921. g. 15. jūniju) un

tīrraksts (22780/104), abi bez virsraksta.

«NEKAS, NEKUR, NEKAD» (353. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 6. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 103. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/105, datēts ar 1912. g. 6. decembri,

1916. g. 1. maiju, 1917. g. 4. maiju) un teksts svešā rokrakstā (22779/87).

«F aih i 11 a»

Sacerēts 1917. g. 4. maijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 103. lpp., bez 2. rindas.

Saglabājies pirmās vārsmas tīrraksts (22780/105, datēts ar 1917. g.

4. maiju).

«DVĒSLE, DVĒSLE» (354. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 104. lpp.

Saglabājies melnraksts (22780/106) un dzejoļa teksts svešā rok-

rakstā (22779/89), ko Rainis datējis ar 1920. g. 15. decembri.

«Kad sausos mežus sagrābj uguns degas —»

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas- gaismas»

pirmizdevumā, 104. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22779/88 un 22779/252, abi datēti ar

1921. g. 10. jūniju) un tīrraksts (22780/106).

«ŪDENS KOPA JAUKTS AR GAISU —» (355. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 105. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/107).
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«Es savu kreklu karu vējā zaudēt»

Sacerēts 1918. g. 20. septembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 105. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/91, datēts ar 1918. g. 20. septembri) un

tīrraksts (22780/107).

«Es iešu salstot, bet es lešu smejot»

Sacerēts 1921. g. 10. aprīlī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 105. lpp., ar atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22923/97, datēts ar 1921. g. 10. aprīli), meln-

raksts (22779/272, datēts ar 1921. g. 4. oktobri) un tīrraksts (22780/107).

«NU ATKAL VISAS BĒDAS JĀNES PAŠAM —» (356. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 106. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22780/108).

«ZILI MELNI MĀKOŅI» (357. lpp.)

Sacerēts 1915. g. 15. novembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas pirmizdevumā, 107. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22779/93, datēts ar 1915. g. 15. novembri) un

teksts svešā rokrakstā (22780/109),

«VIENS ACUMIRKLIS VIEN VISS SKAISTUMS IRA» (358. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 9. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 108. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/250, datēts ar 1921. g. 9. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/92, datēts ar 1921. g. 9. un 11. jūniju; 22780/110).

«Vai tev diena nedar' labi?»

Sacerēts 1913. g. 9. maijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 108. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/98, datēts ar 1913. g. 9. maiju, 1914. g.

31. janvāri, 1921. g. 13. martu), tīrraksts (22779/147, datēts ar 1913. g.

9. maiju, 1914. g. 31. janvāri) un teksts svešā rokrakstā (22780/111).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 6. rindā — «neguļ» labots par «negul».

Rainis dzejoļa 2. pantu atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejo-

juma tīrraksts, kurā Aspazija labojusi 2. panta 3. rindu (127966/150), un

novilkums uz šapirogrāfa (22991/21):

Hat der Tag dir wehgetan,

ausgeloscht die Hoffnungssterne —

Schlaf nicht m der Nacht — sie schūttet

hundert neue dir aufs Haupt,



651

«DIENAM GARAM lET MAN ĻAUDIS» (359. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 9. februāri. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 109. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/99 un 22779/189, abi datēti ar

1920. g. 9. februāri), mašīnraksta kopija (22779/148, datēta ar 1920. g.

9. februāri) un teksts svešā rokrakstā 22780/112).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/59, datēts ar 1923. g. 9. februāri), tīrraksts (127966/

130, ar Aspazijas labotu 1.—2., 6.—7. rindu) un novilkums uz šapiro-

grāfa (22991/25):

Menschen geh'n an mir des Tages,

Sterne m der Nacht vorūber;

tags und nachts und stets Gedanken.

Wie so schon sind Menschen, Sterne!

Wie so schon das liebeLeben,

lāsst es nicht auch mehr nicht schauen

als Vorubergeh'n!

ATSKAŅAS (360. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 14. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 110. lpp., bez virsraksta.

Saglabājušies divi tīrraksti bez virsraksta (22779/97, datēts ar 1921. g.

14. jūniju; 22780/140).

FAIHILLA (361. lpp.)

«Nu es uz neveidību eju, zinot —»

Sacerēts 1921. g. 19. februārī un 23. martā. Pirmpublicējums «Sudra-

botas gaismas» pirmizdevumā, 111. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/164, datēts ar 1921. g. 19. februāri un

23. martu) un teksts svešā rokrakstā ar Raiņa labojumiem (22780/113),

abi bez virsraksta.

«Iz dziļās dvēsles man»

1.—2. rinda sacerēta 1910. g. 17. februārī, viss dzejolis — 1921. g.

1. novembrī.

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 111. lpp., bez

virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/105, datēts ar 1910. g. 17. februāri,

1921. g. 1. novembri) un tīrraksts (22780/113, bez virsraksta).
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UZ AIZSAULES MALU (362. lpp.)

3.—8. rinda sacerēta 1921. g. 8. septembrī. Pirmpublicējums «Sudrabo-

tas gaismas» pirmizdevumā, 112. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies 3.-8. rindas melnraksts (22779/106, datēts ar 1921. g.

8. septembri), visa dzejoļa tīrraksts (22780/114), 1.—2. rindas tīrraksts

(22779/107), visi trīs bez virsraksta.

Pēdējo trīsrindi Rainis atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejo-

juma tīrraksts (127966/142) un novilkums uz šapirogrāfa (22991/30):

VVas schon mein Leben machte, ist vergangen,

Was nun noch kommt,

das wird wie Berge drohendauf mir hangen.

MĀTE UN MEITA (363. lpp.)

Sacerēts 1917. g. 10. maijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 113. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/185, datēts ar 1917. g. 10. augustu),

7. rindas tīrraksts (22779/102) un visa dzejoļa tīrraksts (22780/115, da-

tēts ar 1917. g. 10. maiju).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/58, datēts ar 1923. g. 8. februāri) un tīrraksts (127966/154):

Schmerzensmutter, Freudentochter

kommen Hand m Hand verschlungen,

schlug mir tiefen Schmerz die Mutter,

mit der rechten Hand mich treffend,

rūhrte leis mich an die Tochter

mit den linken Fingerspitzen.

«CIK SŪRAS STUNDAS TOMĒR, DZESTRAS DIENASI» (364. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 23. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1921, 292. nr.,

30. nov.

Saglabājies uzmetums (22779/199, datēts ar 1920. g. 23. septembri),

divi melnraksti (22779/200 un 22779/201, abi datēti ar 1920. g. 23. sep-

tembri un 14. novembri) un divi tīrraksti (22779/100, datēts ar 1920. g.

23. septembri un 14. novembri, 1921. g. 8. janvāri; 22780/116).

«Ne izmērīt, ne sniegt to sāpju dzīli,—»

Sacerēts 1920. g. 27. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 114. lpp.
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Saglabājušies trīs tīrraksti (22779/230 un 22779/62, abi datēti ar

1920. g. 27. decembri, 1921. g. 13. martu; 22780/116).

«Cik stipri nāves elpa pūš, un jaunā»

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 114. lpp.

«TIK KLUSA TAVA LAIPNĀ MlLlBA» (365. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 14. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 115. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/261, datēts ar 1921. g. 14. jūniju) un

tīrraksts (22780/116a).

«Kā salda smarša manu vaigu skāra —»

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 115. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22779/73 un 22779/253, abi datēti ar

1921. g. 10. jūniju; 22780/116a).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/143) un novilkums uz šapirogrāfa (22991/30):

VVie sūsser Duft berūhrte mein Gesicht —

an mir vorbei

ging deine Seele hin zum reinen Licht.

«D o r m c»

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 115. lpp,

Saglabājies tīrraksts (22780/116a).
Dorme triste la terra (itāļu valodā) — dus skumji zeme.

SAUĻOJOŠA MILA (366. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 9. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 116. lpp., bez virsraksta, ar nelielu atšķirību no pamat-

teksta.

Saglabājies tīrraksts (22780/117, datēts ar 1921. g. 9. jūniju, bez virs

raksta).

STAROJOŠA ROKA (367. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 17. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 117. lpp., bez virsraksta.

Saglabājušies divi 1.—4. rindas uzmetumi (22746/197, datēts ar
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1910. g. 17. jūniju; 22779/229, datēts ar 1910. g. 17. jūniju, 1921. g.

24. martu), visa dzejoļa melnraksts (22779/228, datēts ar 1910. g. 17. jū-

niju, 1921. g. 24. martu) un tīrraksts (22780/118). Visi rokraksti ir bez

virsraksta.

NEGAISTOŠAIS LAIMES SAPNIS (368. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 118. lpp., be?

virsraksta.

Saglabājies uzmetums (124012/3) un melnraksts (22779/306), abi bez

virsraksta.

MĪLAS SVĒTĪBA (369. lpp.)

«Ir mīla brlnum brīnišķa —»

Sacerēts 1920. g. 27. decembrī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gais-

mas» pirmizdevumā, 119. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22779/103, datēts ar 1920. g. 27. decembri)

un divi teksti svešā rokrakstā (22779/223, 232, datēts ar 1920. g. 27. de-

cembri; 22780/119). Visi rokraksti ir bez virsraksta.

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma 1.—5.

rindas melnraksts (22923/187, datēts ar 1923. g. 21. martu), visa dze-

joja tīrraksts (127966/135) un novilkums uz šapirogrāfa (22991/22):

Die Liebe ist wohl wunderbar,

sie gibt und gibt nur immerdar

und hat noch nie genommen.

Dem Herben gibt sie Lieblichkeit,

dera Kleinen Grosse sie verleiht,

den Hingefallenen macht sie geh'n,

vom Tod selbst lāsst sie aufersteh'n:

ich gluhe, der ich schon verglommen.

«Lai zeme tevi svētī zaļiem ziediem»

Sacerēts 1921. g. 2. janvārī. Pirmpublicējums JZ, 1921, 226. nr„

5. okt.

Saglabājies melnraksts (22779/72, datēts ar 1921. g. 2. janvāri) un

tīrraksts (22780/120). Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies

atdzejojuma melnraksts (22817/57, datēts ar 1923. g. 8. februāri), tīr-

raksts (127966/138) un novilkums uz šapirogrāfa (22991/26):

Die Erde segne dich mit roten Blūten,

die Sonne segne dich mit warmen Strahlen,

die Lūfte segnen dich mit sūssen Dūften,
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dieTage segnen dich mit neuen VVerken,

es segne dich die Nacht, so wie dv mich

mit allen Gaben segnest und mit dir

«PA NAKTI PĒKŠŅI SNIEGA PADEBEŠOS» (370. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 8. janvārī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 120. lpp.

Saglabājies uzmetums (22779/222), melnraksts (22779/78), abi datēti

ar 1921. g. 8. janvāri, tīrraksts (22780/121) un teksts svešā rokrakstā

(22779/154).

Šajā izdevumā novērsta kjūda 3. rindā — «bēda» labots par «bēda».

«MĪĻĀ RAKSTA» (371. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 2. janvāri. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 121. lpp.

Saglabājies melnraksts (22780/122), tīrraksts (22779/218, datēts ar

1921. g. 2. janvāri, bez l. rindas) un teksts svešā rokrakstā (22779/155)

tMĪĻĀ SAKA» (372. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 2. janvāri. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 122. lpp.

Saglabājies melnraksts (22780/123) un tīrraksts (22779/219), abi da

tēti ar 1921. g. 2. janvāri.

DIVSIRDIS (373. lpp.)

Visas trīs trīsrindes sacerētas 1921. g. 2. janvāri. Pirmpublicējums

«Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 123. lpp., bez virsraksta un ar

nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies 1.—6. rindas melnraksts (22779/219) un visa dzejoja

tīrraksts (22780/124), abi datēti ar 1921. g. 2. janvāri, bez virsraksta

«MĪĻĀ TĀLUMA» (374. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 19. februārī. Visa dzejoļa pirmpublicējums «Sud

rabotas gaismas» pirmizdevumā, 124. lpp.

Saglabājies uzmetums (22779/225, datēts ar 1921. g. 19. februāri) un

visa dzejoļa tīrraksts (22780/125).

LAIMES JAUSMA (375. lpp.)

«Es skatos tavā ģīmetnē, un jausma»

Sacerēts 1921. g. 10. jūlijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 125. lpp., bez virsraksta.
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Saglabājies melnraksts (22779/267, datēts ar 1921. g. 10. jūliju) un

divi tīrraksti (22779/157, datēts ar 1921. g. 10. jūliju; 22780/126), visi trīs

bez virsraksta.

«Aiz melniem kalniem rožu saule laidās»

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 125. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/252, datēts ar 1921. g. 10. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/51, datēts ar 1921. g. 10. jūniju; 22780/126).

«Bezdelīga, zīda spārni»

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 125. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/254, datēts ar 1921. g. 10. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/104, datēts ar 1921. g. 10. jūniju; 22780/126).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/58, datēts ar 1923. g. 8. februāri), tīrraksts (127966/146)
un novilkums uz šapirogrāfa (22991/27):

Schvvalbe, schwarze Seidenschvvinge,

auf und ab vor meinem Fenster —

ach, was lockst dv mir das Herz

auf und fort dir nach zu fliegen!

JORAS CELTA PASAULE (376. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 10. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1921, 229. nr.,

8. okt., bez virsraksta.

Saglabājies I—s. rindas melnraksts (22779/267, datēts ar 1921. g.

10. jūliju), visa dzejoļa melnraksts (22779/268, datēts ar 1921. g. 10. un

14. jūliju) un tīrraksts (22780/127, datēts ar 1921. g. 10. un 14. jūliju),

visi trīs bez virsraksta.

«VĒL VIENU SKŪPSTU DOD UN ŅEM VĒL VIENU, —» (377. lpp.)

Visas trīs trīsrindes sacerētas 1921. g. 31. maijā. Pirmpublicējums

«Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 127. lpp.

Saglabājies 1.—3. rindas melnraksts (22779/248, datēts ar 1921. g.

31. maiju) un visa dzejoļa tīrraksts (22780/128).

«KAD SAITE PUŠU lET» (378. lpp.)

Sākts 1921. g. 9. jūnijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirm-

izdevumā, 128. lpp,
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Saglabājies melnraksts (22779/251, datēts ar 1921. g. 9. jūniju) un

divi tīrraksti (22779/158, datēts ar 1921. g. 9. jūniju; 22780/129).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/58, datēts ar 1923. g. 8. februāri), tīrraksts (127966/140)
un novilkums uz šapirogrāfa (22991/28):

Geht einst das Band entzwei

und hālt nicht Stich,

so knūpf es nicht aufs neu,

nein, brichl

Und stirbst dv selbst daran —

wohlan!

«KLAUI DURVIS DŪRĒM CĪŅAS KLAUDZ» (379. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 15. jūlijā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 129. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/96, datēts ar 1921. g. 15. jūliju) un

divi tīrraksti (22779/109, datēts ar 1921. g. 15. jūliju; 22780/130).

«AR TROKSNI PRIEKAM DURVIS AIZSIT CIETI —» (380. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 130. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22779/110 un 22780/131).

«ES TAGAD EJU, MANA TĒVU SĒTA» (381. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 21. augustā. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 131. lpp.

Saglabājies melnraksts (23107/17) un tīrraksts (22780/132), abi da-

tēti ar 1921. g. 21. augustu.

«CIK DZĪVE NABAGA! CIK MAZ TAI LABA!» (382. lpp.)

1.—3. rinda sacerēta 1920. g. 31. augustā. Pirmpublicējums JZ,

1921, 7. nr., 12. lpp.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22780/133) un 1.—3. rindas tīr-

raksts (22702/90, datēts ar 1920. g. 31. augustu).

«CIK MANA MŪZĀ LAIMES PABIJUŠAS» (383. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 31. augustā. Pirmpublicējums IZ, 1921, 7. nr.,

12. lpp., ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22975/20), tīrraksts (22780/134), abi datēti

ar 1920. g. 31. augustu, un teksts svešā rokrakstā (22779/160).
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Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/61, datēts ar 1923. g. 28. februāri) un tīrraksts (127966/128).

Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lvrik», 265. lpp.:

So viel von Gliick ...

So viel von Glūck mir ward m meinem Leben,

es kam von Frauen, auch die Schmerzen aile,

die sie mir brachten, haben Glūck ergeben.

Einst betten sie zur Ruh mich, wenn ich falle,

wenn meine Glieder Erde werden mūssen, —

sie loschen aus die Lichter nach dem Balle.

Die feinen Frauenhānde werd' ich kūssen,

der Haare Duft, der Lippen zart Gebilde,

die Augen segnen mit den letzten Grūssen, —

sie fūhren einst mich durch die Sterngefilde.

«TU VISU PASAULI VEL SALAUZĪTU, —» (384. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 9. janvāri. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 134. lpp.

Saglabājies uzmetums (22779/108, datēts ar 1921. g. 9. janvāri), meln-

raksts (22779/161) un tīrraksts (22780/135), abi pēdējie datēti ar 1921. g.

6. novembri.

«BET ES, — KAD MIESAS MAN SEN ZEMĒ DUSĒS» (385. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 10. aprīlī. Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas»

pirmizdevumā, 135. lpp.

Saglabājies uzmetums (22923/97, datēts ar 1921. g. 10. aprīli), divi

melnraksti (22779/260, datēts ar 1921. g. 17. jūniju; 22780/136, datēts ar

1921. g. 17. un 20. jūniju) un tīrraksts (22779/191, datēts ar 1921. g.

20. jūniju).

«SAŅĒMU — NEGAIDOT UN NECEROT..» (386. lpp.)

Pirmpublicējums «Sudrabotas gaismas» pirmizdevumā, 136. lpp.

Saglabājies melnraksts (22780/137—138).

MĒNESS MEITIŅA

«ARDIEVU, MĒNESS MEITIŅA!» (388. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 388. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/2).
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«REIZ D2UANG DZOU SAPŅOJA ..» (389. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 389. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/3). Rainis šeit izmantojis ķīniešu tautas

pasakas motīvu. Pasakā stāstīts par Džuang Džou, kurš kādu dienu aiz-

midzis un sapņojis, ka viņš ir tauriņš, kas bezbēdīgi lido dārzā. Viņa

skolotājs sapni iztulko šādi: kad pasaule radīta, Džuang Džou bijis

tauriņš. Tad viņš izdarījis pārkāpumu, sodīts un pārvērsts par cilvēku.

«ES SEN NEESMU NEKA RAKSTĪJIS..» (391. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 391. lpp.
1

Saglabājies melnraksts (22923/275) un tīrraksts (22852/5).

NAKTS, MĒNESS UN DIVAS ZVAIGZNES (392. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 9. decembrī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 392. lpp.

Saglabājies melnraksts (22818/29, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22923/174, bez virsraksta; 22852/6). Visi rokraksti datēti ar 1922. g.

9. decembri. Melnrakstā zem šī datējuma iekavās pierakstīts 1923. g.

7. janvāris.

ZAĻIE SPOGUĻI (392. lpp.)
rm-ii^^^.^^^

Sacerēts 1922. g. 9. decembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1, 10. lpp., ar atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22923/174, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22818/29, bez virsraksta; 22852/7), visi trīs datēti ar 1922. g. 9. de-

cembri. Tīrrakstā 22818/29 zem šī datējuma iekavās pierakstīts vēl

datējums ar 1923. g. 7. janvāri. Melnrakstā un tīrrakstā 22818/29 teksts

ir tādā pašā redakcijā kā pirmpublicējumā.

SAPŅA VĀRDS (392. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 17. janvārī. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1, 9. lpp., ar atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22923/240, ar virsrakstu «Mūža kro-

nis» svešā rokrakstā un virsrakstu «Sapņa vārds» Raiņa rokrakstā;

1
Datums teksta priekšā «9. 3. 23.» neliecina par tā sarakstīšanas

laiku, bet norāda, kad krājuma varonis Dagda izdarījis atzīmi savā

dienasgrāmatā. Tas pats attiecas arī uz pārējām «Mēness meitiņas» pro-

zas teksta piezīmēm.
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22923/58, bez virsraksta, abi datēti ar 1922. g. 17. janvāri) un divi tīr-

raksti (22923/59, datēts ar 1922. g. 17. janvāri, bez virsraksta; 22852/8).

VIENS MATIŅŠ (393. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 7. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 393. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/235, datēts ar 1924. g. 7. jūliju, bez

virsraksta) un tīrraksts (22852/9).

Veidojot krājumu, Rainis apsvēris, vai nelikt šo dzejoli tālāk —

aiz dzejoļa «Trūkstošais matiņš». Melnrakstā 22923/235 beigās ir pie-

zīme: «Jeb vai šo aiz «Pēc pļaujas»?» («Pēc pļaujas» — dzejoļa «Trūk-

stošais matiņš» sākotnējais virsraksts).

ZVAIGŽŅU MEITA (394. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 9. jūlijā. Pirmpublicējums žurnālā «Domas», 1924,

10. nr., 385. lpp., ar virsrakstu «Baltais kamols». Žurnālā «Jaunības

Tekas», 1925, 9. nr„ 205. lpp., tas publicēts ar virsrakstu «Zvaigžņu

meitiņa».

Saglabājies melnraksts (22736/18, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/10), abi datēti ar 1924. g. 9. jūliju.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 7. rindā — «dziju» labots par «dzija».

«ES VIŅU TAČU REDZĒJU OTRREIZ» (395. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 395. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/11).

ACIS AIZ GARDINĀM (396. lpp.)

Pabeigts 1923. g. 9. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 396. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/179, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/12), abi datēti ar 1923. g. 9. martu).

ILGAS GAISOS (397. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 9. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 397. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/179, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/
13), abi datēti ar 1923. g. 9. martu.

DAUDZ REDZĒJUŠAS ACIS (397. lpp.)

Pabeigts 1923. g. 9. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 397. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/179, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

14) , abi datēti ar 1923. g. 9. martu.
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PUTU GALIŅŠ (398. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 9. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 398. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/180, datēts ar 1923. g. 9. martu) un

tīrraksts (22852/15, datēts ar 1923. g. 9. un 14. martu). Tīrrakstam sā-

kumā bijis virsraksts «Auksts un sitošs».

KAD DVĒSLE MĒMA TOP (399. lpp.)

Pabeigts 1923. g. 9. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 399. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/179, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

16), abi datēti ar 1923. g. 9. martu).

SNIEGA MEITENE (400. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 23. jūlijā. Pirmpublicējums IZ, 1925, 3. nr., 81. lpp.,

bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22923/234, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/17), abi datētiar 1924. g. 23. jūliju.

«JAUNS IZGUDROJUMS, LAIKRAKSTOS LASU» (401. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 401. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/18).

«KAS TEV TE DAĻAS?» (402. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 21. februārī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 402. lpp.

Saglabājies 3.—6. rindas melnraksts (22923/224) un visa dzejoļa tīr-

raksts (22852/19), abi datēti ar 1923. g. 21. februāri.

KUNG-TSE (402. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 6. jūnijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 402. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/143, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/20), abi datēti ar 1923. g. 6. jūniju.

ĒNAS VĪRS UN ES (403. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 6. jūnijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 403. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/144, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/21), abi datēti ar 1923. g. 6. jūniju.

UZ MĀJAM! (404. lpp.)

1.—6. rinda sacerēta 1923. g. 18. septembrī, 9.—12. rinda —

29. oktobrī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 404. lpp.
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Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22852/22, datēts ar 1923. g,

18. septembri) un 1.—6., 9.—12. rindas melnraksts (22923/145, datēts

ar 1923. g. 18. septembri un 29. oktobri, bez virsraksta).

TRŪKSTOŠAIS MATIŅŠ (405. lpp.)

Pabeigts 1923. g. 20. februārī. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1, 2. lpp. Pirmpublicējums ir ar virsrakstu «Pēc pļaujas» un citām atšķi-

rībām no pamatteksta.

Saglabājies I.—B. rindas melnraksts (22923/238, bez virsraksta) un

visa dzejoļa tīrraksts (22852/23, ar virsrakstiem «Viens matiņš», «Trūk-

stošs matiņš», «Pēc pļaujas»), abi datēti ar 1923. g. 20. februāri.

TREŠA NAKTS (406. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 22. septembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Skaidrība»,

1924, l, nr., 2. lpp., ar virsrakstu «Ēnas vīrs un es» un citām atšķirībām

no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22923/156 un 22923/239, abi bez virs-

raksta) un tīrraksts (22852/24). Visi rokraksti datēti ar 1923. g. 22. sep-

tembri.

«ĒNAS VĪRS JAU MANI DZEN ..» (407. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 407. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/25).

«UZ MŪZU MANAS ROKAS TEVI SLĒDZ» (408. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 5. martā.

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 408. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/26, datēts ar 1923. g. 5. martu).

«Kurp iesi? — «Mirt!» — Ak, kā tas skan!»

Pabeigts 1923. g. 8. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 408. lpp-

Saglabājies melnraksts (22923/176) un divi tīrraksti (22923/179, datēts

ar 1923. g. 7. martu; 22852/27, datēts ar 1923. g. 8. martu). Tīrrakstam

22852/27 ir virsraksts «Saule bez zaiga».

PUSACTIŅAS (409. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 15. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 409. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/180, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

28), abi datēti ar 1923. g. 15. martu.
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SERDE UN SIRDS (410. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 9. augustā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 410. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/245, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

29a), abi datēti ar 1924. g. 9. augustu.

TU DRĪSTI (410. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 2. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 410. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/177, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

29), abi datēti ar 1923. g. 2. martu.

Drīstēt (apvidvārds) — drīkstēt.

SKŪPSTA TICĪBA (411. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 3. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 411. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/30, datēts ar 1923. g. 3. martu, ar virs-

rakstiem «Mana ticība», «Skūpsta ticība»).

UZ KONCERTBALLI (411. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 11. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 411. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/181, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/31), abi datētiar 1923. g. 11. martu.

MŪŽĪGA MĪLA (412. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 11. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 412. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/180, datēts ar 1923. g. 11. martu, ar

virsrakstu «Ir mīla mūžīga») un tīrraksts (22852/32). Melnrakstā 3. pants

ir pirms 1. un 2. panta.

SARGIES NETICĒT (412. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 1. novembrī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 412. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22923/256, datēts ar 1923. g. 1. no-

vembri, bez virsraksta; 23093/8, ar virsrakstu «Nu tu tici») un tīrraksts

(22852/33, datēts ar 1923. g. 1. novembri).

SKAISTAS LŪPAS UN STĀSTI (413. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 17. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 413. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/34, datēts ar 1923. g. 17. aprīli).

PRIEKA CEĻŠ (414. lpp.)

Pabeigts 1923. g. 5. maijā Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 414. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/215, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

35), abi datēti ar 1923. g. 5. maiju.
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Rainis strādājis pie dzejoļa atdzejošanas vācu valodā. Atdzejojums

nav pabeigts. Saglabājies atdzejojuma melnraksts (124625, datēts ar

1929. g. 27. augustu).

ATVĒRTAS LŪPAS (415. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 2. jūnijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 415. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22923/208 un 22923/3 — abi datēti

ai 1923. g. 2. jūniju, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/36, datēts ar

1923. g. 2. jūniju, 1924. g. 6. jūliju).

SMAIDI MUTE (415. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 2. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 415. lpp.

Saglabājies melnraksts (22781/31, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

37), abi datēti ar 1923. g. 2. martu.

PIRMĀ VĒSTULE (416. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 4. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 416. lpp.

Saglabājies uzmetums (22923/43, datēts ar 1923. g. 4. martu), frag-

menta melnraksts (22923/200, datēts ar 1923. g. 2. aprīli), divi melnraksti

(22923/203 un 22923/255, abi datēti ar 1923. g. 14. aprīli), visi četri bez

virsraksta, un tīrraksts (22852/38).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 2. rindā — «laimes» labots par

«laime».

MĪLAS LĪGUMS (417. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 16. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 417. lpp.

Saglabājies melnraksts (22852/39, datēts ar 1923. g. 16. aprīli).

ĢĪMETNE SĀNCENSE (418. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 1. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 418. lpp.l"

Saglabājies I.—lo. rindas melnraksts (22923/192, bez virsraksta) un

visa dzejoļa melnraksts (22852/40), abi datēti ar 1923. g. 1. aprīli. Abo.

melnrakstos 5. rinda ir aiz 2. rindas.

«VAI TĀ IR VAIRS MARTA VĒSMU ROTAĻA?» (419. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 419. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/41).

ZELTA LĀSAS (420. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923, 1, 1. lpp. Publicējumā Scd,

1925, 82. nr., 12. apr., dzejolis nedaudz atšķiras no pamatteksta.



665

Saglabājies pirmpublicējuma korektūras izgriezums (22852/42), kurā

Rainis ar roku izdarījis labojumus.

IK DIEN' TU SKAISTĀKA PALIECI! (421. lpp.).

Sacerēts 1923. g. 9. martā. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1, 13. lpp., ar virsrakstu «Kas kvēl» un citām atšķirībām no pamat-
teksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22923/179, bez virsraksta; 22852/43,

ar virsrakstiem «Kas kvēl» un «Ik dien' tu skaistāka palieci!»), abi da-

tēti ar 1923. g. 9. martu.

Dzejoļa ļ2. rindā novērsta kļūda — «sāpj» labots par «sāp».

BAILĪGA SARUNA (422. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 6. oktobrī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 422. lpp.

Saglabājies melnraksts (22852/44, datēts ar 1923. g. 6. oktobri, bez

virsraksta).

SAULE AUGUMĀ (423. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 8. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 423. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/175, datēts ar 1923. g. 8. martu, bez

virsraksta) un tīrraksts (22852/45, ar virsrakstiem «Augoša mīla» un

«Ik dienas mīlas vairāk top»).

VASKIS ROKA (424. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 8. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 424. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/176, bez virsraksta, datēts ar 1923. g.

8. martu) un tīrraksts (22852/46, ar virsrakstiem «Vēl vairāk mīlas»,

«Sadedzēja», «Vaskis rokā»).

~RESĀ DZĪVE (425. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 7. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 425. lpp.

' Saglabājies melnraksts (22923/176, bez virsraksta) un tīrraksts

12852/47, datēts ar 1923. g. 7. martu).

VSAKAS ZIRNĪTS (425. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 10. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 425. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/181, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/48), abi datēti ar 1923. g. 10. martu.

M.RSTAMA MEITIŅA (426. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 10. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 426. lpp.

Saglabājies uzmetums (22923/181, bez virsraksta) un tīrraksts

<9?852/49, datēts ar 1923. g. 10. martu.)
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«KA NETĪŠAMUZTRAUKTAS SENAS, GULOŠASATMINASI» (427. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 427. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/50).

AIZAUGU STĪGAS (428. lpp.)

Pirmpublicējums H, 1923, 133. nr., 21. jūn., bez virsraksta.

NEMIRSTAMA MIŅA (429. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 19. martā. Pirmpublicējums JZ, 1923, 129. nr.,

16. jūn., ar virsrakstu «Miņa».

Saglabājies melnraksts (22923/184, datēts ar 1923. g. 19. martu, bez

virsraksta). Raiņa rokrakstos ir dzejoļa pirmpublicējuma izgriezums,

kurā dzejnieks virsrakstu labojis par «Nemirstama miņa» (22852/51).

UGUNSKURA STARIŅŠ (429. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 13. maijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 429. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti bez virsraksta (22923/197, datēts ar

1922. g. 13. maiju; 22923/173, datēts ar 1922. g. 8. maiju un 20. ok-

tobri) un tīrraksts (22852/53). Melnrakstā 22923/173 Rainis 8. maiju

rakstījis iekavās. lespējams, tad radusies dzejoļa iecere, bet iespējams

arī, ka dzejnieks kļūdījies — grūti salasāmajā melnrakstā 22923/197 ar

8. maiju datētas divas cita dzejoļa rindas.

JAUNĀ MĒNESĪ (429. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 8. maijā. Pirmpublicējums 4. sēj., 429. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22923/173, datēts ar 1922. g. 8. maiju

un 20. oktobri; 22923/197, datēts ar 1922. g. 13. maiju, abi bez virsrak-

sta) un tīrraksts (22852/54, datēts ar 1922. g. 20. oktobri).

ATZAĻOTAS RUDENS LAPAS (430. lpp.)

6.-8. rinda sacerēta 1915. g. 22. augustā, 1.—5. rinda —
1923. g.

2. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 430. lpp.

Saglabājies 1.—4. rindas melnraksts (23286/243, datēts ar 1915. g.

22. augustu), visa dzejoļa melnraksts (22923/193, datēts ar 1915. g.

22. augustu, 1923. g. 2. aprīli), abi bez virsraksta, un tīrraksts (22852/55,

datēts ar 1915. g. 22. augustu, 1923. g. 2. aprīli).

LELDE (430. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 1. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 430. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/192, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/56), abi datēti ar 1923. g. I, aprīli.
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OLIVIA (431. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 2. aprīli. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 431. lpp.

Saglabājies 1.—6. rindas melnraksts (22923/195, bez virsraksta) un

visa dzejoļa tīrraksts (22852/57), abi datēti ar 1923. g. 2. aprīli.

Siniara — otrādi rakstīts Raiņa vārds.

ADRASTEA (431. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 8. maijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 431. lpp.

Saglabājies uzmetums (22923/197, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/58), abi datēti ar 1922. g. 8. maiju.

Adrastea (grieķu vai.) — neizbēgamā, liktenīgā, ari sengrieķu soda

un atriebības dieviete.

MĒNESSMEITIŅAS BRAUCIENS (432. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 7. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 432. lpp.

Saglabājies 1.—15. rindas melnraksts (22923/164, datēts ar 1923. g.

7. jūliju, bez virsraksta) un visa dzejoļa tīrraksts (22852/59, datēts ar

1923. g. 7. un 8. jūliju).

«PAVASARA JŪRMALA ..» (433. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 433. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/60).

JŪRAS SKAISTUMS (434. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 12. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1923, 133. nr.
f

21. jūn., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22923/169, datēts ar 1923. g. 12. jūniju, bez

virsraksta) un pirmpublicējuma izgriezums (22852/61) ar virsrakstu Raiņa

rokrakstā.

PUTNIŅŠ KRĀTĀ (435. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 29. jūnijā. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1, 6. lpp., ar virsrakstu «Putns krātā».

Saglabājies uzmetums (22923/172, datēts ar 1921. g. 29. jūniju),

I—B. rindas melnraksts (22923/202, datēts ar 1923. g. 30. martu), abi

bez virsraksta, un pirmpublicējuma korektūras izgriezums (22852/62) ar

Raiņa labotu virsrakstu.



668

AIZKAVĒJIES ZIEDONS (436. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 20. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 436. lpp.

Saglabājies melnraksts (22736/29, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/63, ar virsrakstiem «Nāc atkal!» un «Aizkavējies ziedons»), abi

datēti ar 1925. g. 20. janvāri.

VELTS PAVASARS (436. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 30. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 436. ipp.

Saglabājies 1.—9. rindas melnraksts (22923/191, bez virsraksta) un

visa dzejoļa tīrraksts (22852/64), abi datēti ar 1923. g. 30. martu.

MELNĀ APSEGA (437. lpp.).

Sacerēts 1923. g. 2. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1, 3.—4. lpp., ar virsrakstu «Kad tevis nav» un citām atšķirībām no pa-

matteksta.

Saglabājies melnraksts (22923/199, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/65, ar virsrakstiem «Bez tevis», «Kad tevis nav», «Melnā apsega»),

abi datēti ar 1923. g. 2. aprīli.

DVĒSLE BEZ ZIEDU (437. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 9. februārī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 437. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/183, datēts ar 1922. g. 9. februāri, bez

virsraksta) un tīrraksts (22852/67, datēts ar 1922. g. 9. februāri, 1923. g.

19. martu, ar virsrakstiem «Bez tevis» un «Dvēsle bez ziedu»),

SAULES DŪRIENS (438. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 20. maijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 438. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/210, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/66), abi datēti ar 1923. g. 20. maiju.

MAIGAIS MIRDZUMS (439. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1924. g. 17. janvārī, 5.—8. rinda — 27. janvārī.

Pirmpublicējums IZ, 1925, 3. nr., 81. lpp., ar atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22923/135, bez virsraksta; 22852/68),

abi datēti ar 1924. g. 17. un 27. janvāri.

MEITIŅAS MĒNESSNIEGS (440. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 31. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 440. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/188, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/69, ar virsrakstiem «Mēness sniegs» un «Meitiņas mēnessniegs»),

abi datēti ar 1923. g. 31. martu.
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MEITIŅAS HARAKIRI (440. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 5. maijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 440. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/70, datēts ar 1923. g. 5. maiju, ar virs-

rakstiem «Kad tevis nav», «Harakiri», «Meitiņas harakiri»),

«IR, IR, IR!» (441. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 441. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/71).

IRI (442. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 7. oktobrī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 442. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/72, datēts ar 1923. g. 7. oktobri).

NESMARŠIGS CERIŅŠ (442. lpp.)

Sākts 1923. g. 14. oktobrī, pabeigts — 22. oktobrī. Pirmpublicējums

DzD, 4. sēj., 442. lpp.

Saglabājies uzmetums (22923/148, datēts ar 1923. g. 14. oktobri),

melnraksts (22923/148, datēts ar 1923. g. 22. oktobri), abi bez virsraksta,

un tīrraksts (22852/73, datēts ar 1923. g. 14. un 22. oktobri).

VIENS SKŪPSTS (443. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 8. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1, 11. lpp., ar atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22923/212, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/74, ar virsrakstiem «Skūpsti» un «Viens skūpsts»), abi datēti ar

1923. g. 8. maiju.

LAIMES MIEGS (444. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 18. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 444. lpp.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22923/254), I.—lo. rindas meln-

raksts (22923/182), I.—B. rindas tīrraksts (22923/136), visi trīs datēti

ar 1923. g. 18. martu, bez virsraksta, un visa dzejoļa tīrraksts

(22852/75, datēts ar 1923. g. 18. martu, 1924. g. 31. augustu).

DVĒSELĪTES NESEJIŅAS (445. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 24. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 445. lpp.

Saglabājies 1.—7. rindas melnraksts (22923/167, bez virsraksta) un

visa dzejoļa tīrraksts (22852/76), abi datēti ar 1923. g. 24. jūliju.
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ZVAIGZŅU KAISĪTĀJS (446. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 5. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Lira», 1923,

1, 10.—11. lpp., ar virsrakstu «Guli».

Saglabājies melnraksts (22923/215, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/77), abi datēti ar 1923. g. 5. maiju.

MĒNESS SLĒPTAS ACIS (447. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 14. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1, 11. lpp., ar virsrakstu «Abi galvas saliekam» un citām atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22923/203, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/78, ar virsrakstiem «Abi galvas saliekam» un «Mēness slēptās

acis»), abi datēti ar 1923. g. 14. aprīli. Saglabājies arī pirmpublicējuma

korektūras izgriezums (22852/203), kurā autors dzejoli pārveidojis tā,

kā tas iespiests krājumā «Mēness meitiņa».

MĪLAS VĀRDS (447. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 18. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 447. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/137, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/79), abi datēti ar 1923. g. 18. martu.

MĪLAS DZIESMA (447. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 20. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 447. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/43, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/80), abi datēti ar 1923. g. 20. martu.

SAUL' UN MĒNESS GULTA (448. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 20. maijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 448. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/210, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/81), abi datēti ar 1923. g. 20. maiju.

BALTI BALODĪŠI (449. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 20. septembrī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 449. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/158, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/82), abi datēti ar 1923. g. 20. septembri.

SKAISTĀKĀ JOSTA (449. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 6. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 449. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/6, bez virsraksta) un tīrraksts

(2285Z
/
83, ar virsrakstiem «Skaista josta» un «Skaistākā josta»), abi da-

tēti ar 1924. g. 6. jūliju.
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ROŽAINI SMAIDI (450. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 15. septembri. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 450. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/253, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/84), abi datēti ar 1924. g. 15. septembri.

SAULES ATSPAIDIŅS (450. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 21. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 450. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/252, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/85), abi datēti ar 1925. g. 21. janvāri.

ZIEDU POKAS (450. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 450. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/40, datēts ar 1921. g. 10. jūniju) un tīr-

raksts (22852/86, datēts ar 1921, g. 10. jūniju, 1923. g. 10. augustu).

PRIEKA SKATS (451. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 13. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1,1. lpp., ar virsrakstu «Tavs skats».

Saglabājies melnraksts (22923/197, datēts ar 1922. g. 13. maiju, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (22923/173, datēts ar 1922. g. 20. oktobri,

bez virsraksta; 22923/237, ar virsrakstu «Tavs skats» svešā rokrakstā;

2285287). Saglabājies arī pirmpublicējuma izgriezums (22852/204), kurā

Rainis virsrakstu pārveidojis — tas ir tāds pats kā krājumā «Mēness

meitiņa».

LĪKSMES MAGONĪTE (451. lpp.)

Sacerēts 1923. g. i. augustā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 451. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/88, datēts ar 1923. g. 1. augustu).

DIENAS LAKSTĪGALA (452. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 5. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 452. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/168, datēts ar 1923. g. 19. jūniju un

5. jūliju, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/89, datēts ar 1923. g. 19. jū-

niju, 5. un 8. jūliju).

BERZA TRĪSAS (453. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 11. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 453. lpp.

Saglabājušies divi dzejoļa melnraksti (22923/223, bez virsraksta;

22852/90), abi datēti ar 1924. g. ii. jūliju.
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ZIEDU VALODA (454. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 11. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 454. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/233, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/92), abi datēti ar 1924. g. 11. jūliju.

KAS MĪĻUS NEŽĒLOS? (455. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 3. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 455. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/8, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/93),
abi datēti ar 1924. g. 3. jūliju.

PUSVĀRDIŅI (455. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 3. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 455. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/8, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/94),
abi datēti ar 1924. g. 3. jūliju.

NEDZIMUŠO DUSA (456. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 14. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 456. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/203, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/95), abi datēti ar 1923. g. 14. aprīli.

SAPŅA ZIEDI (457. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 4. un 16. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj.,

457. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/96, datēts ar 1923. g. 4. un 16. martu,

ar virsrakstiem «Sapņa puķes» un «Sapņaziedi»).

MATI GAR VAIGU GALIEM (458. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 9. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 458. lpp.

Saglabājies uzmetums (22736/18, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/97), abi datēti ar 1924. g. 9. jūliju.

PĒRĻU ZOBIŅI (459. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 11. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4, sēj.,

459.—460. lpp.

Saglabājies uzmetums (22923/251, bez virsraksta) un melnraksts

(22852/98), abi datēti ar 1924. g. 11. jūliju.

«TU TAČU ESI TA, TU ESI TĀ!» (461. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 461. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/99).
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MEITENE UN MĒNESS (462. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 11. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1924, 208. nr.,

13. sept, ar virsrakstu «Meitenes dziesma».

Saglabājies melnraksts (22923/233, datēts ar 1924. g. 11. jūliju, bez

virsraksta) un pirmpublicējuma izgriezums (22852/100), kurā Rainis

virsrakstu pārveidojis — tas ir tāds pats kā pamattekstā.

MĒNESS PIE LOGA (462. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 2. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Lira», 1923,

1, 3. lpp, ar atšķirībām no pamatteksta. Tādā pašā redakcijā kā pirmpub-

licējumā iespiests Scd , 1923, 130. nr., 17, jūn.

Saglabājies melnraksts (22923/196, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/101, ar virsrakstiem «Mīla» un «Mēness pie loga»), abi datēti

ar 1923. g. 2. aprīli.

MĒNESS GAITA (463. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 5. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1, 1.—2. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/214, datēts ar 1923. g. 5. maiju, bez

virsraksta) un pirmpublicējuma korektūras izgriezums (22923/296) ar

Raiņa izdarītiem labojumiem,

MĒNESS SVĒTĪTĀJS (464. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 30. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 464. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/191, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/102—103), abi datēti ar 1923. g. 30. martu.

MĒNESS LAIVA (465. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 11. martā. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923, 1,

12. lpp.

Saglabājies uzmetums (22923/181) un melnraksts (22923/181), abi

datēti ar 1923. g. 11. martu, bez virsraksta.

TEIKA PAR MĒNESI, NAKTI UN ZVAIGZNĒM (466. lpp.)

Sacerēts 1915. g. 21. augustā. Pirmpublicējums žurnālā «Lira», 1924,

6, 82. lpp., ar virsrakstu «Reizi bija».

Saglabājies melnraksts (22852/105, datēts ar 1915. g. 21. augustu).
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MĒNESS ĶILDA (467. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 5. jūlijā. Pirmpublicējums IZ, 1925, 2. nr., 52. lpp.,

ar virsrakstu «Dzeja» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušās radāmās domas (22923/4, bez virsraksta), l.—9. rindas

melnraksts (22923/6, datēts ar 1924. g. 5. jūliju, bez virsraksta) un visa

dzejoja tīrraksts (22852/106, datēts ar 1924. g. 6. jūliju).

MĒNESS SILDĪTĀJS (468. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 22. septembrī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 468. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/157, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/107), abi datēti ar 1923. g. 22. septembri.

CEĻŠ UZ LAIMES ZEMI (469. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 4. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1924, 154. nr., 12. jūt,

ar atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušies atsevišķu rindu uzmetumi (22923/261, datēts ar 1923. g.

12., 14. un 28. oktobri, 1924. g. 9. jūliju; 22923/148, datēts ar 1923. g.

14. oktobri), 1.—6. rindas uzmetums (22923/6, datēts ar 1923. g. 12. ok-

tobri, 1924. g. 3. jūliju) un visa dzejoļa melnraksts (22923/7, datēts ar

1924. g. 4. jūliju). Visi rokraksti ir bez virsraksta.

BĀLAIS MĒNESS (471. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 14. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 471. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/201, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/109), abi datēti ar 1923. g. 14. aprīli.

MĒNESS PRINCESE (472. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 15. februārī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 472. lpp.

Saglabājies uzmetums (22736/19, datēts ar 1924. g. 15. februāri, bez

virsraksta) un tīrraksts (22852/110, datēts ar 1924. g. 15. septembri).

REIBINOŠAIS MĒNESS DZĒRIENS (473. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 17. oktobri. Pirmpublicējums žurnālā «Skaidrība»,

1924, 1. nr., 2. lpp., ar virsrakstu «Zvaigžņu zvirgzdos».

Saglabājies melnraksts (22923/154, bez virsraksta) un tīrraksts

(22923/246), abi datēti ar 1923. g. 17. oktobri. Saglabājies arī pirmpub-

licējuma izgriezums (22852/110), kurā Rainis virsrakstu pārveidojis —

tas ir tāds pats kā pamattekstā.
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MĒNESS SUDRABA ZVANI (474. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 15. septembri. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1924, 10. nr., 724. lpp., ar virsrakstu «Nakti, mēness nakti» un citām

atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22923/222, datēts ar 1924. g. 15. septembri, bez

virsraksta) un melnraksts (22852/111, datēts ar 1924. g. 15. septembri un

3. oktobri, ar virsrakstiem «Nakti, mēness nakti» un «Mēness sudraba

zvani»),

«KĀ DARBS IET!» (475. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 475. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/112).

ASTRAS (476. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 20. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1924, 226. nr.,

4. okt, ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22923/158, datēts ar 1923. g. 20. septembri, bez

virsraksta) un pirmpublicējuma izgriezums (22852/113), kurā Rainis

7. rindu pārveidojis — tā ir tāda pati kā pamattekstā.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 7. rindā — «bāli mīļus» labots par

«bāli mēļus».

SASPIESTA SIRDS (477. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 2. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 477. lpp.

Saglabājies meinraksts (22923/220, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/114, datēts ar 1924. g. 2. jūliju, ar virsrakstiem «Sirds saujā sa-

spiesta» un «Saujā saspiesta sirds»).

EPIZODE (478. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 8. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1, 8. lpp., bez 3. un 12. rindas.

Saglabājušies divi melnraksti (22852/115, datēts ar 1923. g. 8. ap-

rīli; 22923/19, datēts ar 1923. g. 10. oktobri, ar virsrakstu «Pēdējā epi-

zode»).

DZĪVES ADVOKĀTS (479. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 9. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 479. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22852/116, datēts ar 1923. g. 9. aprīli;

22923/19, datēts ar 1923. g. 10. aprīli).
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ANIMULA PALLIDULA (480. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 8. aprīli. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 480. lpp.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22852/117, datēts ar 1923. g.

8. aprīli) un 1.—5. rindas melnraksts (22923/33, bez virsraksta).

Adriāna vārdu tulkojums latviešu valodā:

Dvēselīte, pabālā

Dvēselīt, klaidonīt, mīlucīt,

Ķermeņa viese un pavadone,

Tu, kas tagad aiziesi uz vietām,

Bālām, nepatīkamām, kailām,

Un nejokosi vairs kā parasti.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 5. rindā — «jocas» labots par «joca».

MĒNESS GAISMAS ZIEDS (480. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 2. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 480. lpp.

Saglabājies uzmetums (22923/220, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/118, datēts ar 1924. g. 2. jūliju, ar virsrakstiem «Mēness gais-

mas puķe» un «Mēness gaismas zieds»),

PATĪBA SĀPĒS (481. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 6. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 481. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/119, datēts ar 1923. g. 6. aprīli, ar virs-

rakstiem «Vientuļas sāpes» un «Patība sāpēs»).

SĀPES VIENOTĀJAS (481. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 6. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 481. lpp.

Saglabājies melnraksts (22852/120, datēts ar 1923. g. 6. aprīli).

ĒNAS PUĶE (482. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 15. martā. Pirmpublicējums žurnālā «Domas», 1925,

3. nr., 161. lpp., ar atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22923/5, datēts ar 1924. g. 15. martu, bez

virsraksta) un tīrraksts (22852/121, datēts ar 1924. g. 15. martu un

6. jūliju).

ĪSTAIS MHAS VĀRDS (483. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 12. decembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1925, 3. nr., 163. lpp., ciklā «Mīlas šaubas». Pirmpublicējums ir ar

virsrakstu «Skaisti vārdi» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies 4.—29. rindas melnraksts (22923/134a, bez virsraksta) un

visa dzejoļa melnraksts (22852/122—123), abi datēti ar 1923. g. 12. de-

cembri.
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LĪDZAS BRŪCES (485. lpp.)

Sacerēts 1913. g. 8. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 485. lpp.

Saglabājies uzmetums (22923/186, datēts ar 1923. g. 20. martu),

divi melnraksti (22923/244, datēts ar 1913. g. 8. janvāri, 1923. g.

20. martu; 22923/248, datēts ar 1913. g. 8. janvāri, 1923. g. 10. martu,

1924. g. 31. augustu), visi trīs bez virsraksta, un tīrraksts (22852/124).

MAIGI SKŪPSTI (485. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 22. septembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1925, 3. nr., 163. lpp., ciklā «Mīlas šaubas». Pirmpublicējums ir ar at-

šķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22923/150, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/125), abi datēti ar 1923. g. 22. septembri.

MĪLAS NEPRATĒJS (486. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 20. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 486. lpp.

Saglabājies 1.—9. rindas uzmetums (22923/43), visa dzejoļa melnraksts

(22923/198), abi datēti ar 1923. g. 20. martu, bez virsraksta, un tīr-

raksts (22852/126, datēts ar 1923. g. 20. un 31. martu).

SMIEKLU NAKTS (487. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 28. septembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Domas»,

1925, 3. nr., 161. lpp., ar virsrakstu «Stiedzētā dvēsle» un citām atšķi-
rībām no pamatteksta.

Saglabājies 1.—15. rindas melnraksts (22923/146, bez virsraksta) un

visa dzejoļa melnraksts (22852/127), abi datēti ar 1923. g. 28. septembri.

VIENS VĀRDIŅŠ (488. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 22. oktobrī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 488. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/153, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/128), abi datēti ar 1923. g. 22. oktobri.

ATBILDE (489. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 31. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 489. lpp.

Saglabājies melnraksts (22852/129, datēts ar 1923. g. 31. martu).

SĀPJU MĪLA (489. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 27. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 489. lpp.

Saglabājies I—9. rindas melnraksts (22923/162, bez virsraksta) un

visa dzejoļa melnraksts (22852/130), abi datēti ar 1923. g. 27. jūliju.
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DIVAS SAULES (490. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 8. maijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 490. lpp.

Saglabājies 1.—9. rindas melnraksts (22923/213, datēts ar 1923. g.

8. maiju, ar virsrakstu «No viena skata») un visa dzejoļa tīrraksts

(22852/131, datēts ar 1923. g. 8. maiju, ar virsrakstiem «Raisīti mez-

gliņi» un «Divas saules»).

«TU BRĪNUMS!» (491. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 491. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/132).

PIEPEŠA VASARA (492. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 13. augustā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 492. lpp.

Saglabājies t.—8. rindas melnraksts (22923/245, bez virsraksta) un

visa dzejoļa tīrraksts (22852/133, ar virsrakstiem «Agra vasara» un «Pie-

peša vasara»), abi datēti ar 1924. g. 13. augustu.

VIEGLUMS UN AKMENS (492. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 18. septembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Skaid-

rība», 1924, 2. nr., 17. lpp.

Saglabājies 1.—2. rindas melnraksts (22923/145, datēts ar 1923. g.

18. septembri, bez virsraksta).

MANA OREĀDA (493. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 22. oktobrī. Pirmpublicējums JZ, 1924, 149. nr.,

7. jūT., ar virsrakstu «Oreāda» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušies divi uzmetumi (22923/140, datēts ar 1923. g. 22. un

24. oktobri; 22923/140, datēts ar 1923. g. 25. septembri), melnraksts

(22923/139, datēts ar 1923. g. 22. un 29. oktobri), visi trīs bez virsraksta,

un tīrraksts (22852/134, datēts ar 1923. g. 22. un 29. oktobri).

Pirmajā uzmetumā Rainis pierakstījis: «Mīla ir māksla miesā kā gara

izteiksmes veids kā mūzika, deja».

Oreādas — grieķu mitoloģijā — kalnu nimfas.

KLUSI KLAUSOS (494. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 14. oktobrī. Pirmpublicējums JZ, 1924, 166. nr.,

26. jGLf ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22923/247) un I.—B. rindas

melnraksts (22923/148), abi datēti ar 1923. g. 14. oktobri, bez virsrak-

sta. Saglabājies arī pirmpublicējuma izgriezums (22852/136) ar Raiņa

izdarītiem labojumiem.
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ZVAIGZNE UN RĪTENIS (495. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 2. aprīlī. Pirmpublicējums 1923. g. jūnijā — žur-

nālā «Līra», 1, 13.—14. lpp., un JZ, 129. nr., 16. jūn. Abos izdevumos

publicēts ar virsrakstu «Tavā saulē» un citām atšķirībām no pamat-

teksta.

Saglabājies melnraksts (22923/200, datēts ar 1923. g. 2. aprīli, bez

virsraksta) un pirmpublicējuma izgriezums (22852/137) ar Raiņa izdarī-

tiem labojumiem.

DZĪVE SAULE, DZĪVE MĒNESĪ (496. lpp.)

Sacerēts 1923. g 1. un 2. augustā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj.,

496. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/153, datēts ar 1923. g. 1. un 2. augustu,

bez virsraksta) un trīs tīrraksti (22852/138, datēts ar 1923. g. 2. augustu;

22923/250, ar virsrakstu «Divdzīve»; 22852/138, datēts ar 1923. g.

2. augustu).

MĪLA BRĪVES RAISĪTĀJA (497. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 28. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1925, 72. nr.
f

30. martā.

Saglabājies 1.—19. rindas melnraksts (22923/161, datēts ar 1923. g.

28. jūliju, bez virsraksta) un visa dzejoļa melnraksts (22852/139—140,

datēts ar 1923. g. 28. un 30. jūliju, ar virsrakstiem «Mīla raisītāja» un

«Mīlabrīves raisītāja»).

NAKTS UN RUBĪNS (499. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 23. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 499. lpp.

Saglabājies 2.—7. rindas melnraksts (22923/166, bez virsraksta) un

visa dzejoļa tīrraksts (22852/141), abi datēti ar 1923. g. 23. jūliju.

DĀRGAKMEŅI (500. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 23. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 500. lpp.

Saglabājies 1.—14. rindas melnraksts (22923/166, bez virsraksta) un

visa dzejoļa tīrraksts (22852/142), abi datēti ar 1923. g. 23. jūliju.

SIRDS UN MEITĒNS (501. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 30. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 501. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22852/143, datēts ar 1923. g. 30. jū-

liju; 22923/160, bez virsraksta).
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UZ MĪLU ATSAUCIES (502. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1923, 133. nr., 21. jūn., bez virsraksta.

MEITENES DZIESMAS (503. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 20. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1925, 49. nr.,

2. martā.

Saglabājies melnraksts (22923/165, datēts ar 1923. g. 20. jūliju).

VIENA STUNDA (504. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 504. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22923/11, datēts ar 1924. g. 23. jū-

niju, bez virsraksta; 22852/146, datēts ar 1924. g. 23. jūniju un 2. jū-

liju).

SUDRABA MIRDZUMS (505. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 20. martā. Pirmpublicējums žurnālā «Skaidrība»,

1924, 3. nr., 37. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22923/186, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

147), abi datēti ar 1923. g. 20. martu.

AUGSTĀS TĀLES (506. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 21. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 506. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/187, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/148), abi datēti ar 1923. g. 21. martu.

«KAD RUDENS NĀK, SĀK ILGAS PIEPILDĪTIES» (507. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 507. lpp.

Saglabājies melnraksts (22852/149).

KAD RUDENS NĀK (508. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 22. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1924, 229. m.,

8. okt., ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies 4.—14. rindas melnraksts (22923/156) un visa dzejoļa

tīrraksts (22923/232), abi datēti ar 1923. g. 22. septembri, bez virsraksta.

DZĒRVES GAITA (509. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 21. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 509. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/242, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

151), abi datēti ar 1925. g. 21. janvāri.
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AIZLAICES DVĒSELES (510. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 20. martā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 510. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/185, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/152), abi datēti ar 1923. g. 20. martu.

Miena (apvidvārds) — strīds, vārdu pārmaiņa.

LAUZU ACIS UN ZVAIGZŅU ACIS (511. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 1. novembrī. Pirmpublicējums JZ, 1924, 255. nr.,

8. nov. Publicējumā Scd, 1925, 82. nr., 12. apr., dzejolis atšķiras

no pamatteksta. Dzejoļa autogrāfs iespiests žurnālā «Atpūta», 1925,

50. nr., 4. lpp., tādā pašā redakcijā kā pamattckstā.

Saglabājies 1.—14. rindas melnraksts (22923/231, datēts ar 1924. g.

1. novembri, bez virsraksta).

IZZŪDOŠA MENESSMEITA (512. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 28. oktobrī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 512. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/151, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

154), abi datēti ar 1923. g. 28. oktobri.

DABAS VIENALDZĪGĀ DAILE (513. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 28. oktobri. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1924,

6, 81. lpp., ar virsrakstu «Radītājs un daba».

Saglabājies melnraksts (22923/149, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/155, ar virsrakstiem «Vienaldzīgā daile» un «Dabas vienaldzīgā

daile»), abi datēti ar 1923. g. 28. oktobri.

MĒNESS SMAIDI (514. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 27. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 514.—

515. lpp.

Saglabājies melnraksts (22852/156, datēts ar 1923. g. 27. jūliju).

TUMŠĀS ACIS UN GAIŠAIS ZIEDS (516. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 30. martā. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

Ii 10. lpp., ar virsrakstu «Jūs, tumšās acis, un tu, gaišais zieds» un

citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (22852/159, datēts ar 1923. g. 30. martu).

SIETAIS LAIKS (516. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 5. maijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 516. lpp.

Saglabājies uzmetums (22923/214, bez virsraksta) un melnraksts

(22852/160), abi datēti ar 1923. g. 5. maiju.
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AK VAI, KA MES TIK TUVU TIKĀMIES! (517. lpp.)

Sākts 1923. g. 23. martā. Pirmpublicējums JZ, 1925, 49. nr., 2. martā,

bez virsraksta.

Saglabājies 1.—10. rindas melnraksts (22923/190, datēts ar 1923. g.

23. martu, bez virsraksta).

TĒLS ACIS (518. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 25. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 518. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/266, bez virsraksta) un tīrraksts ar ne-

lielu atšķirību no pamatteksta (22852/162), abi datēti ar 1925. g. 25. jan-

vāri.

«KAS BŪS AR TEVI?» (519. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 519. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22852/163).

Impavidum ferient ruinae — citāts latīņu valodā no Horācija dze-

joļa par taisnīgu un bezbailīgu vīru (Carmina, 3. grām., 3. dz.):

Si fractus illabatur orbis

Impavidum ferient ruinae —

Pat ja debesjums sagrūtu,

Drupas viņu nesabiedētu.

GARĀ MIGLA (520. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 26. novembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Skaidrība»,

1924, 6. nr., 82. lpp., ar virsrakstu «Auksta migla».

Saglabājies melnraksts (22724/109, datēts ar 1919. g. 26. novembri,

bez virsraksta) un mašīnraksts ar Raiņa izdarītiem labojumiem

(22852/164, datēts ar 1919. g. 26. novembri).

ZVAIGZNES, PUĶES UN SIRDS (520. lpp.)

Pabeigts 1924. g. 2. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1925, 74. nr., 1. apr.

Saglabājies 1.—3. rindas melnraksts (22923/220, bez virsraksta) un

tīrraksts (22852/165, datēts ar 1924. g. 2. jūliju).

SLĀPJU DZĒSĒJA (521. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 22. un 23. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1925, 74. nr.,

t. apr., ar atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22923/12, datēts ar 1924. g. 22. un 23. jū-

niju, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/166, datēts ar 1924. g, 23. jū-

niju).
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ZVAIGZNES, PUĶES UN DVĒSLES (522. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 2. jūlijā. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums», 1924,

7. nr., 483. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies 1.—3. rindas melnraksts (22923/220, bez virsraksta) un

visa dzejoļa tīrraksts (22852/165, datēts ar 1924. g. 2. jūliju).

SAPLOSĪTS VAIDS (523. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 4. februārī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 523. lpp.

Saglabājušies trīs uzmetumi bez virsraksta (22923/295, datēts ar

1910. g. 4. februāri, 1917. g. 4. maiju; 22923/295, datēts ar 1917. g.

4. maiju; 22923/226, datēts ar 1910. g. 4. februāri, 1917. g. 4. maiju,

ar virsrakstiem «Atmetnes» un «Atkritnes»), melnraksts (22923/225, da-

tēts ar 1910. g. 4. februāri, 1917. g. 4. maiju, ar virsrakstiem «Saplēs-

tas strēmeles» un«Atkritnes») un tīrraksts (22852/168, datēts ar 1910. g.

4. februāri, 1917. g. 4. maiju, 1923. g. 15. maiju).

NEKLUSTOŠS VAIDS (524. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 9. jūnijā. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1, 6.—7. lpp., ar virsrakstu «Sāpes» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22923/227, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/169, ar virsrakstiem «Sāpes», «Atmodies vaids», «Neklustošs

vaids»), abi datēti ar 1909. g. 9. jūniju.

LAUZĀMS LIKTENS (525. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 5. februārī. Pirmpublicējums Scd, 1925, 49. nr.,

1. martā, ar virsrakstu «Proletariātam».

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22923/230, datēts ar 1912. g.

5. februāri) un 1. panta melnraksts (22923/230, datēts ar 1925. g. 21. jan-

vāri), abi bez virsraksta.

SIETS UN NESIETS (526. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 15. un 16. maijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj.,

526. lpp.

Saglabājies uzmetums (22923/69, datēts ar 1923. g. 15. maiju) un

tīrraksts (22852/170, datēts ar 1923. g. 16. maiju).

CITU LAIKS (527. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 12. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1925, 80. nr., 8. apr.

Saglabājies 1.—17. rindas melnraksts (22923/217, datēts ar 1924. g.

12. jūliju un 5. novembri), 1.—13. rindas melnraksts (22923/241, datēts

ar 1924. g. 12. jūliju), abi bez virsraksta, un visa dzejoļa tīrraksts (22852/

171).
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SAULES LAIKS (528. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 16. maijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 528. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/70, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

172), abi datēti ar 1923. g. 16. maiju.

SKAISTUMA SKATS (528. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 19. janvārī.

Pirmpublicējums žurnālā «Skaidrība», 1924, 2. nr., 17. lpp., ar virs-

rakstu «Puķe un nevīstība».

Saglabājies uzmetums (22923/194, bez virsraksta) un melnraksts

(22852/173), abi datēti ar 1923. g. 19. janvāri.

NEKAS NAU VAJDZĪGS (529. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 15. decembrī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 529. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/134, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

174), abi datēti ar 1923. g. 15. decembri.

PIE SEVIS AIZEJU (530. lpp.)

1.—12. rinda sacerēta 1909. g. 4. maijā, 13.—15. rinda — 1923. g.

29. oktobrī. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923, 1, 5.—6. lpp., ar

virsrakstu «Pie sevis» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22923/228, datēts ar 1909. g. 4. maiju, bez

virsraksta), melnraksts (22923/142, datēts ar 1909. g. 4. maiju, 1923. g.

29. oktobri, ar virsrakstiem «Nekas» un «Pie sevis») un tīrraksts (22852/

175, datēts ar 1909. g. 4. maiju, 1923. g. 29. oktobri).

LIKTENS VĀRDĀ (531. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 14. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums», 1924,

7. nr., 483. lpp., bez virsraksta.

Saglabājušies trīs 1.—9. rindas melnraksti (22923/218 un 22923/219,

abi datēti ar 1922. g. 14. aprīli, bez virsraksta; 22852/176) un 1.—9. rin-

das tīrraksts (22923/249, datēts ar 1922. g. 14. aprīli, bez virsraksta).

Melnrakstā 22852/176 ir svītrots virsraksts «Azurai. Kā atbilde uz vēs-

tuli». Virsraksts rakstīts ar citādu tinti un, iespējams, attiecas uz citu

dzejoli.

VIENĀ TRAUKĀ (532. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 11. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 532. lpp.

Saglabājies melnraksts (22852/177, datēts ar 1924. g. 11. jūliju).
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ZILĀ NIRVĀNA (533. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 21. janvārī. Pirmpublicējums JZ, 1925, 77. nr.,

4. apr.

Saglabājies melnraksts (22923/236, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

178), abi datēti ar 1925. g. 21. janvāri.

LIDZ AR ĢĪMETNI (534. lpp.)

4.—6. rinda sacerēta 1925. g. 26. janvārī. Pirmpublicējums JZ, 1925,

74. nr., 1. apr.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22923/141, 4.—6. rinda datēta ar

1925. g. 26. janvāri), 1.—3. rindas tīrraksts (22923/220) un visa dzejoja
tīrraksts (22852/179).

«ES NEGRIBU lET, ES NESPĒJU» (535. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 535. lpp.

Saglabājies melnraksta fragments (22923/268) un tīrraksts (22852/180).

JŪRMALĀ VIENS (536. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 536. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/66, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

181—182).

NO MĪĻĀS DIENASGRĀMATAS (537. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 3. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 537. lpp.

Saglabājies 1.—21. rindas melnraksts (22923/9, datēts ar 1924. g.

3. jūliju, bez virsraksta) un visa dzejoļa tīrraksts (22852/183, datēts ar

1924. g. 4. jūliju).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 13. rindā — «Na» labots par «Nu».

SKAISTUMS MIERINĀTĀJS (538. lpp.)

Dzejoļa pamatdoma uzrakstīta 1920. g. 23. septembrī. Dzejolis sa-

cerēts 1921. g. 10. decembrī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 538. lpp.

Saglabājušās dzejoļa radāmās domas (22023/189, datētas ar 1920. g.

23. septembri, bez virsraksta), uzmetums (22923/189, datēts ar 1921. g.

10. decembri, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/184, datēts ar 1920. g.

23. septembri, 1921. g. 10. decembri, 1923. g. 30. martu).

KUR ESI PATS? (539. lpp.)

Dzejoļa pamatdoma uzrakstīta 1924. g. 12. janvārī. Dzejolis sacerēts

1924, g. 27. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 539. lpp.
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Saglabājušās dzejoļa radāmās domas (22923/135, datētas ar 1924. g.

12. janvāri, bez virsraksta), melnraksts (22923/133, datēts ar 1924. g.

12. un 27. janvāri, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/185 —186, datēts

ar 1924. g. 12. un 27. janvāri).

NO MĪĻĀS DIENASGRĀMATAS (540. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 4. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 540. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/10, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

187), abi datēti ar 1924. g. 4. jūliju.

PĒDĒJĀ LAIME (541. lpp.)

Sākts 1924. g. 22. decembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1925, 3. nr., 163. lpp., ciklā «Mīlas šaubas». Pirmpublicējums ir ai atšķi-

rībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22923/243, datēts ar 1924. g. 22. decembri,

bez virsraksta) un tīrraksts (22852/188).

NAKTS NESAKA NEKĀ (542. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 5. oktobrī. Pirmpublicējums Scd, 1923, 224. nr.,

7. okt, ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22923/147, bez virsraksta) un tīrraksts (22852/

189), abi datēti ar 1923. g. 5. oktobri.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 1. un 2. rindā
— «Kā» labots par «Ka».

KAS NAKTS? (543. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 23. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1925, 81. nr., 11. apr.

Saglabājies 1.—6. rindas melnraksts (22923/163, bez virsraksta) un

visa dzejoļa tīrraksts (22852/190), abi datēti ar 1923. g. 23. jūliju.

KAS GAIŠUMS? (543. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 23. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1925, 81. nr., 11. apr.

Saglabājies tīrraksts (22852/190, datēts ar 1923. g. 23. jūliju).

PILNĪBA UN TUKŠUMS (544. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 23. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1925, 74. nr., 1. apr.

Saglabājies tīrraksts (22852/191, datēts ar 1923. g. 23. jūliju).

SARUNA (545. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 29. jūlijā. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 545.—

546. lpp.



Saglabājušās dzejoļa radāmās domas (22923/163, datētas ar 1923. g.

23. jūliju; 22923/159, datētas ar 1923. g. 1. augustu; 22923/266, datētas

ar 1925. g. 25. janvāri) un divi melnraksti (22923/163, datēts ar 1923. g.

29. jūliju; 22852/192—194, datēts ar 1923. g. 29. jūliju un 1. augustu,

abi bez virsraksta).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 10. rindā — «Nu, un» labots par

«Nu, nu».

ASARAS (547. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 23. jūlijā. Pirmpublicējums žurnālā «Skaidrība»,

1924, 2. nr., 17. lpp., ar virsrakstu «Asaras raibums».

Saglabājies melnraksts (22923/163) un tīrraksts (22852/195), abi da-

tēti ar 1923. g. 23. jūliju, bez virsraksta.

ARDIEVAS (548. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 31. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 548. lpp.

Saglabājies melnraksts (22852/196, datēts ar 1925. g. 31. janvāri, bez

virsraksta).

Impavidum ferient ruinae — citāts no Horācija dzejoļa.

Skat. teksta «Kas būs ar tevi?» komentāru 682. lpp.

Šajā izdevumā novērsta iespiedkļūda — svītrota atkārtotā 10. rinda.

ROKA AR GREDZENU (549. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 29. jūlijā Pirmpublicējums JZ, 1924, 208. nr.,

13. sept.

Saglabājies melnraksts (22923/229, datēts ar 1924. g. 29. jūliju, bez

virsraksta).

«ŠIS DZEJAS GRĀMATAS ROKRAKSTU SAŅĒMU..» (550. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 4. sēj., 550. lpp.

Saglabājies melnraksts (22852/198—200).



KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

DzD —J. Raiņa kopoti raksti «Dzīve un darbi»

JZ — laikraksts «Jaunākās Ziņas»

IZ — «Ilustrēts Žurnāls»

MVM — «Mājas Viesa Mēnešraksts»

Scd — laikraksts «Sociāldemokrāts»



PERSONU RĀDĪTĀJS

Aleksandrs Lielais (356—323 p. m. ē.), Maķedonijas valdnieks — 195

Anakreons (ap 570—478 p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks — 575

Aihimeds (ap 287 —212 p. ra. ē.), sengrieķu matemātiķis un

fiziķis — 381

Aspazija (Ist. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), latviešu dzejniece, dra-

maturģe, Raiņa dzīvesbiedre — 562, 582, 599, 601, 605, 612,

625, 631, 634, 650, 651

Birkerts Pēteris (1881—1956), latviešu folklorists un literāts — 567

Farīni Džuzepīna, Raiņa paziņa Kastaņolā —
557

Felkerzāms Hamilkārs (1811—1856), Baltijas vācu muižnieks — 192,

559, 608, 609, 610.

Gulbis Ansis (1873—1936), latviešu rakstnieks un grāmatizdevējs. Iz-

devis arī Raiņa kopotus rakstus «Dzīve un darbi» — 565

Garibaldi Džuzepe (1807—1882), itāļu tautas varonis, viens no itāļu
revolucionārās demokrātijas vadoņiem nacionālās atbrīvošanās

cīņās — 24

Hadriāns Publijs Elijs (Adrians, 76 —138), romiešu ķeizars — 480, 676

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 562

Horācijs (65—8 p. m. ē.), romiešu dzejnieks — 682, 687

Kalidasa (dzīvojis 5. gs.), seno indiešu dzejnieks un dramaturgs — 562

Kataneo Karlo (1801—1869), itāļu tautas atbrīvošanās cīņu dalībnieks,

politisks darbinieks un zinātnieks — 64

Kliģere Olga (dz. 1898), Raiņa tuva paziņa, skolotāja — 563, 564

Kung-tse (Kun-cze, Kun-Fu-czi, Konfūcijs, 551—479 p. m. ē.), seno

ķīniešu filozofs — 402, 563

Li Tai-pē (701—762), ķīniešu dzejnieks — 391, 563

Murevska Erna (1902—1927), latviešu revolucionāra dzejniece — 630

Purvītis Vilhelms (1872—1945), latviešu gleznotājs — 565

Rafaēls (īst. v. Rafaēls Santi, 1483—1520), itāļu gleznotājs —
195

Vidbergs Sigismunds (1890—1970), latviešu grafiķis — 565
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DZEJOĻU VIRSRAKSTU

UN PIRMO RINDU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

«A rivederci! lūpas trīso klusi» 1
,

29

«Abi galvas saliekam» (Mēness slēptas acis) ,447

Acis aiz gardīnām («Tu savas lielās acis plakstiem sedzi») . , 396

Acu degums («Kad es pārnācu») ,350

Adrastea («Vai laime tomēr?!») 431

«Aiz to mežu, aiz to kalnu» �
278

Aizaugu stīgas («Aizaugu stīgas un ērkšķi bij priekšā») ... 428

«Aizaugu stīgas un ērkšķi bij priekšā» (Aizaugu stīgas) . . ,
428

Aizkavējies ziedons («Stāv koki klusi un kaili») 436

Aizlaices dvēseles («Tāli nost no pasaules») 510

Aizskrējējs («Skrejot atdalās no manis») 249

Aizstāvs («Nē, neaizstāvies tu! tev aizstāvs būs») 127

«Aizšalcis, nobālis» (Dzēlīga dvaša) ,
223

«Ak, ej jau, tu mīlēt neproti» (Mīlas nepratējs) ,
486

«Ak, kā lai tiktu» (Zvaigžņu meita) ,394

«Ak, labi, ka vēl viss nav mūsu daļā» (Līdzskaņa) .... 140

«Ak, Olivia —» 76

«Ak, prieks! vai tas ir ugunskura stariņš?» (Ugunskura stariņš) . 429

Ak vai, ka mēs tik tuvu tikāmies! («Mums šķita, mēs tik tuvu

tikāmies») ,517

«Ak, zemes vēzīt, —» 77

«Ak, ziedu pirkstiņi —» 72

Alga viena («Ir alga viena tagad, varu teikt») 118

«Ametisti, opāli un hrizoprazi» (Dārgakmeņi) *
500

Animula pallidula («Animula vagula, blandula») ..... 480

«Animula vagula, blandula» (Animula pallidula) 480

«Ap četriem agri pirmais putniņš čirkst» (Lēnas gaidas) ... 164

1 Pcdiyās uzradīta dzejoja pirmā rinda.
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«Ap kalnu leni stiepjas melni dumi» 78

«Ap zilo debess jumu balta josta» (Montē Generoso) .... 52

«Apēd ābolīti» (Serde un sirds) 410

«Apreibušas tavas acis» (Reibinošais mēness dzēriens) . . .

473

«Apskauj berzu, pieliec viņam vaigu» (Berza trīsas) .... 453

«Ar manu sirdi gribat jūs mani vilt» (Garzirola) 46

«Ar smagu sirdi iesākt savu rītu» 37

«Ar vienu skūpstu tu» (Viens skūpsts) 443

«Ar zelta saules stariem —» 266

Ara pasaule («Par mani āra pasaulei nav varas») . . . . 112

Ardievas («Es tevi atlaižu, tad ej nu ar!») 548

«Ardievu, daiļa mana» (Itāļu rekrutu dziesma) 40

Asaras («Debess asaras ir lietus lasās» ) 547

«Asras nevarīgas klēpi krīt —» 54

Astras («Kopš bērnu dienam astras manim mīl») 476

Atbilde («Nu grab tad arī, nu rausti arī!) 489

Atkal cīņa («Tu velti reibsti atmiņas un daile») 347

Atkal ezers («Vai tu arī negribi gaisa celties?») 197

Atmatas smarša («Tas bij tik sen,
— ka es to iecerējos?») . . 95

Atmini sauli! («Kad sirds tik smaga kā ezers guļ, —») . . .
247

Atskaņas («Atskaņas, atskaņas —») 360

«Atskaņas, atskaņas —» (Atskaņas) 360

Atskatne («Ko mūžam nebiju vēl darījis —») 114

Atvērtas lupas («Ij man reiz lupas bija atvērtas») .... 415

Atzaļotas rudens lapas («Zaļas bija vasar' lapas») .... 430

Atziedis («Tu ne bez atziedēs, jo tu ne vienis») 147

Augstas tāles («Ne! augstas tāles ne! ak, es tur salstu!») . . .

506

Augsts dumu stabs («Slīd garam sils») 222

«Auksta migla, un vakars tumst» 339

«Aust rīts! aust rīts!» 178

«Austriņa sārta» 296

Bailīga saruna («Cik vien ap tevi redzu, visas skaistas —») . .
422

Bālais mēness («Ik nakti bālais mēness dilst un dilst») . . .
471

«Balta zeme» (Bez gala ceļš) 225

«Baltas rozes ...» 74

Balti balodīši («Es redzu — lauka arājs vagas dzen») . . .
449

Baznīca un kapi («Liels koku pudurs ap baznīcu stāv») . . .
194

Bēgums («Kad pirmo reizi ļaudīs izgāju») 100

Bērna bēdas («Tik vienas bija man i bērna bēdas») .... 99

Bērna draugi («Jo bērnu gadus kopa nodzīvoju») 97

Berza trīsas («Apskauj berzu, pieliec viņam vaigu») .... 453

«Bet atpakaļ» (Pilošs zelts) 226

«Bet dzelzceļa vilciens»
... . . »•«*•*

188
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«Bet es, —
kad miesas man sen zemē dusēs» 385

«Bet ja šīs acis vienmēr redzējušas» (Daudz redzējušas acis) . . 397

«Bet, kad es mirtu —» (Visa devēja) 335

«Bet kad nu tomēr viss tik ilūzija?» (Dziestoša uguns) ... 340

«Bet tu, tu esi gaišums, prieks un smiekli» (Kas gaišums?) . . 543

Bez gala ceļš («Balta zeme») 225

«Bez miega naktis, nu man klusas biedres» (Klusās biedres) . .
101

Bez rūpēm («Visapkārt sāpes urbj un draudi draud») ... 149

«Bij pulkstens četri rītā, agrā ziemā, —» (Saules ķērējs) ... 341

Brīnišķīgās acis («Šīs brīnišķīgās acis: vieni stari!») .... 318

Būs diezgan klaušu gaitas... («Būs diezgan klaušu gaitas; atlaid

mani!»). 125

«Būs diezgan klaušu gaitas; atlaid mani!» (Būs diezgan klaušu

gaitas ...) 125

Carabbia («Tu cilvēkus nevari panest») 45

Ceļš uz laimes zemi («Kur ir ceļš uz tālo laimes zemi?») . . .
469

Cento valli — vai Maggia («Pilna vēju ir lielā kalnu sprauga») . 49

«Cik ātri mēness iet!» (Mēness gaita) 463

«Cik daiļām sievām neizteiktas mīlas!» (Sauļojoša mila) . . . 366

«Cik dzīve nabaga! cik maz tai laba!» 382

«Cik grūti, grūti! kā man sirdi spiež!» (No mīļās dienasgrāmatas) 537

«Cik lēni no sapņa» (Nosalis ziedons) 244

«Cik manā mūžā laimes pabijušas» . .
383

«Cik skaista esi tu, un cik tu laba!» (Skaistums mierinātājs) . .
538

«Cik skaista ir šī pasaule!» (Trešā nakts) 406

«Cik sūras stundas tomēr, dzestras dienas!» 364

«Cik tavas rokas ņems šo ģīmetni» (Līdz ar ģīmetni) . .
.

534

«Cik tevi mīlu, tikai sapnis zin» (Sapņa ziedi) . . . . �
457

«Cik tu man roku sniedz, ikreiz es brīnos» (Mana oreāda) .
.

493

«Cik tu pie manis mīti» (Līdzās brūces) 485

«Cik viegli dzīvot ir, kad apzinos» (Vieglums un akmens) . .

492

«Cik vien ap tevi redzu, visas skaistas, —» (Bailīga saruna) .
422

Cīruls («Un, kamēr es sēdu un gaužos») 227

Citu laiks («Jo savu laiku nedzīvot ir briesmas») .... 527

Čūskas acis («Vai pēkšņi dzirkst kas trūdos? Nav jau spirkstis») 104

Dabas vienaldzīgā daile («Lūkot vien tik dabas vienaldzīgo

daili —») .

'

•
513

«Daiļš lilju ziediņš pašu ziemas vidu»
. . . . . . ,

314

Dārgakmeņi («Ametisti, opāli un hrizoprazi») ...... 500

Dārzi («Nē, vārtos negribu es tikai vērties») ,108

Dārzs («Tepat taču ārā ir mīlīgais dārzs!») 197

Daudz redzējušas acis («Bet ja šīs acis vienmēr redzējušas») . .
397

«Daudz zvaigžņu debesīm mirdz» (Zvaigznes, puķes un sirds) .
520
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«Debess asaras ir lietus lāsas» (Asaras) 547

«Debess sadugusi» 79

«Dēd vārga diena» 245

«Deviņi balti narcisi» 38

«Diena atver ļaužu acis» (Ļaužu acis un zvaigžņu acis) . . .
511

«Dienām garām iet man ļaudis» 359

Dienas lakstīgala («Tu dienā nāci, lakstīgala») 452

Div' jauni zēni («Div' jauni zēni iet un dzied») 35

«Div' jauni zēni iet un dzied» (Div' jauni zēni) 35

Divas saules («Visi šaubu mezgliņi») 490

«Divas zvaigznes» 287

Divsirdis («Tu savu sirdi manim devi balvā») 373

«Domu viļņos līgojas» 33

Dūmi («Dzelzceļa dūmi ceļas un kupli briest») 219

Dvēselītes nesējiņas («Tumšā naktī vēji drošāk dauzās») . . . 445

«Dvēsle, dvēsle» 354

Dvēsle bez ziedu («Neprasi man») 437

Dvēsles akas zelta vāki («Es pirmās redzu acis: smagi plaksti!») .
320

Dzēlīga dvaša («Aizšalcis, nobālis») 223

Dzelons sirdī («Kā smagums krūtīs velk, kā sirds man svaidās!») 343

«Dzelzceļa dūmi ceļas un kupli briest» (Dūmi) 219

«Dzelzceļa vilciens» 182

«Dzelzceļa vilciens atkal steigdamies traucas» 235

«Dzelzceļa vilciens rauj mani prom» (Garām) 217

Dzērves gaita («Zem tavām kājām lapas mīksti sedzas») . . .
509

Dziestoša uguns («Bet kad nu tomēr viss tik ilūzija?») . . .
340

«Dzimst cilvēks viens, un mirst viņš atkal viens, —» (Viens) . 110

Dzimtenes kāpās («Zeltā vizo saules stari») 206

«Dzīve sapnis, sapnis klīst, —» 8

Dzīve saulē, dzīve mēnesī («Redzējis es tevi tiku agrāk dienā») .

496

Dzīves advokāts («Nu, ko tu saki? —») 479

Dzīves pūra sēkliņas («Kā milzu kapu kopās nakti skatos») . .
321

Dzīves sargs («Tev visas dienas, labas tā kā ļaunas») . . . 131

Dzīves taka («Grib dzīves taka vest no kalna lejā») .... 144

«Dzīvi tik dzīvot ir maz» (Laužams liktens) 525

Edera («Pilns melnu ogu pavasaragrumā») 34

«Efeja vija —» 39

«Ej vien un bēdz, pa kuru ceļu gribi» (Stāvi, bēgli!) . . . . 130

Ēnas puķe («Tu vienmēr priecājies, arvienu vairāk») .... 482,

Ēnas vīrs un es («Kas tas ir, kas man runā pretī?») .... 403

Epizode («Es tavā dzīvē tikai epizode») 478

«Es atkal aiziešu —» (Pie sevis aizeju) 530

Es atkal veru vāku... («Es atkal veru vāku — lai nu dzeltu») ,
156
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«Es atkal veru vāku — lai nu dzeltu» (Es atkal veru vāku...) . 156

«Es gribu prieku vien» (Prieka ceļš) ,414

«Es grūtā brīdī nomaļ' nosēdos» 64

«Es klusā rezignācijā jau likos rimis» (Uz mājām!) , 404

«Es mājās pārnācis pirms sava laika» .351

«Es mīlēju jūs visus līdzi silti» 348

«Es mīlu tevi»
, ,273

«Es nāku, es nāku! es pazīstu jūs» 201

Es pasauls aukstumu ... («Es pasauls aukstumu jau agri jutu») .
123

«Es pasauls aukstumu jau agri jutu» (Es pasauls aukstumu ...) .
123

«Es pati sevi vēroju un brīnos» (Mīla brīves raisītāja) . . . 49"'

«Es pavēru to vāku vecam šķirstam» (Vecais šķirsts) ... 103

«Es pazudis, es nespēju vairs nīst, —» (Pazudis) 161

«Es pirmās redzu acis: smagi plaksti!» (Dvēsles akas zelta vāki) 320

«Es redzu — laukā arājs vagas dzen» (Balti balodīši) .
. .

449

«Es siltā saulītē tev guļu taisu» (Raisitas sprādzes) .... 322

«Es skaistu sapņu tā kā laivas līgots» 293

«Es skatos laukā» ,
215

«Es skatos tavā ģīmetnē, un jausma» (Laimes jausma) ... 375

«Es skatos tavā skaistumā: kāds brīnums!» (Neskatāmais brīnums) 329

«Es tagad eju, mana tēvu sēta» 381

«Es tāli gājis, manim slāpst —» (Slāpju dzēsēja) ....
521

«Es tavā dzīvē tikai epizode» (Epizode) 478

«Es tava nakts un mēnessmeitiņa» (Mēness laiva) .... 455

«Es tevi atlaižu, tad ej nu ar!» (Ardievas) 548

«Es tevim skūpsta nedošu» (Uz koncertballi) 411

«Es toreiz rāvos kļūt no visa vaļā» (Tūkstots stīgas) .... 96

«Es turu pirmo tavu vēstuli —» (Pirmā vēstule) 416

«Es vakar biju uz tevi ļauns» 56

«Es vēlreiz senos sapņus sapņoju» 284

«Es vienos ziedos vadu visu gadu» 315

«Es visas jūsu jūtas tagad zinu» (Starojoša roka) 367

«Es zinu gan»
55

«Es zinu tik vien teikt: cik ziedi skaisti!» 328

Ezera noslēpums («Ļaudis saka: dzelmē grimušas lielās laivas») .

191

Ezers («Kā klusa, melna acs») 190

Faihilla («Nu es uz neveidību eju, zinot —») 361

Felkerzāma kalniņš («Pa otrai rokai zaļš apaudzis kalniņš») . . 192

«Fior di mirti» 60

«Fiore di lenta» (Itāļu meitenes dzied) 32

Fiore di maggio («Kad viņa cēli dejo lēno valsi») .... 21

«Gaidas, ak, kā nospiež gaidas!» (Putniņš krātā) ..... 435

Gaidošs brīnums («Vai neviļ gars, kas izmisumā raida?») , . »
145



«Gar vaigu galiem» (Mati gar vaigu galiem) ...... 458

«Gar zvaigznēm aši mākons iet, —» (Nakts, mēness un divas

zvaigznes) 392

Garā migla («Uz lapām migla smalki līst») 520

Garām («Dzelzceļa vilciens rauj mani prom») 217

Gars lauzējs («Gars, vielā dzimis, netaps vairs par vielu») . . 136

«Gars, vielā dzimis, netaps vairs par vielu» (Gars lauzējs) . .

136

Garzirola («Ar manu sirdi gribat jūs mani vilt») 46

Grauzi («Tad tas nu būtu gals. — Nav negaidīts —») . . 116

«Grib dzīves taka vest no kalna lejā» (Dzīves taka) . . . . 144

Gulēta nakts («Šo nākt' vairs neaizdaru savu logu») .... 165

«Guli, guli, guli» (Zvaigžņu kaisītājs) 446

Ģīmetne sāncense («Tev patīk mana ģīmetne tik vien») . .
418

«Ij kad es tevis neredzu» (Maigais mirdzums) 439

«Ij man reiz lūpas bija atvērtas» (Atvērtas lūpas) . . . . 415

«Ij mana dvēsle gaisīs» (Trešā dzīve) 425

Ik dien' tu skaistāka paliecil («Ik dien' tu skaistāka palieci!») . 421

«Ik dien' tu skaistāka palieci!» (Ik dien' tu skaistāka palieci!) . 421

«Ik dienas mīlas vairāk top —» (Saule augumā) 4^3

«Ikkatra puķīte, kas smaržo vien» 31

«Ik nakti bālais mēness dilst un dilst» (Bālais mēness) . . .

471

«Ik vakaru zvaigzne nāca»

«Ikviena roka savu sirdi» (Saspiesta sirds) 477

Ilgas gaisos («Tas dārgs, varbūt pats dārgākais tas ir;?») . . 397

Ir! («Turēt tevi atkal rokās!») 442

«Ir alga viena tagad, varu teikt» (Alga viena) 118

«Ir čūska — nāve: dzelons mokām biedē» (Kas čūska ir?) . . 151

Ir divi viens... («Ir divi viens: te visi noslēpumi!») .... 158

«Ir divi viens: te visi noslēpumi!» (Ir divi viens...) . . .

158

Ir dzīve kustība... (««Ir dzīve kustība.» — Un nāve?
--

«Arī —»») 13?

««Ir dzīve kustība.» —Un nāve? — «Arī —»» (Ir dzīve kustība . ) 137

«Ir, ir, ir!» 441

«Ir mīla brīnum brīnišķa —» (Mīlas svētība) 369

««Ir mīla mūžīga.» —
To pazīstam» (Mūžīga mīla) . . . . 412

«Ir naža asmens nolikts augšupēdu —» (Naža asmens) . . . 335

«Ir sekli dzīvot, dziļums vien ir mirt» (Riebjā nasta) ... 152

«Ir sila putnam jālaižas uz tāli» (Sila putns) 113

īstais mīlas vārds («Lūk, mīļi tavi skaistie vārdi skan») . . . 483

Itāļu meitenes dzied («Fiore di lenta») 32

Itāļu rekrūtu dziesma («Ardievu, daiļā mana») 40

Izbeigts un dzēsts («Izbeigts un dzēsts») 220

«Izbeigts un dzēsts» (Izbeigts un dzēsts) t
220

695
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«Iznāc dārzā, mēness meita» (Mēness princese) 472

Izzūdoša mēnessmeita («Kad es ilgi tevi uzlūkoju») .... 512

Ja nenāc tu («Ja nenāc tu, tad paliek manim pāri») ... 342

«Ja nenāc tu, tad paliek manim pāri» (Ja nenāc tu) . . .
342

««Jā, tomēr ļaudis mīli,» lēnie smaida» (Pārmalums) ... 139

«Jau ilgus gadus vadu pie tās tautas» 85

«Jau vakars — pulkstens sit — un drīz jau nakts —» (No mīļās

dienasgrāmatas) 540

Jaunā mēnesī (««Kas stādīts jaunā mēnesī, tas augs, —»») . .
429

Jaunais («Tu nesaki vairs ne vārda man») 242

«Jauns ērglis agri savus spārnus pleš» 61

Jautājumi (««Un dzīve, kas izšķīdusi kā dūmi?»») .... 223

«Jo bērnu gadus kopā nodzīvoju» (Bērna draugi) 97

«Jo savu laiku nedzīvot ir briesmas» (Citu laiks) 527

Jūras celta pasaule («Par sirdi, ko vēl sāpes tura slēgtu») . . 376

Jūras skaistums («Kā jūra saulē mirdz!») 434

Jūrmalā viens («Pret vēja virzienu ar gariem kakliem») ... 536

«Jūs dzimtenei un dzīvei simbols esat» 255

«Jūs, tumšās acis, un tu, gaišais zieds» (Tumšās acis un gaišais

zieds) i .
516

«Kā bij? Kā bij? — Nu atzīsti?» 260

«Kā darbs iet! Kāds spēku pieplūdums!» 475

«Ka dienas austie darbi irst» (Nakts nesaka nekā) .... 542

«Kā jūra saulē mirdz!» (Jūras skaistums) •
434

«Kā jūrā vērsimies uz trīssimts gadiem» 283

«Kā klusa, melna acs» (Ezers) 190

«Kā milzu kapu kopās nakti skatos» (Dzīves pūra sēkliņas) . . 321

Kā nāves nebīties. .. («Viss dom' un jūtu audums gadiem

austs —»J 160

«Kā pļava tevi sauc!» 73

«Kā smagums krūtīs velk, kā sirds man svaidās!» (Dzelons sirdī) 343

«Kā sudraba mirdzums uz lapām» (Sudraba mirdzums) . . .
505

«Kā tai niknā teikā stāsta» (Vienā traukā) 532

««Kā tevi vārdā sauc?» — Vai es to zinu?» (Sapņa vārds) . ,
392

«Kā vasardiena, visu apsološa!» 83

«Kā viens otru dzērām mēs kā izslāpuši» (Viena stunda) . .
504

«Kad ausa rīts» (Mīlas vārds) 447

«Kad citiem vakarā tos cieti slēdz» (Vārti) 107

Kad dvēsle mēma top («Kas slēpjas tā, vai tas var laimīgs būt?») 399

«Kad es iekš sirds tās sāpes» (Neklustošs vaids) 524

«Kad es ilgi tevi uzlūkoju» (Izzūdoša mēnessmeita) . . . .
512

«Kad es pārnācu» (Acu degums) 350

«Kad gausa nakts un zvaigznes garām iet» 288
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«Kad nu tev kādreiz manis nepietiek?!» (Pasakas zirnīts) . , 425

«Kad pirmo reizi ļaudīs izgāju» (Bēgums) ...... 100

«Kad prieka cerēs — atkal sāk visas zust» ...... 258

Kad rudens nāk («Kad rudens nāk —) 508

«Kad rudens nāk — » (Kad rudens nāk) , 508

«Kad saite pušu iet» 378

«Kad savus mīļos — sen esi apracis» (Pēc aizmirsta motīva) ,
50

«Kad sirds tik smaga kā ezers guļ, —» (Atmini sauli!) . . . 247

«Kad smejies tu, —» 272

«Kad tevis nav, es tevis ilgojos» (Meitiņas harakiri) . . . 440

«Kad tevis nav, es zvaigznēs lūkojos» (Melnā apsega) . . .
437

«Kad viņa cēli dejo lēno valsi» (Fiore di maggio) , 21

««Kam pakaļ skrēji? tik sapnim»» (Sapnis) . t . . 243

Kambars («Laukā! gaisā!») 196

Kas čūska ir? («Ir čūska — nāve: dzelons mokām biedē») , .
151

Kas gaišums? («Bet tu, tu esi gaišums, prieks un smiekli») . ,
543

«Kas ir šis «atjaunoties»? Atkal vārds» (Vārdi) 154

«Kas man zelts un zīds, un dārgakmeņi» (Sirds un meitēns) . . 501

««Kas, mīļā, ir? vai sāp tev kas?»» (Patība sāpēs) .... 481

Kas mīļus nežēlos? («Nu, kad tie ašāk paietu garām!») , . . 455

Kas nakts? («Vai jel nakts tā ir, ko mēs tā saucam?»
. . . 543

«Kas paliek mums no visiem svētkiem pāri?» ..... 349

«Kas reiz uzliesmo, tas viļņo» 238

«Kas slēpjas tā, vai tas var laimīgs būt?» (Kad dvēsle mēma top) 399

««Kas stādīts jaunā mēnesī, tas augs, —»» (Jaunā mēnesī) . , 429

«Kas tas ir, kas man runā pretī?» (Ēnas vīrs un es) . .
.

. 403

«Kas tev te daļas?» 402

«Klau! durvīs dūrēm cīņas klaudz»
,

379

Klusās biedres («Bez miega naktis, nu man klusas biedres») , 101

Klusi klausos («Klusi klausos tavus vārdus») 494

«Klusi klausos tavus vārdus» (Klusi klausos) 494

Kiusības kalns («Tu saprati pēkšņi») 80

Ko dzied itāļu zēni («Lai māte tava svētīta») 22

«Ko es tev, mīļais, esmu sacījusi» (Kur esi pats?) .... 539

«Ko es tev teikšu, ko neteikšu, —» (Saul' un mēness gulta) . 448

«Ko mūžam nebiju vēl darījis —» (Atskatne) 114

«Ko šodien saule spīd? Es negribu» (Velts pavasars) . . . 436

«Ko šorīt Arita man dzied» (Mīlas dziesma) ...... 447

«Ko uzlūkosi tu, tas priecāsies: —» (Prieka skats) . . . . 4r )l

«Ko visi putni šodien laižas zemu?» (Rudens) 119

«Kopš bērnu dienām astras manim mīl» (Astras) 476

«Košā saule paliek atpakaļ aiz kalniem» (Mēness smaidi) . . .
514

«Krīt saulaina migla» (Zilmēļa vizma) 224
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Kung-tse («Tu taču neesi vēl aizgājis») . ...... 402

«Kuplu ziedu sprogu galvu» 306

Kur čūska dzēlusi... («Kur čūska dzēlusi, vairs nevar dzit») . 142

«Kur čūska dzēlusi, vairs nevar dzīt» (Kur čūska dzēlusi...) . 142

Kur esi pats? («Ko es tev, mīļais, esmu sacījusi») .... 539

«Kur ir ceļš uz tālo laimes zemi?» (Ceļš uz laimes zemi) . .
469

«Kur manas mājas?» (Pa nerimi) � 239

Kur manas mājas? («Rauj savā ritumā») 236

«Kur, meitiņ, ņēmi» ...... 313

«Kur miers?» (Miera ritumā) 240

«Kur miers?» (Tavs miers) 241

Kur miers? («Tu nevari pateikt, kur manas mājas») .... 237

«Kur rīt?» (Pusvārdiqi) 455

«Lai māte tava svētīta» (Ko dzied itāļu zēni) 22

«Laime man labu grib» 30?

Laimes jausma («Es skatos tavā ģīmetnē, un jausma») . . .
375

Laimes miegs («Tu zelta galviņu man liec uz pleca») . . . 444

«Laukā! gaisā!» (Kambars) 196

Laužams liktens («Dzīvi tik dzīvot ir maz») ...... 525

Lelde («Vai Leldi atradu?») 430

Lēnas gaidas («Ap četriem agri pirmais putniņš čirkst») . .

164

«Lēns, parets sniedziņš kaunīgs snieg» . ...... 295

«Lepnis dzīvojis» (Nekas nav vajdzīgs) 529

«Lido mana mūža diena» (Lidotājs) . ,
207

Lidotājs («Lido mana mūža diena») 20?

Līdz ar ģīmetni («Cik tavas rokas ņems šo ģīmetni») . .

534

Līdzās brūces («Cik tu pie manis mīti») .

485

Līdzskaņa («Ak, labi, ka vēl viss nav mūsu daļā») . . . . 140

Lielie loki («Tu viļņos plūstot laidies lielos lokos») .
.

.
135

«Liels koku pudurs ap baznīcu stāv» (Baznīca un kapi) ... 194

Liepu gatva («Pie torņa stāvēja liepu gatva jau gaidot») . . 195

Līksmes magonīte («Spilgti dzeltens magonīšu pudurs») ... 451

Liktens vārdā («Tu saki manim: nemirt! — Bet vai tu») . . 531

«Lūk, lielais skrējējs kā līdzi skrej!» (Skrējējs) 248

«Lūk, mīļi tavi skaistie vārdi skan» (īstais milas vārds) . .

483

«Lūk, padre, saule gluži miglā grima» 24

«Lūk, saule sildītāja riet!» 131

«Lūk, saulei tad tik spējam skatīt acīs» 32?

«Lūk, spoguļi, kas paši redzi» (Zaļie spoguļi) 392

«Lūk, tur kāds skaistums!» , . .
.173

«Lūkot vien tik dabas vienaldzīgo daili —» (Dabas vienaldzīgā

daile) 513

«Ļaudis saka: dzelmē grimušas lielās laivas» (Ezera noslēpums) . 101
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Ļaunā zvaigzne («Nu manī dzīvo raudot mana sirds») . . * 102

Ļaužu acis un zvaigžņu acis («Diena atver ļaužu acis») . . .
511

Maigais mirdzums («Ij kad es tevis neredzu») , , 439

Maigi skūpsti («Tad skūpsti mani!») 485

«Mākonīts bālgans» , , • , * 170

«Man krūtis deg to ilgu, sūrst to gaidu» (Mīļi smaidi) , ,
109

«Man laimes sapnis ir, — tas neizgaistošs» (Negaistošais laimes

sapnis) , 368

Man līdzi tiesība uz lielo laimil («Tev nav tās tiesības uz lielo

laimi») , 122

«Man nava cita balsta, cita drauga» 92

«Man pretī melni mākoņi veļas —» 210

«Man pretī zili mākoņi veļas» , 205

«Man sirdi jaunu tura tikai sāpes» ........ 324

«Man šaubu tuksnešsmiltis saceļas —» ....... 43

Mana oreāda («Cik tu man roku sniedz, ikreiz es brīnos») . . 493

«Mana sirds tik atmodās» (Sirds atmoda) ...... 331

«Mans ceļš ar asrām un ar rūgti laistīts» (Pļautais siens) , .
115

«Mans gads bij prieks, —ir pagājis mans gads» ..... 257

«Mans pēdējs skats lai tevi aptver, draugs» (Pilns mēnesis) . . 120

«Mans saldais slogs —» 317

«Mans sirdsprieks smejas» 270

Māte un meita («Sāpju māte, smieklu meita») 363

Mati gar vaigu galiem («Gar vaigu galiem») .
-

*;*...».« «
458

«Mazas bērza meitenītes» , i . . ,
200

«Mazmaza tava roka» . ,
69

Meitene un mēness («Mēness maigām, klusām acīm raugās») . 462

Meitenes dziesmas («Vrkarā mīla acis man slēdz») .... 503

Meitiņas harakiri («Kad tevis nav, es tevis ilgojos») .... 440

Meitiņas mēnessniegs («No baigiem nakti atmodos») ,
440

Melnā apsega («Kad tevis nav, es zvaigznēs lūkojos») . , .
437

«Melnā naktī spraucas skaļa sposma» (Nakts un rubīns) .
. . 499

«Melns krauklis, balta ka;va» 282

«Melnu egļu ainas» (Zila nirvāna) 533

Mēness gaismas zieds («Neredzot saules») .
480

Mēness gaita («Cik ātri mēness iet!») ........ 463

Mēness ķilda («Mēness reiz uz sauli teic: «Ko lielies?»») . . 467

Mēness laiva («Es tava nakts un mēnessmeitiņa») .... 465

«Mēness maigām, klusām acīm raugās» (Meitene un mēness) , 462

Mēness meitiņa («Tuvāk ceļam, kur garām braucu») .... 193

Mēnessmeitiņas brauciens («Tā gudri ļaudis teic, un kā lai

netic, —») 432

Mēness pie loga («Tumšas mūsu loga rūtis —») 462
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Mēness princese («Iznāc dārzā, mēness meita») , « .
472

«Mēness reiz uz sauli teic: «Ko lielies?»» (Mēness ķilda) .
. , 467

Mēness sildītājs («Nu siltāk iekur krāsni, saules māte») . . � 468

Mēness slēptas acis («Abi galvas saliekam») 44?

Mēness smaidi («Košā saule paliek atpakaļ aiz kalniem») . . .
514

Mēness sudraba zvani («Nakti, mēness nakti») ..... 474

Mēness svētītājs («Zelta svārkos ģērbies mēness») t 464

Miers ritumā («Kur miers?») . » . . 240

Mīla brīves raisītāja («Es pati sevi vēroju un brīnos») . . . 497

«Mīla, tā ir smarša» (Mīlas ilgums) 334

Mīlas dziesma («Ko šorīt Arita man dzied») 447

Mīlas ilgums («Mīla, tā ir smarša») 334

Mīlas līgums («Tu nenosvied šīs rindiņas») 417

Mīlas nepratējs («Ak, ej jau, tu mīlēt neproti») 486

Mīlas svētība («Ir mīla brīnum brīnišķa —») 369

Mīlas vārds («Kad ausa rīts») 447

«Mīļā raksta» 371

«Mīļā saka» i 372

«Mīļā tālumā» 374

Mīļi smaidi («Man krūtis deg to ilgu, sūrst to gaidu») .
109

Mirstama meitiņa («Tu saki: mīla mūžīgai») 426

«Montē Generoso» (Ap zilo debess jumu balta josta) ... 52

Mums pāri darīts («Raujošā ritumā riteņi rit») 218

«Mums šķita, mēs tik tuvu tikāmies» (Ak vai, ka mēs tik tuvu

tikāmies!) 517

«Mūžam meklēju es steigdams» 312

Mūžīga mīla (««Ir mīla mūžīga.» —To pazīstam») .... 412

«Nāc saulītē sildīties!» 180

«Nāc še, man saulesgaiša zaļa gulta!» 308

«Nakti, mēness nakti» (Mēness sudraba zvani) 474

«Nakti pērkons iet — manam logam garām» 48

Nakts, mēness un divas zvaigznes («Gar zvaigznēm aši mākons

iet, —») 392

Nakts nesaka nekā («Ka dienas austie darbi irst») .... 542

Nakts un rubīns («Melnā naktī spraucas skaļa sposma») . . . 499

«Nakts vidū dzeguze man balsī sauca» (Veļu bite) .... 344

Nams («Tas viņš! tas viņš!») ,
195

Nāras smiekli («Pāri upei smiekli skan») ....... 326

Nāves kairums («Uz sevi vien es visu dzīvi cēlu») . . . . 155

Nāves lepnums («Tu dzīvi apmelo. Vai neatradi») .... 153

Naža asmens («Ir naža asmens nolikts augšupēdu —») . , . 336

«Nē! augstās tāles nel ak, es tur salstu!» (Augstās tāles) . . 506

Ne dzīvi dzīvot vien ... («Ne dzīvi dzīvot vien, ne tēlot vien, —») 157
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«Ne dzīvi dzīvot vien, ne tēlot vien, —» (Ne dzīvi dzīvot

vien ...) 157

«Nē, neaizstāvies tu! tev aizstāvs būs» (Aizstāvs) . . . , 127

«Ne stāvu zvaigznes nestāv ciet» (Sietais laiks) 516

«Nē, vārtos negribu es tikai vērties» (Dārzi) 108

«Nedar' pāri, meitenīte» 68

Nedzimušo dusa («Saki manim, to tu vēlies?») , 456

Negaistošais laimes sapnis («Man laimes sapnis ir, — tas neiz-

gaistošs») .■. . .
.

. . . . . * . . . 368

«Negribošam saule silst» 27

«Nekad man nava apnicis» (Nemirstama miņa) ..... 429

«Nekas nav sapņains» 311

Nekas nav vajdzīgs («Lepnis dzīvojis») 529

«Nekas, nekur, nekad» 353

Neklustošs vaids («Kad es iekš sirds tās sāpes») 524

Nemirstama miņa («Nekad man nava apnicis») 429

«Neņem neko par ķīlu» .
305

Nepārciesta («Vēl tevī pagātne ir nepārciesta, —») . . . .
141

«Neprasi man» (Dvēsle bez ziedu) 437

«Neredzētai meitenītei» 297

«Neredzot saules» (Mēness gaismas zieds) 480

«Nerunājat man par melniem» (Zelta putekļi uz pelniem —) . 51

Neskatāmais brīnums («Es skatos tavā skaistumā: kāds brīnums!») 329

Nesmaršīgs ceriņš («Tad, kad es pie tevis») 442

«Neviena mīkla nava minēta»
. 259

«Neviens to nezin, ko tas nozīmē» (Ziedu valoda) .... 454

«No baigiem nakti atmodos» (Meitiņas mēnessniegs) . , . 440

«No ezera kāpj ērglis lielos lokos» 53

No mīļās dienasgrāmatas («Cik grūti, grūti! kā man sirdi spiež!») .
537

No mīļās dienasgrāmatas («Jau vakars — pulkstens sit — un drīz

jau nakts —») , 540

«No pilsētas uz pilsētu» 185

«No tevis staro zelta prieks, —» 302

«No tumsas uz tumsu» 214

No viņpus ... («No viņpus nāca vēja stipra pūsma») .... 138

«No viņpus nāca vēja stipra pūsma» (No viņpus...) . . . 138

Nosalis ziedons («Cik lēni no sapņa») 244

«Nu es uz neveidību eju, zinot —» (Faihilla) 361

«Nu grāb tad arī, nu rausti arī!» (Atbilde) 489

«Nu izplet spārnus! lesim jaunā laidā!»
.......

275

«Nu, kad tie ašāk paietu garām!» (Kas mīļus nežēlos?) . . . 455

«Nu, ko tu nesaki nekā?» (Tēls acīs) 518

«Nu, ko tu saki? —-» (Dzīves advokāts) 479
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«Nu lauzta ilūzija —» (Viens vārdiņš) ....... 488

«Nu manā mutē smaidi ir» (Smaidi mutē) 415

«Nu manī dzīvo raudot mana sirds» (Ļaunā zvaigzne) . . . .

102

«Nu siltāk iekur krāsni, saules māte» (Mēness sildītājs) . . .
-!B8

«Nu vai tad šauboties es nemīlu?» (Sāpju mīla) ....
489

«Nu viss, nu viss vēl vērtīsies mums labā —» . , . . .
268

Olivia («Olivia! Olivia!») 431

Olivia («Tev nevajga manim to teikt tik skali») 30

«Olivia! Olivia!» (Olivia) 431

Otra jaunība («Tad gribi otru jaunību sev radīt») .... 159

«Pa dārzu gaisā ziedu pūkas staigā» (Ziedu pūkas) . . • • 450

«Pa gaisu augsti dzenas bezdelīgas» (Uz sapņu malu) . , . 128

«Pa nakti pēkšņi sniega padebešos» 370

Pa nerimi («Kur manas mājas?») 239

«Pa otrai rokai zaļš apaudzis kalniņš» (Felkerzāma kalniņš) . ,
192

«Pa pļavu skraida baltas puķītes» 62

«Pamazām aiziet visi, kurus mīlu» 84

Par ko man iet? («Par ko man iet? Kad dzīve mani vajā») . . 124

«Par ko man iet? Kad dzīve mani vajā» (Par ko man iet?) . . 124

«Pār mani āra pasaulei nav varas» (Āra pasaule) 112

«Pār mani nolīst jaunu zvaigžņu lieti» 291

Par mūžiem reiz («Tu neatkārtojies, tu zemē nāci») .... 134

«Par sirdi, ko vēl sāpes tura slēgtu» (Jūras celta pasaule) , .

376

«Pār tālām lejām rudens klusums valda» (Viens mākons) . . 133

«Par tāļi nost no ļaudīm aizgāji» (Svira) . 111

«Pāri upei smiekli skan» (Nāras smiekli) ....... 326

Pārmalums (««Jā, tomēr ļaudis mīli,» lēnie smaida») . .
. 139

Pasakas zirnīts («Kad nu tev kādreiz manis nepietiek?!») . . 425

Patība sāpēs (««Kas, mīļā, ir? vai sāp tev kas?»») . . . . 481

«Pats pārveidojies tu! pats veido lietu!» (Zvaigžņu siets) , . 148

Paugurīts saulē («Paugurīts sēdināts») 316

«Paugurīts sēdināts» (Paugurīts saulē) 316

Pazudis («Es pazudis, es nespēju vairs nīst, —») 161

Pēc aizmirsta motīva («Kad savus mīļos — sen es apracis») . . 50

«Pēc lietus kluss bij vakars. Savāds mākons» (Roka ar gredzena) 549

Pēdējā laime («Tu manu sirdi esi paņēmis») 541

Pērļu zobiņi («Vai tik vien kā mani auklēji?») 459

Pie sevis aizeju («Es atkal aiziešu —») 530

«Pie torņa stāvēja liepu gatva jau gaidot» (Liepu gatva) ... 195

Piepeša vasara («Slaidas priedes») 492

«Piepeši atdarās acs» »
213

«Piepeši saraujas sirds» 189

«Pilna vēju ir lielā kalnu sprauga» (Cento valli — vai Maggia) . 49
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Pilnība un tukšums («Visa pasaule še manā klēpī») . . . . 544

«Pilns melnu ogu pavasaragrumā» (Edera) 34

Pilns mēnesis («Mans pēdējs skats lai tevi aptver, draugs») . . 120

Pilošs zelts («Bet atpakaļ») 226

Pirmā vēstule («Es turu pirmo tavu vēstuli —») . . . . .

416

«Pļauja ievākta, nu kalps var iet» (Trūkstošais matiņš) . . . 405

Pļautais siens («Mans ceļš ar asrām un ar rūgti laistīts») . . . 115

Pret nāvi karš! («Vai dzīve pretniece? Tā tevi baida?») . . .
126

«Pret vēja virzienu ar gariem kakliem» (Jūrmalā viens) . . . 536

Prieka ceļš («Es gribu prieku vien») 414

Prieka skats («Ko uzlūkosi tu, tas priecāsies: —») . . . . 451

«Priekš dzīves esmu tik pasaka» 303

«Projām! — Ej tu nu aizturi?» (Viens matiņš) 393

«Prom mani rauji, tu, dzelzceļa vilciens» 198

«Pusactiņām smejies tu» (Pusactiņas) 409

Pusactiņas («Pusactiņām smejies tu») 409

«Pusdzīvs tik kustas ūdens retām mirgām» 20

«Pusē vērto acu priekšā» (Spožas zvaigznītes) 337

«Pusmiegā naktis cauri klausījos» (Uz zemes durvīm) . . .
129

Pusvārdiņi («Kur rīt?») 455

Putniņš krātā («Gaidas, ak, kā nospiež gaidas!») 435

Putu galiņš («Tais acīs reizēm redzēju kā naidu») .... 398

Raisītas sprādzes («Es siltā saulītē tev guļu taisu») .... 322

Raudu māceklis («Un maz es raudāju tais bērnu dienās») , ,
98

«Rauj savā ritumā» (Kur manas mājas?) ....... 236

«Raujošā ritumā riteņi rit» (Mums pāri darīts) ..... 218

«Redzējis es tevi tiku agrāk dienā» (Dzīve saulē, dzīve mēnesī) . 496

Reibinošais mēness dzēriens («Apreibušas tavas acis») .
. .

473

«Reizi nakts kā diena bija» (Teika par mēnesi, nakti un zvaig-

znēm) 466

Riebjā nasta («Ir sekli dzivot, dziļums vien ir mirt») .... 152

«Rieksts saka: kod man, tu to drīsti —» (Tu drīsti) . . . .

410

«Rit, rit riteņi» 199

«Rīts»
. . .. , »

280

Roka ar gredzenu («Pēc lietus kluss bij vakars. Savāds mākons») 549

Rožaini smaidi («Rožaini smaidi») 450

«Rožaini smaidi» (Rožaini smaidi) 450

Rožu ziediņš («Rožu ziediņš») 41

«Rožu ziediņš» (Rožu ziediņš) «
41

Rudens («Ko visi putni šodien laižas zemu?») . . . . .
119

«Saki manim, to tu vēlies?» (Nedzimušo dusa) 456

Sāpes vienotājas («Vai maitātājs es tārps? vai ziņkāris£») . .
481

«Sāpju māte, smieklu meita» (Māte un meita) . « . < * 363
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Sāpju mīla («Nu vai tad šauboties es nemīlu?») . t • • i 489

Saplēsti gabali («Saplēstos gabalos») ....... ■ 221

«Saplēstos gabalos» (Saplēsti gabali) .221

Saplosīts vaids («Uz saplēstām papīra strēmelēm») .... 523

Sapnis (««Kam pakaļ skrēji? tik sapnim»») ...... 243

Sapņa vārds (««Kā tevi vārdā sauc?» — Vai es to zinu?») .
.

392

Sapņa ziedi («Cik tevi mīlu, tikai sapnis zin») ..... 457

Sargies neticēt («Tiesa, tiesa: uzticami») 412

«Sārti vakardebeši»
,

279

Saruna («Tev jāiet ir no manis? Kādēļ jāiet?») ..... 545

Saspiesta sirds («Ikviena roka savu sirdi») 477

Saul' un mēness gulta («Ko es tev teikšu, ko neteikšu, —») .
.

448

Saule augumā («Ik dienas mīlas vairāk top —») 423

Saules atspaidiņš («Tev ziedu vainadziņš») 450

Saules dūriens («Sirds, tev nebūs raizēties») 438

Saules ķērējs («Bij pulkstens četri rītā, agrā ziemā, —») . , 341

Saules laiks («Vēl drusku lūpas trīs no viegla smīna») . . .
528

«Saulīte bradā» (Zelta lāsas) 420

Sauļojoša mīla («Cik daiļām sievām neizteiktas mīlas!») . . . 366

«Savādā meitene» 298

«Savītušu rožu smaržu» 42

Serde un sirds («Apēd ābolīti») 410

Sietais laiks («Ne stāvu zvaigznes nestāv ciet») 516

Siets un nesiets («Tie visi dzīvo tikai savu laiku») .... 526

Sila putns («Ir sila putnam jālaižas uz tāli») 113

Sirds atmoda («Mana sirds tik atmodās») 331

«Sirds nepilst vairs, grib visas pasauls mīlas» (Visgribe) . . . 106

«Sirds piemīlībā klusa tā kā avots —» 65

«Sirds, saki manim, vai šis ir jau prieks?» ...... 269

«Sirds, tev nebūs raizēties» (Saules dūriens) 438

Sirds un meitēns («Kas man zelts un zīds, un dārgakmeņi») .
501

«Skaidri dzidra saules gaisma» (
323

Skaistākā josta (>(Tu man esi skaistu jostu») 449

Skaistas lūpas un stāsti («Tie stāsti, kas skaisti un žēlīgi») . . 413

Skaistuma skats («Tu puķes esi skatījis») 528

Skaistums mierinātājs («Cik skaista esi tu, un cik tu laba!») . 538

«Skaistums un tālums, tālums, tālums!» 175

«Skat' Volgu!» 174

Skrējējs («Lūk, lielais skrējējs kā līdzi skrej!») 248

«Skrejot atdalās no manis» (Aizskrējējs) 249

Skūpsta ticība («Vai mani mīli tu?») 411

«Slaidas priedes» (Piepeša vasara) 492

Slāpju dzēsēja («Es tāli gājis, manim slāpst —») 521
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«Slīd garām sils» (Augsts dūmu stabs) » 222

Smaidi mutē («Nu manā mutē smaidi ir») . . . , , , . 415

Smieklu nakts («Vienu nakti cauri smieties») ...... 487

Sniega meitene («Sniega meitene ar ledus acīm») 400

«Sniega meitene ar ledus acīm» (Sniega meitene) 400

«Spilgti dzeltens magonīšu pudurs» (Līksmes magonīte) . . .
451

Spožas zvaigznītes («Pusē vērto acu priekšā») 337

Starojoša roka («Es visas jūsu jūtas tagad zinu») 367

«Stāv koki klusi un kaili» (Aizkavējies ziedons) 436

«Stāv lejas ziedošas un kalni drūmi» 25

«Stāv saules gozī —» 267

Stāvi, bēgli! («Ej vien un bēdz, pa kuru ceļu gribi») ... 130

«Stiprs, nemierīgs vējš» (Vējš) 216

Sudraba mirdzums («Kā sudraba mirdzums uz lapām») . . .
505

Svira («Par tāļi nost no ļaudīm aizgāji») . 111

«Še atkal staigāju kā nomaldījies» 346

«Še puķu kurpītes!» (Tavas kājiņas) 70

«Še, turi rokas un saņem!» (Zvaigznes, puķes un dvēsles) . .
.

522

«Šīs brīnišķīgās acis: vieni stari!» (Brīnišķīgās acis) .
. . . 318

«Šo nākt' vairs neaizdaru savu logu» (Gulēta nakts) .... 165

«Tā gudri ļaudis teic, un kā lai netic, —» (Mēnessmeitiņas brau-

ciens) 432

«Tā ir zelta Kazaņa...» 176

«Tā žēlā, žēlā dvēsle peld uz krastu» 345

«Tad atzied nakts —» 265

«Tad gribi otru jaunību sev radīt» (Otra jaunība) . . . .

159

«Tad, kad es pie tevis» (Nesmaršīgs ceriņš) 442

«Tad palikt lēnam, vecam, beigās mirt» (Trijsimt gadi) . . . 352

«Tad skūpsti mani!» (Maigi skūpsti) 485

«Tad tas nu būtu gals. — Nav negaidīts —» (Grauži) . . 116

«Tad visas puķes —» 263

«Tais acīs reizēm redzēju kā naidu» (Putu galiņš) 398

Tālas balsis sauc... («Tālas balsis sauc —») 209

«Tālas balsis sauc —» (Tālas balsis sauc...) 209

«Tāli nost no pasaules» (Aizlaices dvēseles) . . . . . .
510

Tas bij tik sen («Tas bij tik sen, — gandrīz vairs neatceros») . 94

«Tas bij tik sen, — gandrīz vairs neatceros» (Tas bij tik sen) 94

«Tas bij tik sen, —kāes to iecerējos?» (Atmatas smarša) . 95

«Tas dārgs, varbūt pats dārgākais tas ir?» (Ilgas gaisos) . . . 397

«Tas sārtais smaids vēl vakar! — Nu tu bāla» . . . . . 81

«Tas viņš! tas viņš!» (Nams) 195

«Taurenīt, manu zelta taurenīt» 300

Tavas kājiņas («Še puķu kurpītes!») 70
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Tavs miers («Kur miers?») 241

«Teic, kas es tevim esmu?» (Zvaigzne un rītenis) ..... 495

Teika par mēnesi, nakti un zvaigznēm («Reizi nakts kā diena

bija») <66

Tekošs ūdens... («Tu reizē tekošs ūdens kalnos augsti») ... 132

Tēls acīs («Nu, ko tu nesaki nekā?») 518

«Tepat taču ārā ir mīlīgais dārzs!» (Dārzs) 197

«Tev acis, pilnas aizrautības liesmu» ,304

«Tev jāiet ir no manis? Kādēļ jāiet?» (Saruna) 545

«Tev nav tās tiesības uz lielo laimi» (Man līdzi tiesība uz

lielo laimi!) 122

«Tev nevajga manim to teikt tik skaļi» (Olivia) . . » 30

«Tev patīk mana ģīmetne tik vien» (Ģīmetne sāncense) . , ,
418

«Tev rudens savus vēlos ziedus kaisīs» (Zelta goda vārti) . . 330

«Tev smejas acis» 271

«Tev visas dienas, labas tā kā ļaunas» (Dzīves sargs) . . ,
131

«Tev ziedu vainadziņš» (Saules atspaidiņš) ,450

«Tie jauno dienu spožumu man ņēma, —» 292

«Tie stāsti, kas skaisti un žēlīgi» (Skaistas lūpas un stāsti) . , 413

«Tie visi dzīvo tikai savu laiku» (Siets un nesiets) .... 526

«Tiesa, tiesa: uzticami» (Sargies neticēt) 412

«Tik balti skalotus akmeņus» 299

«Tik daudz es redzu — skaistums man garām iet»
....

28

«Tik gari, lēni līņā rudens lieti» 82

«Tik klusa tava laipnā mīlība» 365

«Tik viena saule debesīs» 63

«Tik vienas bija man i bērnā bēdas» (Bērna bēdas) .... 99

«Treji zelta saules loki» 10

Trešā dzīve («Ij mana dvēsle gaisīs») ........ 425

Trešā nakts («Cik skaista ir šī pasaule!») 406

Trijsimt gadi («Tad palikt lēnam, vecam, beigās mirt») 352

«Triju kārtu miglas jostas» 290

Triīkstošais matiņš («Pļauja ievākta, nu kalps var iet») ... 405

«Tu cilvēkus nevari panest» (Carabbia) 45

«Tu dienā nāci, lakstīgala» (Dienas lakstīgala) 452

Tu drīsti («Rieksts saka: kod man, tu to drīsti, —») . . .

410

«Tu dzīvi apmelo. Vai neatradi» (Nāves lepnums) . . . . 153

«Tu, ķiršu kauliņ, zemē, — dzirdi» 325

«Tu man esi sirds actiņa» 276

«Tu man esi skaistu jostu» (Skaistākā josta) 449

«Tu manu sirdi esi paņēmis» (Pēdējā laime) .541

«Tu ne bez atziedēs, jo tu ne vienis» (Atziedis) 147

«Tu neatkārtojies, tu zemē nāci» (Par mūžiem reiz) , , . , ,
134
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«Tu nenosvied šīs rindiņas» (Mīlas līgums) 417

«Tu nesaki vairs ne vārda man» (Jaunais) 242

«Tu nevari pateikt, kur manas mājas» (Kur miers?) . , , 237

«Tu puķes esi skatījis» (Skaistuma skats) ...... 528

«Tu reizē tekošs ūdens kalnos augsti» (Tekošs ūdens...) , , . 132

«Tu saki manim: nemirt! — Bet vai tu» (Liktens vārdā) . . . 531

«Tu saki: mīla mūžīga!» (Mirstama meitiņa) 426

«Tu saprati pēkšņi» (Klusibas kalns) 80

«Tu savas lielās acis plakstiem sedzi» (Acis aiz gardīnām) . . 396

«Tu savu sirdi manim devi balvā» (Divsirdis) 373

«Tu, skaistā, dziļām brūcēm sirdi skari» 332

«Tu, skaistā mana, — vienu tevis lūgtu —»
.....

66

«Tu taču neesi vēl aizgājis» (Kung-tse) 402

«Tu velti reibsti atmiņās un dailē» (Atkal cīņa) 347

«Tu vienmēr priecājies, arvienu vairāk» (Ēnas puķe) .... 482

«Tu viļņos plūstot laidies lielos lokos» (Lielie loki) . . . . 135

«Tu visu pasauli vēl salauzītu, —» 384

«Tu zelta galviņu man liec uz pleca» (Laimes miegs) . . . 444

Tūkstots stīgas («Es toreiz rāvos kļūt no visa vaļā») ... 96

Tūkstotziedis («Uz visām pusēm koks ir stiepis zarus») . . 146

«Tukšums krūtīs» 19

«Tumšā naktī vēji drošāk dauzās» (Dvēselītes nesējiņas) . . 445

Tumšās acis un gaišais zieds («Jūs, tumšās acis, un tu, gaišais

zieds») . * . .
516

«Tumšas mūsu loga rūtis —» (Mēness pie loga) ..... 462

«Tur skaidra, tumši zila debess mirgo» ....... 333

«Turēt tevi atkal rokās!» (Ir!) , 442

«Tuvāk ceļam, kur garām braucu» (Mēness meitiņa) .... 193

«Ūdens kopā jaukts ar gaisu —» ........ 355

Uguns jaucas un nakts («Uguns jaucas un nakts») .... 208

«Uguns jaucas un nakts» (Uguns jaucas un nakts) .... 208

«Uguns puķe —» 67

Ugunskura stariņš («Ak, prieks! vai tas ir ugunskura stariņš?») .
««Un dzīve, kas izšķīdusi kā dūmi?»» (Jautājumi) .... 228

«Un kad tomēr vienu reizi» 250

«Un, kad uz laiku rimstas mocītāji» (Viņa dziņa) .... 150

«Un, kamēr es sēdu un gaužos» (Cīruls) 227

«Un maz es raudāju tais bērnu dienās» (Raudu māceklis) . .
98

«Un stundām, lēni vilkās tad mākoņvalksts» 86

Uz aizsaules malu («Zini, ka saules mīla») ... ... 362

Uz koncertballi («Es tevim skūpsta nedošu») 411

«Uz lapām migla smalki līst» (Garā migla) 520

Uz mājām! («Es klusā rezignācijā jau likos rimis») .... 404
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«Uz mājām!» • 171

«Uz mājām! Uz mājām!» 169

«Uz mana galda smaršīgs brīnums zied —» 315

Uz mīlu atsaucies («Uz mīlu atsaucies, —») 502

«Uz mīlu atsaucies, —» (Uz mīlu atsaucies) 502

«Uz mūžu manas rokas tevi slēdz» 408

«Uz platām platānas saknēm» 57

«Uz saplēstām papīra strēmelēm» (Saplosīts vaids) .... 523

Uz sapņu malu («Pa gaisu augsti dzenas bezdelīgas») , 128

«Uz saulesaugsti cēlos spējā dziņā» 91

«Uz sevi vien es visu dzīvi cēlu» (Nāves kairums) .... 155

«Uz visām pusēm koks ir stiepis zarus» (Tūkstotziedis) ... 146

Uz zemes durvīm («Pusmiegā naktis cauri klausījos») ... 129

«Vai dzīve pretniece? Tā tevi baida?» (Pret nāvi karš!) ... 126

«Vai jel nakts tā ir, ko mēs tā saucam?» (Kas nakts?) .... 543

«Vai laime tomēr?!» (Adrastea) ,431

«Vai Leldi atradu?» (Lelde) 430

«Vai maitātājs es tārps? vai ziņkāris?» (Sāpes vienotājas) . ,
481

«Vai mani mīli tu?» (Skūpsta ticība) 411

«Vai mīla tā, kas garām iet tik stalta?» 47

«Vai neviļ gars, kas izmisumā raida?» (Gaidošs brīnums) . 145

«Vai pēkšņi dzirkst kas trūdos? — Nav jau spirkstis» (Čūskas

acis) 104

Vai sapnis nes? («Vai sapnis nes? — Tas maig' un stiprais

gaiss!») 163

«Vai sapnis nes? — Tas maig' un stiprais gaiss!» (Vai sapnis

nes?) 163

«Vai tevi mīlu? pirmoreiz tu jautā —» (Zīle vainadziņā) . . 319

«Vai tik vien kā mani auklēji?» (Pērļu zobiņi) 459

«Vai tu arī negribi gaisā celties?» (Atkal ezers) . ...

197

«Vai tu nojauti tās sāpes» 246

«Vakarā mīla acis man slēdz» (Meitenes dziesmas) .... 503

«Vakars» 281

«Vakars —» »
177

Vārdi («Kas ir šis «atjaunoties»? Atkal vārds») ...»
154

Vērti («Kad citiem vakarā tos cieti slēdz») 107

Vaskis rokā («Vēl vairāk mīlas — ak, man bail!») .... 424

Vecais šķirsts («Es pavēru to vāku vecam šķirstam») ... 103

«Ved vakars gulēt visus bērniņus» 309

Vējš («Stiprs, nemierīgs vējš») 216

«Vēl drusku lūpas trīs no viegla smīna» (Saules laiks) .... 528

Vēl lielā tice ir («Vēl lielā tice ir: veic dzīve nāvi!») , . .
117

«Vēl lielā tice ir: veic dzīve nāvi!» (Vēl lielā tice ir) . , ,
11?
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«Vēl tevī pagātne ir nepārciesta, —» (Nepārciesta) . , . , 141

«Vēl vairāk mīlas — ak, man bail!» (Vaskis rokā) . • . » 424

«Vēl vienu skūpstu dod un ņem vēl vienu, —» . , , 377

Velts pavasars («Ko šodien saule spīd? Es negribu») .... 436

Veļu bite («Nakts vidū dzeguze man balsī sauca») ...» 344

Vieglums un akmens («Cik viegli dzīvot ir, kad apzinos») . . 492

«Viena ir mums dvēselīte» . 277

Viena stunda («Kā viens otru dzērām mēs kā izslāpuši») . . 504

Vienā traukā («Kā tai niknā teikā stāsta») .......532

«Viena zvaigzne» 286

Vienmuļā ritumā («Vienmuļā ritumā vilciens krata») .... 229

«Vienmuļā ritumā vilciens krata» (Vienmuļā ritumā) .... 229

Viens («Dzimst cilvēks viens, un mirst viņš atkal viens, —») 110

«Viens acumirklis vien viss skaistums ira» 358

Viens mākons («Pār tālām lejām rudens klusums valda») . . . 133

Viens matiņš («Projām! — Ej tu nu aizturi?») 393

Viens skūpsts («Ar vienu skūpstu tu») ,
443

Viens vārdiņš («Nu lauzta ilūzija —») ,
488

«Vienu nakti cauri smieties» (Smieklu nakts) ...... 487

«Viesi, viesi, viesuli» 310

«Viļņi veļas šļakstīdami» 301

Viņa dziņa («Un, kad uz laiku rimstas mocītāji») . . , . 150

Visa devēja («Bet, kad es mirtu —») . ,
335

«Visa pasaule še manā klēpī» (Pilnība un tukšums) .... 544

«Visapkārt sāpes urbj un draudi draud» (Bez rūpēm) . . .
149

Visgribe («Sirds nepilst vairs, grib visas pasauls mīlas») . . .

106

«Visi šaubu mezgliņi» (Divas saules) ..... i . . 490

«Visi ziedi treju smaršu» 294

«Viss dom' un jūtu audums gadiem austs —» (Kā nāves nebī-

ties...) 160

«Viss zaļš un balts —» 264

«Visu nakti gaidot zvaigznes staigā» ........ 289

«Visu nakti zvaigznes raud»
«

36

«Zaļas bija vasar' lapas» (Atzaļotas rudens lapas) ..... 430

«Zaļie priedes zēniņi» 202

Zaļie spoguļi («Lūk, spoguļi, kas paši redzi») 392

Zelta goda vārti («Tev rudens savus vēlos ziedus kaisīs») . .
330

Zelta lāsas («Saulīte bradā») 420

Zelta putekļi uz pelniem — («Nerunājat man par melniem») . . 51

«Zelta svārkos ģērbies mēness» (Mēness svētītājs) .... 464

«Zeltā vizo saules stari» (Dzimtenes kāpās) 206

«Zem tavām kājām lapas mīksti sedzas» (Dzērves gaita) , , ,
509

Ziedu pūkas («Pa dārzu gaisā ziedu pūkas staigā») t , , 450



Ziedu valoda («Neviens to nezin, ko tas nozīmē») .... 454

Zila nirvāna («Melnu egļu ainas») 533

Zīle vainadziņā («Vai tevi mīlu? pirmoreiz tu jautā —») . .
319

«Zili melni mākoņi» . . . 357

Zilmēļa vizma («Krīt saulaina migla») 224

«Zini, ka saules mīla» (Uz aizsaules malu) ...... 36?

Zvaigzne un rītenis («Teic, kas es tevim esmu?») 4%

Zvaigznes, puķes un dvēsles («Še, turi rokas un saņem!») . . 52?

Zvaigznes, puķes un sirds («Daudz zvaigžņu debesīm mirdz») . 520

Zvaigžņu kaisītājs («Guli, guli, guli») 446

Zvaigžņu meita («Ak, kā lai tiktu») 3vi4

Zvaigžņu siets («Pats pārveidojies tul pats veido lietu!») . , 148
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DAGDAS PIECAS SKICU BURTNĪCAS

«Cik man bija rokās nākuša 5..»....,,. 7 566

«Dzīve sapnis, sapnis klīst, —» 8 566

TREJI LOKI

«Treji zelta saules loki»
,

10 566

ADDIO BELLA!

«Lai sveikas manas māsas tavā zemē!» 12 566

«Sveša itāļu kundze man atsūtīja ..»..,... 13 566

«Tukšums krūtis» 19 566

«Pusdzīvs tik kustas ūdens retām mirgām» ..... 20 567

Fiore di maggio 21 567

Ko dzied itāļu zēni 22 567

«Luk, padre, saule gluži miglā grima» 24 567

«Stāv lejas ziedošas un kalni drūmi» 25 567

«Še burtnīca bij pāris lapas atstatas neaprakstītas» . . 26 568

«Negribošam saule silst» i • 27 568

«Tik daudz es redzu
—

skaistums man garām iet» . . 28 568

«A rivedercil lūpas trīso klusi» 29 568

Olivia 30 568

«Ikkatra puķīte, kas smaržo vien» 31 569

Itāļu meitenes dzied 32 569

«Domu viļņos līgojas» , . 33 570

Piezīme. Pirmā skaitļu aile norāda lappusi, kurā ievietots dzejolis, moto

vai teksts prozā, otrā aile — lappusi, kurā atrodami komentāri attiecigajam dze-

jolim, moto vai tekstam prozā.

711



712

Edera
. . . , 34 570

Div' jauni zēni 35 570

«Visu nakti zvaigznes raud» 36 570

«Ar smagu sirdi iesākt savu ritu» . 37 571

«Deviņi balti narcisi» 38 571

«Efeja vija —» 39 571

Itāļu rekrutu dziesma 40 571

Rožu ziediņš 41 572

«Savītušu rožu smaržu» 42 572

«Man šaubu tuksnešsmiltis saceļas —» 43 572

«Se dažas lapas burtnīcā bij izplestas» 44 573

Carabbia 45 573

Garzirola 46 573

«Vai mīla tā, kas garām iet tik stalta?» 47 574

«Nakti pērkons iet — manam logam garām» .... 48 574

Cento valli — vai Maggia . . , ,
49 575

Pec aizmirsta motīva 50 575

Zelta putekļi uz pelniem — 51 575

Montē Generoso
... .

52 576

«No ezera kāpj ērglis lielos lokos» 53 576

«Asras nevarīgas klēpī krīt —» 54 577

«Es zinu gan» 55 577

«Es vakar biju uz tevi ļauns» 56 578

«Uz platam platānas saknēm» 57 578

«Es naku, naku, nāku, naku —» 58 578

«Visa lappuse burtnīcā bija izraibināta ....... 59 578

«Fior di mirti» 60 578

«Jauns ērglis agri savus spārnus pleš» 61 578

«Pa pļavu skraida baltas puķītes» 62 579

«Tik viena saule debesīs» 63 580

«Es grūta brīdī nomaļ' nosēdos» 64 580

«Sirds piemīlībā klusa tā kā avots —» 65 580

«Tu, skaistā mana, — vienu tevis lūgtu, —» . . . . 66 581

«Uguns puķe —» 67 581

«Nedar' pāri, meitenīte» 68 582

«Mazmaza tava roka» 69 582

Tavas kājiņas 70 583

««Kam tu to rakstīji?» prasa Olivia» 71 583

«Ak, ziedu pirkstiņi —» 72 583

«Kā pļava tevi sauc!» 73 584

«Baltas rozes...»
74 584

«Sj'nī vieta..» 75 585

«Ak, Olivia, —» 76 585
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«Ak, zemes vēzīt, —» ..........
77 586

«Ap kalnu lēni stiepjas melni dūmi» 78 586

«Debess sadugusi» 79 587

Klusības kalns 80 587

«Tas sārtais smaids vēl vakar! — Nu tu bala»
... 81 588

«Tik gari, leni līņa rudens lieti»
, r . . . . . 82 588

«Ka vasardiena, visu apsološa!» ....... 83 588

«Pamazām aiziet visi, kurus mīlu» 84 589

«Jau ilgus gadus vadu pie tās tautas» ....... 85 589

«Un stundām, lēni vilkās tad makoņvalksts» ... 86 589

«No nedaudzajiem vietu nosaukumiem.,»,.... 87 590

ČŪSKU VARDI

«Ko dzīvē meklēju?» ...........90 590

«Uz saulcsaugsti cēlos spējā dziņā» 91 590

«Man nava cita balsta, cita drauga» 92 590

Tas bij tik sen 94 590

Atmatas smarša 95 591

Tūkstots stīgas 96 591

Bērna draugi 9' 591

Raudu māceklis «B 591

Bērna bēdas )9 591

Bēgums 1)0 592

Klusās biedres .'Ol 592

Ļaunā zvaigzne , , .
102 592

Vecais šķirsts ~
102 592

Čūskas acis 10' 592

«Ir čūska — nāve, dzelons mc-kām biedē —» . , . ,10; 593

Visgribe / 10i 593

Vārti 1(7 593

Dārzi I 1)8 593

Mīļi smaidi 109 593

Viens . , .10 594

Svira . 111 594

Ara pasaule 112 594

Sila putns 113 594

Atskatne 114 594

Pļautais siens /. 115 595

Grauži 116 595

Vēl lielā tice ir 117 595

Alga viena . 118 595
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Rudens
, 119 595

Pilns mēnesis
��»..!, 120 596

«// čūska —nemirtne»
, ,

121 595

Man līdzi tiesība uz lielo laimil 122 596

Es pasauls aukstumu
, . , 123

Par ko man iet?
...... , # . , .

124 596

Būs diezgan klaušu gaitas ,
125 596

Pret navi karš! 126 597

Aizstāvs 127 597

Uz sapņu malu 128 597

Uz zemes durvīm
, ,

129 597

Stāvi, bēgli! , . ,
130 598

Dzīves sargs 13! 598

Tekošs ūdens 132 598

Viens makons 133 598

Par mūžiem reiz 134 598

LieKe loki
... 135 598

Gars lauzējs 136 599

Ir dūve kustība 137 599

No viņpus 138 599

Pānnaluns
, .

139 599

Līdzskaia . , ]4ņ 599

Nepārciesta 141 600

Kur čūsla dzēlusi 142 600

«Ir čūska — atjaunotne: dzejot dziedē —■» 143 600

Dzīves tala
..

144 600

Gaidošs brīnums 145 600

Tūkstoziecis 146 600

Atziedi .147 601

Zvaigžiu siets
, .

148 601

Bez rūļēm ' 149 601

Viņa džņa , 150 601

Ka* čusta ii? 151 601

Riebjā msta 152 602

Nāves lejnuns 153 602

Vārdi 154 602

Nāves kaj-ums
,

155 602

Es atkal veru vāku 156 602

Ne dzīvi dzīvo vien 157 : 03

Ir divi viens... , 158 603

Otra jaunība .
159 603

Ka nāves nebītos...
, , 160 603
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Pazudis 161 603

Vai sapnis nes? i i . 163 604

Lēnas gaidas » . .
164 604

Gulēta nakts ,
165 604

«Kad saule ņem uz sevi visas bēdas —» 166 604

UZ MĀJAM

«Kur manas maļas?» . , , , ,
168 604

«Uz mājām! Uz mājām!» 169 604

«Mākonīts bālgans» 170 605

«Uz mājām!» 171 605

Lūk, tur kads skaistums!» 173 505
r

«Skat' Volgu!» 174 605

«Skaistums un tālums, tālums, tālums!» 175 606

«Ta ir zelta Kazaņa...» 176 606

«Vakars —» 177 606

«Aust rīts! aust rīts!» 178 606

«Nāc saulītē sildīties!» 18(7 607

«Lūk, saule sildītāja riet!» .181 507

«Dzelzceja vilciens» , .
IS2 607

«No pilsētas uz pilsētu» 185 608

«Bet dzelzceļa vilciens» .........../86 608

VIENĪGA AINA

«Piepeši saraujas sirds» 189 608

Ezers / 19* 608

Ezera noslēpums . I 191 "609

Felkerzāma kalniņš ./ 192 609

Mēness meitiņa / I*3 609

Baznīca un kapi / 1)4 609

Liepu gatva ,

195 609

Nams /. '95 610

Kambars /. .96 610

Dārzs /. 197 610

Atkal ezers f .
197 610

«Prom mani rauji, tu, dzelzceļa vilciens» 198 610

«Rit, rit riteņi» 199 611

«Mazas berza meitenītes» 200 611

«Es naku, es nāku! es pazīstu jūs» . 201 611

«Zaļie priedes zēniņi» 202 611
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SARKANAIS SAPNIS

«Man pretī zili mākoņi veļas» . . .... i , 205 611

Dzimtenes kāpās 206 611

Lidotājs 207 612

Uguns jaucas un nakts 208 612

Tālas balsis sauc 209 612

«Man pretī melni mākoņi veļas —» 210 612

MĀJĀM GARĀM

«Piepeši atdarās acs»
. }

,
213 613

«No tumsas uz tumsu» 214 613

«Es skatos laukā» 215 613

Vējš 216 613
Garām 217 613

Mums pāri darīts 218 613

Dūmi 219 614

bbeigts un dzēsts 220 614

Saplēsti gabali 221 614

Augsts dūmu stabs
.

222 614

Dzēlīga dvaša 223 614

Ziln.ēļa dzma 224 615

Bez gala ceļš 225 615

Pilošs zēlis 226 615

Cīruli 227 615

Jautājumi 228 615

Viennuļā rituma 229 615

SKRĒJiJS

«Kur niers? Kur miers?» 234 616

«Dzelzcļa vilciens atkal steigdamies traucas» , . .
235 616

Kur maias mājas? 236 616

Kur miers! 237 616

«Kas reh uzliesmo, tas viļņo» 238 616

Pa nerini 239 617

Miers ritunā 240 617

Tavs mies ,
241 617

Jaunais . , 242 617

Sapnis . . ......
243 617

Nosalis ziedons .
.

244 617

«Ded vārga dieni» 245 618
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«Vai tu nojauti tās sāpes» , . 246 618

Atmini sauli!
. .
. 247 618

Skrējējs 248 618

Aizskrējējs 249 619

«Un kad tomēr vienu reizi»
, 250 619

SUDRABOTA GAISMA

«Kad saule ņem uz sevi visas bēdas —»
. 252 619

nJums, sievietēm —» 254 619

«Jus dzimtenei un dzīvei simbols esat» 255 619

«Kad laipnas rokas priekam atver durvis —»
...

256 619

«Mans gads bij prieks, —ir pagājis mans gads» . . .
257 619

«Kad prieka cerēs — atkal sāk visas zust»
....

258 619

«Neviena mīkla nava minēta» 259 620

«Kā bij? Kā bij? —Nu atzīsti?» 260 620

«Vai sapnis nes? Tas maig' un stiprais gaiss!» .... 261 620

«Kad saule ņem uz sevi visas bēdas —» 262 620

«Tad visas puķes —» 263 620

«Viss zaļš un balts —» 264 620

«Tad atzied nakts —» 255 620

«Ar zelta saules stariem —» . 266 621

«Stāv saules gozī —» . 267 621

«Nu viss, nu viss vēl vērtīsies mums labā —» .... 268 621

«Sirds, saki manim, vai šis ir jau prieks?» .... 269 621

«Mans sirdsprieks smejas» 270 621

«Tev smejas acis» 271 622

«Kad smejies tu, —» ,
272 622

«Es mīlu tevi»
....

273 623

«Mes mūža argonauti —» 274 623

«Nu izplet spārnus! iesim jaunā laida!» 275 624

«Tu man esi sirds actiņa» 276 624

«Viena ir mums dvēselīte» 277 624

«Aiz to mežu, aiz to kalnu» 278 624

«Sārti vakardebeši» 279 625

«Rīts» / .
280 625

«Vakars» 281 625

«Melns krauklis, balta kaiva» 282 625

«Kā jurā vērsimies uz trīssimts gadiem» 283 626

«Es vēlreiz senos sapņus sapņoju» 284 626

«Ik vakaru zvaigzne nāca» 285 626

«Viena zvaigzne» , i . 286 626
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«Divas zvaigznes» ........, , . 287 627

«Kad gausa nakts un zvaigznes garām iet»
....

288 627

«Visu nakti gaidot zvaigznes staigā» 289 627

«Triju kārtu miglas jostas» 290 62?

«Par mani nolīst jaunu zvaigžņu lieti»
..... 291 628

«Tie jauno dienu spožumu man ņēma, —» . ...
292 628

«Es skaistu sapņu tā ka laivas līgots» 293 628

«Visi ziedi treju smaršu» 294 629

«Lens, parets sniedziņš kaunīgs snieg» 295 629

«Austriņa sārta» 296 630

«Neredzētai meitenītei» 297 630

«Savādā meitene» 298 630

«Tik balti skalotus akmeņus» 299 630

«Taurenīt, manu zelta taurenīt» 300 630

«Viļņi veļas šļakstīdami» 301 631

«No tevis staro zelta prieks, —» 302 631

«Priekš dzīves esmu tik pasaka» 303 632

«Tev acis, pilnas aizrautības liesmu» 304 632

«Neņem neko par ķīlu» 305 532

«Kuplu ziedu sprogu galvu» 306 633

«Laime man labu grib» 307 634

«Nac še, man saulesgaiša zaļa gulta!» 308 634

«Ved vakars gulēt visus bērniņus» 309 635

«Viesi, viesi, viesuli»
. . .

310 635

«Nekas nav sapņains» . .' 311 635

«Mūžam meklēju es steigdams» 312 636

«Kur, meitiņ, ņēmi» .
. . 313 636

«Daiļš lilju ziediņš pašu ziemas vidu» 314 63?

«Uz mana galda smaršīgs brīnums zied —» 315 637

«Es vienos ziedos vadu visu gadu» . . . . . . 315 637

Paugurīts saule 316 637

«Mans saldais slogs, —» . . 317 637

Brīnišķīgas acis 318 638

Zīle vainadziņā 319 638

Dvēsles akas zelta vaki 320 638

Dzīves pura sēkliņas 321 638

Raisītas sprādzes 322 638

«Skaidri dzidra saules gaisma» 323 639

«Man sirdi jaunu tura tikai sāpes» 324 639
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