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BRAUCIENS UZ KURZEMI

1.

Sen dienām apnikusies manim Rīga bij

Ar saviem koncertiem un runām politiskām,

Un maigiem dzejniekiem, kas savus kroņus vij

še tikai partijām un blondām odaliskām,

Un jautrāki par mani neviens nesmaidij%

Kad veda mani draugs no šitās dzīves driskām

Uz zaļo Zemgali, ko nebij redzēj's skats

Kopš laika, kad mūs šķīra lielo briesmu gads.

2.

Nesen no Vācijas ar godu un ar slavu

Ir gūts šis matrijals, kas ātri ripojošs

Mūs aizrauj dunēdamspa dzelžu taku savu.

Lūk, nozib Daugava un viņas līmens spožs,

Tad Torņkalns, mājiņa ar dārziņu un pļavu

Un bērzu, kurš pie loga vienmēr zaļojošs.

Bet tagad mierīgi man krūtīs atdus

Sirds, kas šo vietu redzot karsa tik daudz gadus.
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3.

Snauž vagonstūrī docents acis aizvēris,

Bet mani saista debess, tālo bērzu zaļums.

Kad logu atveru — tad pēkšņi priecīgs viss,

Skrien vagonā silts vējš un putnu skaļums.

Tik drupas, tranšejas un zālēm apaudzis

Ir redzams skurstens kāds, vai krāsnes ieapaļums.

Teic, docent, Marsa posts vai nava tikpat baiss

Kā tas, ko sirdīs dar' mums Kross rožainais?

4.

Bet mīļš viņš tomēr mums un laika sprīdī šajā,

Kurš visu dievu bērēs pikts grib gavilēt,

Mēs savās atmiņās un pantā liriskajā

Tiem atkal dienas gaismā liekam izpeldēt.

Velc garos svārkus nost un telpā pustumšajā

Par godu augstiem viesiem tos uz grīdas plēt.

Lūk, durvis atveras. Kurš nezin Bakcha veca,

Kas jāj uz mucas jauns, ar Amoru uz pleca?

5.

Nu mēs jau Zemgalē. let vilciens mierīgāk

Gar mazu stanciju. No lopiem, kurus gana

Jau lankās zaļajās, pār biržu galiem nāk

Caur silto novakaru dobja maurošana.

Es redzu — laukā arājs zirgu aizjūgt sāk,

Un skumji dzeguze no tāliem mežiem zvana.

Ak, mana Zemgale! Cik grūts ar' nava mūžs —

Es vesels paliekos, kad vējš tavs pretī pūš!
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6.

Kur pļavu upīte šķeļ, lenkta sīkiem krūmiem,

Uz klaja purvaina par velti meklē skats

Pēc grācijām un mūzām, mīļas mājas dūmiem,

Tik raibi gāja še pēc gada kādreiz gads,

Kad draugu pestīdams no mīlas valgiem kļūmiem

Es viņas maigos valgos savažojos pats!

Kur tagad, Damberg, tu? Kur tavas Abomenes?

Tu maldies svešumā, no viņām tikai plēnes.

7.

Ir docents atmodies un priecīgs kā arvien

Triec pīpēdams par Romu, mākslu, daiļām sievām,

Te vilciens iesvilpjas un pēkšņi lēnāk skrien,

Un izkāpjam mēs naktī, smaržoj'šā pēc ievām.

Tāls maigums, nejausts ilgi, nāk un prātus sien

Un pārpilns atmiņu liek sejā izgaist rievām,

Es cits, bet ziedošs dārzs tāds pats ir nakti palss,

Un tumsā tāpat skanē lakstīgalas balss.

8.

Nu beidzot mājā es, pie sava drauga radiem,

Nav māju laipnāku kā Zemgalē nekur;

Pēc ilgiem klaidoņa un svešniecības gadiem

Es atkal kājas savas jautris speru tur.

Kaut ilgi mocīti no bēgšanas un badiem,

Ap sevi kurzemnieki turību jau bur,

Es ēdu gaļu, sviestu, mērkdams lūpas vīnā,

Ko drauga māsīca sniedz, sejai mirdzot smīnā.
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9.

Tad gurušus mūs apņem palagi un siens.

Kaut draugi grimuši jau miega bezdibeņa.

Bet kādu atmiņu un sapņu apkampiens

Man prātu uztraukto un nogurušo dzenā

Uz tālu pagātni, kur viņas glāstīts, viens

Uz siena aizmigu tai vasarā es senā.

Kur tu? Šis gaišais laiks, zem sagruvumiem rakts,

Tik ātri pagājis kā vienas dienas nakts.

10.

Ir rīts, un es jau dārzā, kas vēl apklāts rasas,

Un priekšā klajums man līdz debess malai zaļš,

No debesīm, kur kust saulpilnas mākoņmasas,

Uz zemi sudrabains līst cīruļkoncerts skaļš.

Pa gludo pagalmu redz ņirbam kājas basas,

Un jautri iesmejas kāds meitēns ieapaļš.

Uz bikti pirmreiz braucot māsīca nāk bāla,

Jo zvans jau aicina no horiconta tāla.

ĪL

Ar blondo docentu, ko skāvos tur vēl miegs,

Pār grāvjiem lēkdami, mēs laukos aizklejojam.

Es eju, juzdamies pret tiem kā parādnieks,

No kuriem aizbēgu tais posta dienās projām.

Vai tas ir sengaidītais redzēšanās prieks,

Ko sajūtu kā skumjas dvēs'lē iešalkojam,

Kad mani, Zemgale, nu apdvašo tavs gaiss

Un lauku milzīgums tāls, bitēs dūcošais?
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12.

Kur druvas varenoja — viss nu viļņo zālē,

Gar sētām sējmašīnas salauzītas rūst,

No seniem lieliem ceļiem lauku zaļā tālē

Vairs vieglo atsperratu dārdons neieplūst.

Tik baigi māju drupas pakalniņos bālē,

Un viesuļos un lietū ēku jumti grūst,

Un, galvas izbāžot caur kūšu sienu cauro,

Pret druvām atmatainām žēli govis mauro.

18.

Nu laiks jau pusdienā, jo šodien svētkus svin.

Ap galdu zemgalieši sēžas rindās biezās;

Tie jautri dzied un dzer, tie bēgļi, viņus zin

Ir tālā Saratova, un kad viņi griezās

Uz mājām atpakaļ, tie labprāt nepiemin

Tās jūtas, kuras tad tiem stiprās sirdīs griezās.

Nu viņu cieši satverts atkal arkla balsts,

Kurš tava stūre ir, tu, jaunā latvju valsts!

14.

Tā stundas ritē mums starp dzeršanu un dziesmām

Un diska mešanu, bet dziesmas, kas še skan

Pēc kara postiem baigiem, bēgšanas un briesmām,

Kā dienu pagājušo atbalss liekas man.

Bet jauna paaudze, kas jaunām skauta viesmām,

Kā medains bišu spiets jau krēslā kaut kur san.

Vēl viņa stropā dūc, bet drīz to redzēs gaisos, —

Ar dziesmu spārnainu es viņai līdzi taisos.
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15.

Sen laiks mums projām braukt. Ir vakars. Saule riet

Nu sveikas paliekaties, mājas viesmīlīgās,

Ir manā atmiņā un tagad saņemiet

Šais bālās oktāvās šo sveicienu no Rīgas.

Jo kur lai zemgalieši arī neaiziet,

It visur saprotas tiem sirdis miermīlīgās.

Varbūt, kad rudens nāks un šķūņos dampji dūks,

Kāds laipnis liktenis mūs atkal viesos lūgs.
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ATSTĀTA MĀJA

Caur biezokņiem tik var šai mājā kļūt,

Kur vecos kroņos, pakārtos gar sienu,

Un istabās un vāzēs vēl arvienu

Sen senu dienu rožu smaržu jūt.

Bet šinīs istabās vairs nesajūt

Bez ēnu kustēšanās it nevienu:

Tie saiminieki vecie kādu dienu

Ir tālos ciemos devušies, varbūt.

Snauž viņu rijas, laidari un klētis,

Un istaba, pār kuru zarus plētis

Koks salapojis, daudzu dienu draugs.

Tik jasmīns smaržo saules staros baisos

Un tālāk pārpilns zāļu čukstiem lauks,

Un cīruļi un padebeši gaisos.
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SAIMNIEKS

Tu biji gādīgs tēvs un krietnis saimnieks,

Kas bagātību nesi mājās kādreiz plikās;

Tev sirdī rūpēm veltām vietas neatlikās,

Kā kāzās —
bērēs tavās valdīja tik prieks.

Bet tavai sievai bij no brīža šī viss lieks,

Ikdienas appušķot tai tavu kapu tikās;

Jūs šķīra bēgšana, bet laiks šis grūts tai likās,

Un mūžīgs apņēma to svešās smiltīs miegs.

Guļ dēli beigti kaujās. Gilvēkpūlēm vājām

Ar laiku nespēkoties. Tagad tavām mājām

Un arī tavam krustam sagrūšana draud.

Tik zālēs ieaugušos kapa puķu traukos

Kā tavas sievas dvēs'le žēlojas un raud

Vējš smaržu pilnais, zuzdams atmatainos laukos.
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DZEJNIEKA MĀJA

Šai mājā, kuras dakstiņjumts ir klāts

Pa pusei caurumains ar sūnām zajām

Un kurai apkārt dārzs, ļauts visām vaļām,

Ikvienam svešniekam top bēdīgs prāts.

Jo viņas istabām ir izskats tāds,

Ka galdi, pilni pudelēm un gaļām

Un kristības un bēres balsīm skaļām,

Nāk atmiņā, ja viņās ieiet kāds.

Nu viss še dabas dziļā mierā atdus,

Tumšs zaļo apīnis, bet ilgus gadus

Bij jautram dziesminiekam mīļš šis nams:

Jo Dievišķīgām rotaļām še dzejas

Viņš sarakstīja, brīžam tulkodams

Jaunfranču dzejniekus un Dzīves sejas.
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KŪTS

Ar zālēm apaudzis šai kūtī cietais pliens,

Kur tagad, tīrā reiz no raganām un jupiem,

Nu vairs bez ķirzakām un dzirnekļiem, un krupjiem,

Un žiglām bezdelīgām nemājo neviens.

Ne zirgu redeļu, kur smaržoja reiz siens,

Ne plato aizgaldu ar rukšējieniem strupiem,

Ne govu ragaino, no kuru pilniem pupiem

Saulrietos slaucenēs še lija treknis piens.

Kā gaidot, kad pār lielo uzbraucamo tiltu

Vest iesāks āboliņu smaržainu un siltu

No laukiem plašajiem, ko saules uguns dedz,

Uz dārza pusgruvušās zediņsētas placis,

Tērpts nodriskātās drēbēs, saimnieks sirms un veca

Uz visu lēni paceļ sajukušās acis.
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KAPSĒTĀ

Šo kapsētu vēl apmeklē tik rets.

Ar savu vienatni, kas ļaudis moka,

Un smilšvalni, ko cēla rupja roka,

To gadu simtiem ceļa malā redz.

Še stingri spiests pie zemes katram plecs.

Zem krustiem, kas ir akmeņa vai koka,

Guļ vīri stipri, ko tik nāve loka,

Un saiminieks, un kalps, un jauns, un vecs.

Pār kapiem koki izpleš ēnu zaļu,

Klus zvans, bet atver vara rīkli skaļu,

Ja kādam pīšļos sabrucis ir mūžs,

Lai stipris nejustos, kas stipri stāvējs,

Pret dvašu stindzinošo, kuru pūš

Caur telpu cilvēku un zvaigžņu Pļāvējs.
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LAUKOS

Vēl tagad lokās celiņš zāļainais

Uz mājām tām, kur tik daudz smieklu lija»

No kurām atlikusies sētas vija

Un augstos kokos mūru skelets baiss.

Ikreiz, kad ceriņsmaržas pilns bij gaiss,

Še blonda kundze vas'rā viešņa bija,

Ko dzejnieks iemīlējies sagaidīja,

Kurš viņas dzīvē prieks bij vienīgais.

Tik brīnišķīgs bij viņu abu sakars,

Ka kopā redzēja tos rīts un vakars.

Lai mīlas būtība tev skaidra tiek,

Šurp, visu pametis, steidz, svešiniek,

Kur zaļā daba, mūžīgā un labā,

Vēl viņu zvērestus un skūpstus glabā.
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SIENA VEZUMI

Tur, zālēm kaisoties pa ceļa gravām

Un orēm goroties, kas čīkst un kauc,

Caur karsto jūlijnovakaru brauc

Bars siena vezumu no meža pļavām.

let blakām puiši, ļauti domām savām,

Tiem sviedri rievās gurdās pieres rauc,

Un zirgus gurušus uz priekšu trauc

Daudz sapinu par vēsām dzirdītavām.

Uz šķūņiem tāliem, kur ir gaitai gals,

Kust vezumi ir smaržaini, ir sausi

Pa ceļu līko, kas mirdz krēslā palss.

Kāds susuriņš pret tiem ceļ vērīgs ausi.

Viss apklusis. — Tik skanē siseņbalss

No tumsības, kur vezumi zūd gausi.





FRANCIJAI
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CEĻOJUMS UZ FRANCIJU

1.

Ar Dievu, Rīga! Tāda tevim slava,

Ka tīkas man, lai ātrāk mani laid

No sevis projām, jo man žēli nava

Ne operas, kur orķestris slims vaid,

Ne kafejnīcu, parlamenta tava,

Kur simtiem runātāju atdusas un gaid'

Uz Fortūnu, kas cilvēku dar' aklu

Un lejup gāž pa galvu un pa kaklu.

2.

Es vagonā, tik ērti sajutos,

Kā sociālists jūtas Raiņa pantos;

Uz īsu brītiņu ir ieskaitos

Es nākamības niknos spekulantos,

Jo personīgi drīzi raudzīšos

Es leišu Ķeistutos un vācu Kantos —

Līdz mani apsveiks rīts viss rose un or

Kaut kur pie Parīzes, pie gare dv Nord.
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3.

Virs ārlietministrijas vienā pusē

Ar zeltu mirdzot — lieli ragi lec.

Vai tie ir mēness ragi? pants mans klusē.

Vēl tik uz mirkli acis namu redz,

Kur nevainību pazaudējis... dusē

Mūs koalīcijas stiprs kabinets,

Un pēkšņi sakust kailu sevi redzot,

Ar vīģes lapām gurnus savus sedzot.

4.

Es klausos, kamēr satumst apgabals,

Kā sliedes jaunam laikmetam dzied slavu.

Ak, dzelžu meldija! Kaut kam nāk gals,

Kur gaisā met tu klabēšanu savu.

Pat Atlantijas bangu milzu balss

Mākt nespēj vareno crescendo tavu.

No augstiem ziemeļiem viņš šurpu vird,

Un saules pilnā Sachara to dzird.

5.

Jau Lietuva. Reiz rotāts zelta ragiem

Še briedis pacēlās, kas augstas cilts,

Caur kura pieres uzbrukumiem smagiem

Guns vakaros un rītos kļuva šķilts.

Un pēdas dziļas no tā dzelžu nagiem

Pat palikās uz Melnās jūras smilts.

Viņš tūkstošus pie Tannenbergas kava —

Pēc tam to redzējis neviens vairs nava.



25

6.

To, Lietuva, kas tagad ir tavs gods,

Nu nagos stiprajos žīds skāvis blēdīgs.

Un Ģedimina pilsēts citam dots,

Un svešumā tā mantinieks nīkst pēdīgs;

Un karogs tavs, ar pūlēm atjaunots,

Virs Nemanas un Kaunas plīvo bēdīgs

Nu vācu verdzināts un poļu šķelts,..

Ak, briedi senais, kur tavs ragu zelts?

7.

Jau rīts, un, izlienot no debess malas,

Pār mežu galiem saule gaismu lej,

Un vilciens stāj. Skan svešu mēļu čalas.

Še veras vārti citai pasaulei,

Kas ļaudīm slēgti. Tikai lakstīgalas

Pār robežu ar dziesmām skaņām skrej.

Un blondā leiša ausis drūmi gausās

Un sastingušais vāciet's viņā klausās.

8.

Slēps komunists, jaunlaiku spekulants

Un žīds, ko liktenis caur tautām malda,

Un mazo valstu ministeris, frants,

Še satiekas pie viena muitas galda.

Nes kastes smagas. Kaulains leitenants

Ar balsi ķērkstošu par visu valda,

Kam vaigā rētu redzu zvērojam,

Ko kaujas laukā latvis cirtis tam.
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9.

Caur rīta miglas izklīstošiem plūdiem

Un lauku plašumiem, ko saule kož,

Ar diktiem dārdieniem un pēkšņiem grūdiena

Gar pilsētām un ciemiem vilciens jož,

Pilns vāciem, krieviem, angļiem, frančiem, jūdiem

Uz Berlīni, kur vēl tā bumba ož,

Kas, vācu tautu iedzīdama maisā,

Ar lielu troksni uzsprāga reiz gaisā.

10.

Pilns prieka apslēpta es lūkojos

Ar resniem vēderiem un drukniem zodiem

Man apkārt sēdošajos birģeļos,

Kas alka izsist pasauli no grodiem,

Lai galu galā vieni mielotos

Pie franču vīniem, krievu gaļas podiem,

Bet Foša šķēpa eleganti kauts

Par bēru dienu pārvērtās šis rauts.

1L

Sāk debess jau no rīta aptumšoties,

Un skursteņi un dūmi tāles lenc,

Kad vilciens dārd, starp namiem ievijoties —

Tā Berlīne, bet riebums tālāk trenc

Pēc dienas jau no pilsētas šīs doties,

Kur Brandenburgas vārti, parlaments

Un Uzvaraleja, ko cēlis vandals,

Stāv drausmīgi kā vispasaules skandāls.
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12.

Ak kultūrfonds, daudz izslavēts Un pelts,

Tie apburošie milijoni,

Caur krieviem tikko gāzts — top godā celts

Mums vāciskums par mūža pavadoni.

Ak latvju lini, latvju mežu zelts, —

Par tiem dos vācu Miķels skolās toni —

Nu taviem eksprimentiem laukums klajš,

Tu, latvju Kaso, virvju dejotājs.

13.

Es bronzas kūrfirstiem ar Dievu saku,

Gar deguniem tiem rupji vilciens slīd,

Un aizmiegu tad krietniem buršiem blaku,

Kas krāc un miega manim nenovīd.

Bet ātrvilciens pa savu dzelžu taku,

Kas saulē zibsnī, sadrebas un spīd,

Uz franču laukiem simtreiz svētītajiem

Kā centaurs zviedzošs aizdrāžas pa klajiem.

14.

Skrej lokomotīve caur iecirkņiem,

Kur gaisā redz tik melnu trubu galus,

Kas, saīguši jau no aizmūžiem,

Pret debesīm veļ biezu dūmu palus.

Še vācu Vulkāns, dimdot āmuriem,

Kaļ arklus, zobiņus un lielgabalus,

Bet vakars sāk jau gaisu piepildīt,

Kur Gētes miers uz tāliem kalniem mīt.
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15.

Pār Ķelni rožaini mirdz debess tāle,

Te gaisu pušu pēkšņi minsters griež,

Kas, augšup sliedamies kā kalnu gāle,

Tu stingra valdi visu, katedrāle!

Kaut mijas laikmeti, valsts valsti spiež —

Uz Dieva troni, prom no zemes lejas,

Rauj tavu torņu ekstatiskās skrejas.

16.

Virs Kārla Lielā pils gaišs debess lauks,

Un bezgalīgiem viļņiem dunē zvani

No vecā Dieva nama, kurā draugs

Mans tajā dienā ievadīja mani.

Kūp pagājības senais upurtrauks,

Nāk karaļi, kas ģērbti tumšsarkani.

Tu apaudz apiņiem, bet garu cel

Pār gadu tūkstošiem Aix la Chapelle!

17.

Es Beļģijā, kas auglīgo Demetru

No laukiem padzen un grib sauli dzēst,

Un, zemes dzelmēs kāpjot simtiem metru,

Ar kapļiem meklē viņai sirdi plēst,

Lai mašīnām, kas tūkstoš kilometru

Par dienu aprij — pilnam ir ko ēst.

Melns skursteņmilzums horicontu skāvis

Kā mežs, kam viesul's zarus projām rāvis.
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18.

Skrien vilciens dimdot, atstādams aiz mums

Šīs fabrikas, šos dabas katafalkus.

Cik neparasts nu debess mīlīgums.

Es dzeru gaisa avotiņa malkus;

Vējš lēns un silts, un vieglis zilganums

Pār tālēm peld un peizažus vij smalkus.

Kas gan šis dīvains, sievišķīgais sejs,

Kam plīvurs zils ir priekšā aizpeldēj's?

19.

Douce France! Uz reizi dvēsele to mana,

Reiz sirdi ņemot — Tu to neatdod.

No avotiem nāk salda čalošana,

Pēc rozēm, vīna, vijolēm Tu od.

Kas skumjš — tas jautru sevi šeitan mana,

Kas trimdinieks — tas mājvietu še rod.

Kā lapas plaukst no pavasara gaisa,

Tā Tava elpa sirdī dziesmas raisa.

20.

Laiks Tavu uguni nav apdzēsis.

Ir pirmatnēji jaunas Tavas gaidas;

Tu skaistā! Tavu meitu uzacis

Kā bezdelīgu melnie spārni slaidas.

Ak, kādā lepnumā mirdz Tevī viss,

Kad reiz, pēc ciešanām un kara vaidas,

Uz zemes antiskās Tu kājas sper,

Kur Tavi zirgi Reinas straumes dzer!
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DĀVINĀJUMS

Lai svēts ir jūsu matu naktstumšums,

Kas dārzs, kur sace] Amors maigas briesmas,

Bet svētākas vēl Aries saules liesmas,

Kas seju brūnu darījušas Jums.

Kad līst pār mani Jūsu laipnīgums,

Tad, pārpildīts nu nezināmas viesmas,

Es dzirdu visu trubadūru dziesmas,

Kas balsā brīnišķīgi izskan Jums.

Pilns skumju kopā es šās rindas sienu:

Jo īstai dzejai mūžs ir pārāk īss.

Jūs īsināt to, prombraucot šo dienu.

Ak, izgaist mūsu acīm viss tik drīz,

Bet sirdī paliks čalojam arvienu

ārds gaišs un daiļskanīgs — Marle Loulse.



31

KLOSTERIS

Šis klosteris, celts reiz uz meža pjavas,

Bet kurš nu tagad ielu troksnī dus,

Ir redzēj's mirdzam Romas vairogus

Un Kristus apustuļu pirmās slavas.

Un veldzēt atnāk kā pie dzirdītavas

Šai teiku dziļumā, kurš vēss un kluss

Vēl glabā sevī dievu attēlus,

Mūs' dienu sapņotāji slāpes savas.

Jau iesāk zāles svēto tēlus vīt,

Bet netrauc' cikāde ar balsu skaļo

To Dieva mieru, kas tiem sejā mīt;

Pār veciem vārtiem, jumtu ieapaļo

Un mūru drupām saules stari krīt,

Un logu stikli mirdz, un efejs zaļo.
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KARALIENES BIRZTALA

Gar Slavu, kura dus uz zelta ratiem,

Pa kāpieniem, ko ēno trokšņains laurs,

Ved karalienes birzē celiņš šaurs

Kā senlaikos, caur bronzas vārtiem platiem,

Jūt tuvu g-alu dievi skumjiem skatiem,

Pa vecām vāzēm taurē vēja aurs,

Jums rozēm vītam mīlas templim caurs,

Bez loka Amors, apdrupušiem matiem.

Ap kapiteļiem vijas efejs maigs,

Uz mūžu fauni aizmiguši alā,

Un Dianai jau apsūnojis vaigs.

Tik nimfa, nokritusi baseinmalā,

Par bijušo, ko aizskalojis laiks,

Baud, klausīdamās pēd'jās strūklas čalā.
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VĒRSAĻAS NIMFAI

Reiz mirdzēja še zīds un smalki smīni,

Un Saules kārais varenības pilis,

Un atskanēja vakaros no pils

Viole d'amour un sīkie klavesini.

Nu akmeņos tik spīd vēl senie brīni,

Bet citu aizsedz laiku šalcošs sils;

Ar lielu mēmumu nāk vakars zils,

Ir kausi tukši, izžuvuši vīni.

Tik tevi tura valgos senais malds:

Virs acīm roku, pilna mīlas čalas

Tu skaties turp, kur niknu- auku malts

Tai sēru dienā, apņemts nāves salas,

Reiz četrjūgs karaliskais, spožs un balts,

Uz mūžu pazuda pie debess malas.
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BRAUCIENS UZ CITERU

Velk tukšo kausu šo ar kātu tievu,

Kur pēdējs nektārs putojas un kūs'.

Pie masta purpuru! Viņš bura būs —

Tad pušu zīda virves un — ar Dievu.

Caur lapām mīlas dievs ar smalku nievu,

Zeltloku zibinādams, vēro mūs.

Par medījumu šovakar tam būs

Bars stipru jaunekļu un daiļu sievu.

No dāmukrūtīm kāds nāk liesmojums!

Kur paliek Šerubins, šis smalkais rakars?

Ar amoretiem pilns viss debess jums.

Kāpj galvā reibon's, zūd ar zemi sakars,

Plūst rožu smarža — visu aizsedz mums

šis zeltainais un purpurainais vakars.
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PASTOEALE

Tev, Mnazil, vēl pie manis jākavējas.

Ar roku drošāk manu stāvu skar.

Kā savā tēvijā, tā viņā ar'

Tu atradīsi kalnājus un lejas.

Un tur, aiz šauras rozēm vītas ejas

Vēl uziet avotu tik skaidru var,

No kura tam, kas viņu varā dar',

Arvienu baudas neparastās lejas.

Man tunikā ir mezglis tāds kaut kur —

Ja viņu aizkar — manas drēbes raitas

Uz pleciem it nekas vairs nesatur.

Kā smaržo vīns, cik visiem līksmas gaitas!

Ak, paskaties, cik savvaļīgi tur

Ar taviem auniem lēkā manas aitas!
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MADAME DE POMPADOUE

Prom drēbes aizmetot kā veltas driskas,

Ar kājām perot zīda spilvenus,

Uz vēdera tā izlaidīgi dus,

Un redzamas ir viņas abas ciskas.

Un sagūstīta pozas olimpiskas,

Tik nevainīgus met tā skatienus,

Ka galma Tartifs pats top pēkšņi kluss

Un saviļņots šīs krāšņās odiliskas.

Kā Venus gliemezī tā laistas še.

Pat dievišķīgam meistaram Bušē

Trīc dažreiz pindzele pie viņas gultas.

Un Amors galvas galā bēdīgs lūr,

Viss asiņains no sava paša bultas,

Ķert nespēdams madame dc Pompadour.
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MADAME DE MAINTENON

Priekš manis, jautra sveša zemes viesa,

Kam brīnums mēms tik še ir pavadons,

Šai tumšā parkā dusošs Trianons,

Madame, mirdz rožains it kā jūsu miesa.

Jūs, kurā nebij nekā nepatiesa,

Še bijāt mazs, maigs mīlas skarpijons.

Par kāpēm gultā bij jums karaļkrons,

Kad ielija pils logos rietu dziesa.

Jūs' svārki bij jums bura, mazā roka airs

Uz Citeru, kur nepūš vēji dikti,

Bet jūsu grēkos bija viss tik kairs,

Ka eņģeļi, ap Dieva troni likti,

Ciest nevainību nevarēja vairs,

Kad kādu dienu gājāt jūs uz bikti.
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KĀDREIZĒJIE

Caur vecas ejas tumši zaļiem lokiem,

Kur pamirdz kādas nimfas rožains plecs,

Vēl kolonādi ieapaļu redz

Un balta marmora zem augstiem kokiem.

Ar kādiem nevainīgiem mīlas jokiem

Še pašu mīlas nopietnību sedz,

Kad zilā vakarā, līdz mēness lec,

Še viss top pārpilns seno dienu spokiem!

„Vai atminat vēl mani?" „Neatminu es."

„Jā, drīz jau aizmirst īsu melodiju:

Kad grāfu skūpstījāt pie lapenes —

Es, izlīdis caur viņas rožu viju,

Šīs brīnišķīgās divas prievītes

No siltiem ceļgaliem jums atraisīju."
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PĒDĒJAIS BRAUCIENS

Liels spožums gaismu tumšā parkā lēja,

Un bruģis duna trīssimts zirgu mīts,

Kad aulekšiem un svītas pavadīts

Caur vārtiem pajūgs karaliskais skrēja.

Bij karal's saulei līdzīgs. Dāmas smēja,

Un standarts plandijās, zeltliljām vīts,

Un parūkas, strausspalvas, lentu zīds

Un zirgu krēpes plīvoja no vēja.

Tā brauciens šis, cik tālu acis sniedz,

Viss liesmoja kā zelta auna āda,

Ar kādu mirdzu pārdabīgu liets,

Līdz rija, bara neredzējis tāda,

Kā ešafots to sarkans saules riets.

Vairs neatgriezās pilī kavalkada.
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GIĻJOTINA

Bars dreb no tava žilbinošā smīna,

Bet gavilē ik upurim, kurš kluss

Ģībst, pirms vēl sajūt tavus griezienus

Uz kakla aukstus, trakā giljotina.

Tos, kas bij dzēruši no varas vīna

Jeb dzert to taisījās — redz sasviestus

Nu krustšķērsām, kur tie bez galvām dus

Zem tumšsarkanā baldachina.

Kas grib būt mūžīgs, tas pār līķiem dej.

Nu tur, kur nāves pjedestāls reiz sarka,

Skaļš fontāns gaisā ūdens strūklas lej,

Un ceļas obelisks un slavas arka,

Un auto rūc, un lēni vēji skrej

Ar rožsmaržām no Tileriju parka.



SEVĪ
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ELKI

Sirds mana — it kā parks, kas senlaicīgs un vecs,

Pilns strūklām, baseiniem un maldu ceļiem tāliem,

Kur elkus dīvainus uz marmorpjedes tāliem

Sen pazīstamās pozās sastingušus redz.

Zem kokiem augstajiem, kas sarga tos un sedz,

No skatiem niecīgiem ar lapu zaļiem vāliem,

Tie valda še un mirdz, mirdz saviem stāviem bāliem

Un mūžam netrūkstošs ir viņu dienu mets.

Tur Venus gtiemežratos viz uz jūras klusas,

Un beidzis stabulēt, snauž Pans, skauts dienas dusas,

Tur šķīstā Diana ar suņiem žiglajiem;

Starp mūzām Febus gaišais zelta kokli stīgo,

Bet Amors, paslēpies zem lapu biezokņiem,

Pret viņiem smaidīdams ceļ loku dievišķīgo.
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RUDENĪ

Tik garas velkas man šīs dienas.

Vējš dārzam pāri lejas maigs,

Kaut lapas nevīst vēl nevienas,

Bet iet uz rudeni jau laiks.

Ir laukiem zudis pirmais zaļums,

Un pļautā siena aromāts

Jau pilda gaisu. Trokšņu skaļums

Nu pārpilnības remdināts.

Bedz šur tur rugājus jau palsus.

Un debesīs, kur cīrulis

Beiz tralināja — dzērvju balsus

Dzird, un tik skumīgs viņos viss.

Kaut vasara vēl mirdz un cīnās,

Bet drīzi pēdējs spēks tai trūks,

Kad rupjām balsīm kuļmašīnas

Pa šķūņiem atvērtajiem dūks.

Daudz reizes rudens mani glāba,

Un tīk man viņa reibis smīns

Un viņa smarža, kas tik skāba

Kā daudzus gadus gulējs vīns.
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VĒSTULES FRAGMENTS

Tu gribi zināt, draugs, kā pavadu es dienu?

No rītiem izcēlies pa laukiem staigāt skrienu.

Bet ja ir pārāk auksts un plosās sniegs ar vēju,

Tad allaž iedzeru vai kafiju, vai tēju

Un, kurot krāsnīti, es rakstu vai ar' lasu,

Ar nagu atzīmējot allaž domu asu.

Ja pantu es kaut kur sev patīkamu rodu —

Arvienu izteiksmi tam latvisku tad dodu.

Starp franču dzejniekiem daudz laba pie kaut kura,

Bet ilgā burvībā Šenjē tik mani tura.

Pa laikam vien Misē spēj aizsniegt viņa pantu

Arvienu vienkāršu, arvienu elegantu.

Ar urķi izbikstīj's pa krāsni plānus dzēstos,

Pie sava brokasta, kurš ļoti vienkāršs — sēstos.

Un krietnā ēdiena un siltā mūra sildīts,

Es jūtos jautrs un drošs, un gaiša spēka pildīts.

Zib acis, sitas sirds, kaist seja — tās ir zīmes,

Ka manī pamostas un iesāk dziedāt rīmes,

Es klausos atskaņu un pantu čalu saldu.

Tā Apollonam vien še ceļus savus loku,

Es dieviem pārējiem sen atmetis ar roku.

Pat bargais Jupiters un Venus zeltcirtaina

Man prātus neuztrauc un domas nepārmaina.
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VĒLĒŠANĀS

No laukiem atstātiem, kur nestaigā vairs lemess,

Kur naktī briesmas dzelžu vakti tur,

No manu sirdi saplosošas zemes

Nes mani nāvē, tur,

Caur staru pilnajiem nakts zvaigžņu klajiem,

Kur skaidrība, kur ēnu nepazīst,

Kur pāri miera laukiem mūžīgajiem

Bez gala gaisma līst.
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SENAIS

Dārzu taki, rietu stari

Ziedošajās ābelēs,

Laukos griezu balsi gari,

Rietu gaiss te silts, te vēss.

Debess rozā mākoņbariem,

Sejā vēja pūtiens lēns,

Lapenē zem ceriņzariem

Tikko atšķirtais Vēriens...
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ATMIŅAS

Es sirdi sajātu tik sēru,

Bet galvā rīmes skan un skan,

Un ņemu pirmo pantu mēru,

Kas pagadās pie rokas man.

Tas jambs, kā naktī, tā ir dienā

Es viņu pazīstu tūlīt.

Viņš bij pie manis lielā cienā,

Kad sāku pantos sasaistīt

Tais laikos, kad vēl laukos biju

No cilvēkiem un dzīves šķirts,

Es to, ko šur tur izlasīju,

Un to, ko kvēli juta sirds.

Bet zaļie ziedoņplūdi sika

Un aizmirst, cik tad biju maigs,

Man drīz ar savām drausmām lika

Ir bēgšana, ir juku laiks.

Nu atkal viss, kā reizi bija —

Šis dabasplašums, druvu miers,

Kur toreiz karstus skūpstus mija

Ar mūzām viņu kavalier's.

Vecs dārzs un veca dārza māja,

Verandas plašas, nojums greizs,

Pie kuras saputoj'šies stāja

Ik dienas pajūgi kādreiz.

Un saņemt, pārpilns jautras viesmas,

Tos namtēvs nāca sirms un sauss.

Kā skanēja tad šeitan dziesmas,

Kā tukšojās pēc kausa kauss!
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Bet namtēvam bij skumja seja,

Kad prātā nāca laiks tam jauks,

Kur dzīrēs Kronvalds prezidēja,

Sens, aizgājis no dzīves draugs.

Un bēgdama no saules gozēs

Un skaļo viesu sarunām,

Tai lapenē, ko slēpa rozes

Ar savām galvām smaržīgām,

Še sapņos grima kāda seja,

Līdz neizteica mūžīgs pants

To, ko tā pati pieredzēja

Un kas bij viesos intresants.

Ceļš man nesen še cauri gāja;

Tukšs, aizaudzis ir tagad parks.

Bez logiem kādreiz jautrā māja,

Un tik, kā senu dienu sargs,

Vēl dzejniece no klusā nama

Še iznākusi ogas šķin,

Un vaļas brīžos dzejodama,

Šīs tekas aizaugušas min.

Kā burvību šās dzejas dzirstu

Es, ko še liktens šurpu vīPs.

Lai sniedz man seno viņu stils

Kā dārzam, kuram līdz es mirstu,

Par ķīlu Afroditei dots,

Un pagājības savažots!
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LIETAINS VAKARS

Vienmuļīgai lietus Čalai

Šodien sagaidāms nav gals:

Miglājā līdz debess malai

letinies viss apgabals.

Lāses, kuras čab uz lapām,

Skumjas, kuras dvēs'li tird —

Vai to smagums man līdz kapam

Būs ik dienas jāsadzird?

Priekšā man jau vakars vēdas,

Bet no mākoņiem, kas klīst

Pāri, lietus lēns kā bēdas

Nestādamies līst un līst

Tumsa tik un ūdens čala,

Nāves posta apgabals.

Kas ap mani — ir bez gala.

Dzirdams nav ne zvans, ne balss.
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DIENA PILSĒTĀ

L

Kad, rītos atmostoties, aizkarus

Es atrauju no logiem skanēdamiem,

Tad redzu — pelēkums vēl vienmuļš dus

Pār zemām debesīm un ielām, namiem.

Un rada smadzenēs man drebuļus

Smags dārdonis no auto dimdēdamiem,

Kas lieli, pelēki caur miglu brauc

Un it kā nezvēri pret ausmu kauc

2.

Pa krēslu braukdams, tramvajs nikni zvana,

Zib peļķes ugunīs kā asins plūds;

Aiz sienas, kurai logu nava — mana,

Kā rotācija nikni elš un rūc.

Nes avīžpakas. Drīzi dimdēšana,

Un kurā drebēsies ik loga rūts,

Sāks iet caur pilsētu, kas šinī peklē

Sev smagi aizelsusies gaisu meklē.

3.

Lūk, tāli izdvesdamas visapkārt

Ap sevi niknu alkohola smaku

Un krūtīm plīvus steidzot priekšā kārt,

let divas fejas viena otrai blaku.

Un, alkdams pašu bezgalību skart,

Skrien Pētertornis savu skrēju traku,

Šī neredzama stopa šauta bults,

No grēkiem prom, kas apakšā še guldz.
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4.

Jau pirkšanu un pārdošanu savu

Pa bodlm atvērtajām diena sāk.

Mēs redzam dienu it kā karātavu,

Kur cilpā ielīst katrs ar prieku nāk.

Še pārdod gaļu, mīlu, godu, slavu,

Ir sevi pārdotu vistīkamāk

Tie, ja tik gadītos šais dienās trakās

Kāds pircējs te šiem vergiem, tērptiem frakas.

5.

Un vakarā, kad cauri miglājiem

Es nokusis un sagrauzts mājās jožu,

Sāk visa pilsēta skriet aulekšiem

Kā zirgs, kas pēkšņi pazaudējis grožu.

Dun visas pamales ar orķestriem,

Met krogu durvis tumsā gaismu spožu,

Kur kustas laterņi gar ielmalām,

Kā pakārtie, ar galvām sarkanām.

6.

Bet pilsēts acis paver uztraukumā,

Kad kara vīru pulks iet ielās drošs,

Un kura tauru iemests gaisa jumā

Tiek kara maršs ir žilbinošs, ir spožs.

let pulks šāds dienas īgnā pelēkumā

Pār ikdienu un rūpēm uzvarošs

Un pazūd, nonesdams kā saules staru

Virs pūļiem miegainajiem varoņgaru.
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7.

Cik reizes, viss kad mūzikā še skan,

Ikdienas tukšums man nav pāri graudis,

Un vakaros tik gurdam likās man

Pēc zārkiem nami, liliputiem ļaudis,

Cik dīvainu un kvēlu sapņu gan

Pār tālu pilsētu es neesmu audis,

Kur to, kas bija imperators, mags,

Slēpj dziļā bezdibenī sarkofags!

8.

Kam liktenis no latvju Rīgas bālas

Uz zemi to man ceļu nepagriež,

No kuras pagātnes bezgala tālas

Vēl mūsu dienas milzu spēku viež,

Kur cauru dienu ēnas kolosālas

Pār tuksnešsmiltīm piramides sviež

Un saules versmē, kas no debess lejas,

Skan Anubisa vienmulīgās rejas?

9.

Tas gars ir nācis debesis mums slēgt,

Kas Poruku reiz senās dienās kava.

Ak, kādā ātrvilcienā iekšā lēkt,

Kas skrej uz plašumu, kam gala nava!

Bet tikai prom no pilsētas šīs bēgt,

Kur sākas latvju nelaime un slava,

Kur tikko dzirdams tagad dzīves pulss,

Kur katrs sejs glūn iedomībā truls.
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10.

Nu pāri sadzīves un mākslas lajiem

Un ielām, namiem sniegs tik klusi krīt.

Ak, nāc jel šurpu! Cauri mežiem, klajiem,

Kāds pajūgs žiglis aizvedīs mūs rīt.

Ap rietu jau pa gaisiem sniegainajiem

Tās mājas gunis spēsim ieraudzīt,

Kur senos vakaros pie lampas liesmas

Tik laimīgas man kādreiz risa dziesmas.
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KĀDA ATMINA

Tie spēki, kuri toreiz mūsu miesās brieda,

Tie vienu otram pretī mūs tai naktī svieda,

Un lūpām kvēlošām un cieti kopā spiestām,

Un rokām trīcošām un saldās mokās grieztām,

Kā divi naidnieki mēs nāves cīņā bijām

Un visu istabu ar briesmām piepildījām

Tad gurums māca mūs un beidzot nāves saltums,

Tik tumsā vizēja vēl tavas miesas baltums

Un tavas acis lielas, ieplētušās plati,

Pār viņām risušie un savijušies mati.

Caur viņiem mana mute izsalkusi spraucās

Un smaržā savādā, kas manās nāsīs jaucās,

Es savas asinis un garu saindēju.

Un, jauzdams tavas miesas slēpumaino seju,

Tad jutu, promaizrauts uz citu debess jumu,

Es visu mīlas ceļu lielo burvīgumu.
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MĀKSLINIEKS

Caur tavu tagadni un tavu pagājību

Balss kādreiz skanēja, kurš sveica iznīcību.

Pret viņu klusumā tu ausis cieti spiedi,

Bet no tā mieru tak ne mūžam neizviedi.

Pie savas nekrietnās tad piegriezies tu miesas

Un dziesmas izvīli tai kaislas, nepatiesas.

Ir tad caur trulumu ir vienmuļu, ir smagu

šo balsi dzirdēji kā skaņa vara ragu —.

Un kā no veca torņa naktī putnus projām

No galvas redzēji jau domas aizlidojam.

Bet tagad visas dzīves iespaidus sev krādams,

Tu mākslas tēlus savus staigā apdomādams

Starp namiem, kur plūst pūTs kā straume klintī kalta,

Ko aplej elektrība vienmuļa un balta.

Še logu spoguļos, kaut ar' uz īsu brīdi,

Ar citiem atstarots tu mēmā ainā spīdi.

Šis gaiss kā hašišs prātu murgos vada

Caur savu milzumu, kas ārprātībai rada.

Ir, it kā sātans tevi augstā tornī vestu,

Lai lepnumu un dusmas nākotnē tu mestu,

Kad tev pa labi, kreisi, pēkšņi ceļu krustos

Zib ielas ugunis, lai bezgalībā zustos!
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NAKTĪ

Mākt nespēdams šai naktī izmisuma slogu,

Kā veca chimera es izliecos caur logu

Un prātam manējam top izrauts katris grods,

Kad, seju appūstu no visiem zemes vējiem,

Ar saviem rūcieniem un ceļiem bezgalējiem

Man priekšā pēkšņi pazib pilsēts uguņots.
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DZEJOLS

Kā tagad Latvijā viss pārpilns pantiem skan!

Ik partijai savs dzejnieks. Reizēm liekas man —

Febs virs mums pavēris ir dzejām pilnu maisu

Un viņas viegliņas kā pūkas skrien pa gaisu.

Bet ir tik vieglprātīgs un zūdošs viņu mūžs,

Ka to, ko šodien rada — rīts jau projām pūš.

Vējš krietnis mums par stipru. Bail man skatīt ainu,

Ka neredz nākotne mūs dzeju bezlapainu.

No galvām nestiprām laiks nostu kroņus ceļ —

Tik cēlo muzu birzēs lapas mūžam zeļ.

Nekādu šķēršļu priekšā dzīve neatkāpjas,

Bet tik ar pūliņiem tai dzeja pakaļ rāpjas.

Kā ar tiem dzejniekiem — lai tā uz priekšu iet,

Ko nakts var saaukstēt, kam diena karsta šķiet,

Kas gaisu piepilda ar dziesmām, kamēr ziedon's,

Un kuru prototips ir sisens, jautrais dziedon's?

Ar skaistu kuģi kla jā izbraucis ir dažs,

Virs tā tik debess bij un priekšā tāļums plašs,

Bet nav viņš atgriezies, — pie rozēm vītas salas

To apsmej sirēnas un apraud viļņu čalas.

Cits, kļūdams tautas tribūns, — aizmirst mirkļus tos

Ka ļaudis apbūra tā fleita senlaikos.

Tas brauca, ņemdams līdzi spara lielu pūru,

Pēc skaistās Helēnas, bet nebija caur jūru

Tam, kā reiz Odisejam, laimīgs ceļojums.

Tā niknās daudzrakstības sirēnas draud mums!

Viens Grakchā ietverties grib, godkārības dzenāts,

Bet kļūst pēc pagasttiesas viņam Romas senāts.
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Un necelsies neviens virs latvju zemes skaists,

Kā dirižabls balts no virvēm vajā laists,

Ja nokāpt nebūs tam ne drošuma un vajās

Līdz bargiem krustceļiem, kur raksturi mums kaļas.

Ja dzejnieks nesēdēs, stingrs, kabinetā slēgts,

Pēc formas meklējot, līdz sveic to saules lēkts —

Pār katru izveidotu dzejoli vai tīpu

Jau nākošs gadu desmits pārvilks pāri strīpu.

Un līdz ko domas šās pa galvu riņķot sāk —

Man gadsimts sešpadsmitais prātā nāk,

Pār kura nemirstīgo, bezmākoņa jumu

Redz mirdzot Plejādi ar zelta mirdzējumu.

Ak, dzejas Arions, tu dievišķīgais Ronsars

Un Vandemoa lielskungs, dzejnieks dailes kārs,

Kurš viņu meklējis pa senaizmirstiem kriptiem

Un tumšās klosternišās vāktiem manuskriptiem,

Un tagad skatās vēl viens ofcris izbrīnots:

„Kā gan tik mazai zemei tāds ir dzejnieks dots!"

Tas laiks, pirms ķērās viņš pie savas liras stīgām,

Tās skaņot lūkoja pēc lirām visspēcīgām,

Līdz kļuva viņa balss, ko nenomāks nekas,

Par lielu atskaņu no mūzu dunoņas.

Pie mums, kur partiju un politiķu bulas,

Tik sejas redzamas, kas iedomības trulas,

Un nojauž retais vien, kā mūžīgs apins zied

Un ritmi skanīgi pa pasaul's klajiem dzied.

Kad tukšai politikai lauzīsim mēs kaklu,

Kas sausē iedvesmu un garu dara aklu,

Un jūrā atklātā uz mūžu aizbrauksim,

Kur visi pantu mēri bangu vietā dirn,

Un kausu pacelsim pret debess tālēm klajām

Ar vīnu, iegūtu zem drupām antiskajām?
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CERERA

Klusums, miers un smaržas nāk

Šurp no saules tuvas;

Mirdz ik dienas dzeltenāk

Nobriedušas druvas.

Jau pirms pašas rītausmas

Jautrs un nenomirdams,

Pļaujmašīnu troksnis ass

Laukos gaišos dzirdams.

Un no dārziem tuvējiem

Vējš nes gluži klātu

Priecīgajiem pļāvējiem

Saldu aromātu.

Mirdzē, laistas viss, un šķiet

Pusdienā caur laukiem

Pati Cerera nu iet

Lai tad zin, kas dzīvot grib,

Ka pa saules paliem,

Viņas zelta sirpis zib

Pāri vārpu galiem.



EROSS
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DZEJOLIS

Man dievi ir devuši likteni retu:

Es rakstīju dzejas, es mīlēju daudz,

Es apskāvos, skūpstījos, projām tad metu.

Aiz manis žņaudz rokas un elsā, un sauc.

Ar bijušo kopā es elsāju klusu,

Bet jautra man sirds, ne tai sāp kas, ne kaiš,

Kad skatos, kā nomirst un aiziet uz dusu

Mans maijs un mans aprīlis dievišķs un gaišs.

Tur baloži balti, kas roždobēs ganās,

Tur sievu un jaunavu koris tik kairs;

Ar dievu nu dievišķās rotaļas manas!

Ar jums man ne vīties, ne satikties vairs.

Ne palaidnes Nimfas, ne rožainus grēkus,

Ne bakchantu baru, kas trako un kūs',

Bet himnās cēlnopietnās dievīgos spēkus

Uz liras stingrstīgotas slavēt man būs.

Tur lēna nāk viņa, ar kuru man kopā

To altāru sargāt, kas penatiem celts;

Mēs ieejam istabās — stingrāki stopā

Tu bultu nu, spārnotais strēliniek, velc!

Es skauju, es nesu, es skūpstu uz lūpām,

Kur atmostas apiņiem apvītais smīns,

Un aizrauj mūs abus pa bezgala šūpām

Kāds tūkstošiem gadsimtu gulējis vīns!
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OKTAVES

Kad namus sasilušos vakars sāk

Tīt krēslībā ar dienas nomiršanu,

Tad mīlestība neredzama nāk

Un lēnām rokām apkampj sirdi manu.

Tā Jūs, no kuras arvien rožaināk

Es gaismu neredzamu austam manu.

Jūs atnākat, kad krēsla sāk jau viest,

Un aizejat, kad pirmās zvaigznes dziest.

Kā koku vējš, tā mīla sirdi loka,

Kā viņa pieskaras, tā nāve skar;

Cik atmiņu še tagad mani moka;

Kā gan šos mirkļus vairāk aizmirst var!

Te grāmata, ko šķīra jūsu roka,

Te krēslis stāv tāpat kā tovakar,

Kad pieskāros es saldām sakampts šūpām

Caur melno plīvuru pie Jūsu lūpām.

Un apkārt nakts un mīlestība mums

Šo svētlaimības plīvu smalko auda,

Kas bija glāsti, elsas, nogurums,

Dēļ kā mūs eņģeļi un dievi skauda.

Un kad bij pārņēmis mūs atslābums,

Mūs savā klēpī ieņēma un glauda

Tumšs, bezgalīgs rožsmaržas pilnais gaiss,

Caur kuru mirdzēja Jūs' skatiens dīvainais.
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Pa ielām siltajām, gar kanālmalu,

Kur kokus apņēmis bij sapņains miegs,

Mēs gājām, klausīdamies lakstīgalu,

Mūs apsveica šis mīlas dziesminieks.

Jau dienas iesākās ar savu čalu,

Mēs šķīrāmies. Es noskūpstīju liegs

Jums roku, rožziedus pie Jūsu krūtīm,

Kas manis doti bij uz ceļa jūtīm.

Tad nesatiku Jūs es vairs nekur,

Ar dienu, likās, maigās saites ira;

Pie reģiem gāju, kuri min un bur,

Bet viņu vārdos sirds man tikai mira,

Līdz te no Jums, ko alku visur kur,

Šī vēstule kā dzīvinoša dzira:

„Man skaidras jūtas nav, kas mani skar,

Jūs sagaidu pie sevis šovakar."

Ak, Jūsu elpas pilnā istabiņa,

Kur lampas gaismā Jūsu rokas mirdz,

Lai kur es neaizietu —tā ir viņa,

Pie kuras allaž atgriezīsies sirds.

Te Skaidris kļuva, kas reiz bij tik miņa,

Te Jums es atdevos, no visiem šķirts,

Te cita kļuva mana muza ņipra,

Ko mīla sakampa kā nāve stipra.
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Cik reiz še nesekoju greizsirdīgs,

Kad nodzisa aiz loga diena ruda,

Kā sienas spogul's auksts un vienaldzīgs

Jūs ietvēra uz sava virsa gluda,

Līdz viss, kas bija ikdienīgs un sīks,

Man Jūsu stāstos brīnišķajos zuda,

Caur kuriem ausa citas zemes gaiss:

Parks Versaļā ar strūklām caloj'šais.

Pilns kādu moku, kādas aizmiršanās,

Jūs visu skūpstīju es reibināts;

Un palikās no nakts tās rokās manās

Un manā sirdī mūžīgs aromāts.

Tas mīlas aromāts, kur tagad ganās

Nu mani sapņi saulainie un prāts,

No kuriem tad viņš izgaisīs un dzisīs,

Kad man šīs zemes tālā saule dzisīs.

Lai it kā bites manas dziesmas san

Ap Jums, ko alkstu, mīlu kaislībā un ziegā.

Vēriena melodija tik tā skan

Kā Jūs, ak tumšā, svētlaimīgā, liegā.

Jūs ieelpojot, jaujiet aizmigt man

Pie Jūsu krūtīm dzijā mīlas miegā,

Kas izmoka un reibina, lai tad

Vairs dzīvē neievestu it nekad.
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NEPABEIGTS DIALOGS

Caur Venus laipnību, kas man jau mūžos mirdz,

Jūs beidzot atnākusi nu uz manām mājām;

Es jūtu as'nis modrās artērijās stājam:

Tik tuvu nu man Jūs, no kuras biju šķirts.

Cik mani brīnišķīgi bālais mirdzums spirdz,

Kas nāk no jūsu rokām smalkajām un vājām,

Ja sajūtos tik laimīgs es pie Jūsu kājām,

Cik laimīgs nebūtu es tad pie Jūsu sirds!

Šo melno plīvuru jel noņemiet no sejas,

Lai rāmās debesis, kur viegli smaidi lejas,

Tik dīvaini un maigi — redzamas man kļūst.

Te manas grāmatas, ko neesmu ne cilājs,

Te spalva no tā brīža nevaj'dzīga rūs,

Kad visu aizsedza man Jūsu mētels zilais.
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Ak, rimstiet, mīļais dzejniek, Jūs arvien tas pats,

Kas izkvēlojat velti, dāmām dziedot slavu,

Nav Jūsu guni slāpēj's vēl ar melno skavu

Laiks, no kā visu graujot rīst pēc gada gads.

Un kādu laimi dot Jums spētu vēl mans skats,

Kam Bodlers mīļāks daudz par puķu pilno pļavu?

Še, skūpstiet roku man, bet sargiet sirdi savu

No mana gredzena, kur zibšņo Ļaunā Acs!

Jau nakts pār pilsētu ceļ zvaigžņu baldachinu,

Jel lejiet slaidā glāzē Bakcham mīļo vīnu,

Kas priekā bezgalību prātam atvērt māk,

Kaut par šo nektāru tas nektārs ir daudz tīrāks,

Kurš reibinošs no sirds jums mīlas šaustās nāk

Un izkūp man pie kājām it kā smaržains vīrāks.
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Tas reibums, ko dod vīns, man liekas pārāk sīks,

Pret dziļo reibumu, ko manī iesvelmēja

Skats jūsējais un miers, un grācija, un seja,

Un nevainīgais stāvs, un gājiens dievišķīgs.

Starp ļaudīm staigāju es skumjš un vienaldzīgs,

Līdz šinī pilsētā, kas man ir nāves leja,

Man kādu vakaru Jūs sastapt vajadzēja

Un, mīlas roku kauts, es kļuvu nemirstīgs.

Šo brīdi neaizmirst man vairs līdz mūža galam;

Cik ātri bij mans miers un sastingums pagalam,

Es jūtu — dvēs'le visa spārnojas un skan.

Ak, mirklis veckvartala satumsušās ejās,

Kad pēkšņi sajutu, ka atkal pāri man

Tik brīnišķi un laipni zvaigzne iemirdzējās.
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VENERA UN TANHEIZERS

Kā es mokos, kā es ciešu,

Tavu karsto roku skauts!

Laid, ak laid, es projām iešu,

Tavi skūpsti prātus jauc.

Paliec, paliec! Ak, cik šauri

Būs šai gaišā kalnā man!

Ļauj, lai vēlreiz dvēs'lei cauri

Tavas kokles skaņas skan!
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PĒCPUSDIENĀ

Vējš rotājās tik lapu pusēs,

Tev acis nelasīja tās,

Un sapņoji tu atlaidusēs

Uz gultas. Koka rotājās

Ap dziļo kakla izgriezumu,

Un, neiespēdams vārdu bilst,

Es tevim līdzās sēžot skumu,

Ka pārāk ātri sirds man silst.

Te gaisma uzplūda, te ēnas,

Te smaids ar klusām nopūtām,

Un pārmainoties smaržas lēnas

No savīstošām lefkojām.

Nu savaldu es lūpas savas,

Un rets tik pieskaras tām vaigs:

Man bail, ka netrūkst mīlas tavas

Daijaudums, caurspīdīgs un maigs,

Kas saausts saulstariem un ēnām,

Un smaidiem, klusām nopūtām

Un pārmainoties, smaržām lēnām,

Kas savīstošām lefkojām.
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SONETE

Tu katram klasiskajam laikmetam tuvs rads,

Kas mīlā, izdzīvē un mākslā pirmais biji,

Tu sevi gatavu nu beidzot uzskatīji

Šim drošam vilcienam, un laimīgs Tev būs gads.

Jo strautu pārlēkdams, kas man ir pārāk plats,

Tu nimfai maigākai tik ātri paka) sliji,

Ka viņu notvēri un draugiem parādiji

Tik gaiši zeltainu, cik zeltains esi pats.

Tev vienam viņas lūpas, cirtas, rokas skaistas

Un Afrodites stāvs, un lielā priekā laistas

Nu tagad katras īstas mākslas drauga sejs:

Jo smalko šedevru, ko Amors sāka — kronē

Un nobeidz šinī naktī viltnieks Himenejs

Uz gultas vajā segtas — Vallijā un Tonē.
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TERCINES

Tik saule zelta poēmu vēl dzejo

Šais vientujās un tukšās istabās,

Pa kurām seno gadu parfims klejo.

Uz galdiņa pie gultas rozes tās

Sen kaltušas, ar kurām viņa visa

Tā atnākšanas brīdi greznojās.

Bet līdz ar korsažu tās vajā risa,

Ar svārkiem šalcošajiem krita nost,

Kad viņas skats te iedegās, te dzisa.

Tai netikās ar tiem vairs sevi post,

Ne aizkārt gultā divus iedobumus.

Ne maigā brīža rožu smaržu ost.

Laiks nesīs mirkļus priecīgus un skumus,

Tik glabā spogul's, paklausīgais gars,

Tā brīža gaviles un atspīdumus.

Tik ziedonī, kad sašķīst saules stars

Pret vāzēm vecajām ar zelta šķilām,

Caur logu vēja šūpots ceriņzars

Še ieskatās ar savām acīm zilām.
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NIMFA

Es vietā neparastā iemaldījies biju,

Kur pēkšņi mazgājoties nimfu ieraudzīju.

Ap pieri mēmas bizes apvītas bij tai.

Tās stāvs, kas līdzīgs bij sengrieķu Helēnai,

Nu atsegts, atmeta pār rāmo ūdens jumu

No sevis rožainu un jautru atspīdumu.

Un ilgi neredzams no savas slēptuves

Tās kustības un formas apbrīnoju es,

Līdz galam saviļņots pie rāmā ūdensmalas

Ir viņas kailuma un skaņo straumju Čalas.
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AIZGĀJUŠAJAI

Es sajās dienās redzēju jūs tuvu:

Pār āboliem bij saules spīdums liets

Tai dārzā, kur es nomaldījies kļuvu.

Nu Jūsu acu brūnās mirdzas siets,

Šo dziesmu dāvāju es Jums, Jūs druvu

Un biržu, lauku, dārzu valdiniec,

Kas dodat augļsmaržu, ko dienā vēsā

Un rudeņainā vējš pa gaisiem nēsā.

Es vēros klejojot pa dārziem šiem,

Kur Jūsu roka, vīta saules stariem,

Pēc sulīgajiem augļu ķekariem

Uz augšu sniedzās, līzdama caur zariem,

Un piepildija traukus āboliem.

Tā dienām sekoju līdz novakariem,

Kā cauri lapām, kas uz zemi slīd,

Šais dārzos Jūsu acis lielās spīd.

Un tad uz citu lapkritu un plauku,

Kur pavasars un rudens nav tik īss,

Ar savu ābolu un ogu trauku

Jūs lēniem soļiem aizsteidzāties drīz

Pār saules gaismā vizuļošo lauku.

Man acīs snauda caurspīdīga trīs.

Bet dzirdu lapās, cauri miegam manam,

Es jūsu soļus pazudušos skanam.
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NOVAKARĒ

Šoreiz atkal visu dienu

Pavadu pie Jums, Helen.

Kaut tas vilktos tā arvienu!

Vakars pienāk lēni, lēn\

Krēslībā grimst Jūsu mati.

Ļauties tīk man mirklim šim,

Noraugoties, kā Jūs pati,

Liekta pāri šuveklim,

Šujat puķes daždažādas

Daiļā kreklā, un man šķiet

Manu seju puķēs šādās

Veiklu roku iešuviet,

Lai uz Jūsu krūtīm rāmām

Viņa dienu, nakti dus,

Atšķirta no citām dāmām,

Skatos Jūsu brīnumus.
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H. ST.

Jūs ieelpojat sēru katru dienu,

Ak, Helēna, un mītat Ķemeros.

Tais kavalieros, kas ar lielu cienu

Tur uz Jums raugās — ir es iejauktos

Un lūkotu Jūs mežā satikt vienu

Un puķes lasošu, bet kas gan dos

Man laimi naktī ieelpot, kas vizē

Ap pieri vītā Jūsu melnā bizē.

Kā mani, kas še dabā ieslīdējis,

Viens jautājums tik neatlaidīgs moka,

Kam smaida Jūsu Dieva Mātes sejs?

Ko valda Jūsu ziloņkaula roka?

Kas ir tas siržu uzvarētājs zvejs,

Ko Jūsu smaids pie zemes pēkšņi loka

Un kurš mīl raudzīties, līdz mēness lec,

Kad logā pazibēs Jūs' siluets?

Es, kurā daudz no Dieva un no velna,

Vai neesmu es šinī brīdī gan

Kā viena Jūsu matu sproga melna,

Kas trīc, kad vārdi Jums pār lūpām skan.

Kaut pants šis nav Jūs' cienīgs, bet viņš pelna,

Lai piedodat uz īsu brīdi man,

Ka pārtraucu ar savas dzejas prozu

Es Jūsu dusu viegli graciozu.



78

A. S.

Jums, kundze, šitās oktaves es dodu.

Tās greizas tāpēc, ka šis laiks ir greizs.

Kaut pareizo es formu neatrodu,

Bet guns, kas mani — tas nav nepareizs.

Varbūt no Feba saņemšu es sodu.

Par Jums jau dziedājis es esmu reiz:

No pagātnes, kur lielas mākslas svīdums,

Man pretī mirdzē Jūsu acu spīdums.

Jūs bijāt donna slavena un rauts

Galms bij Jūs' lūpu ironiskā varā,

Un Itālijā trieca par Jums daudz.

Es iejaucos tai trubadūru barā,

Kas teica Jūs tur, Jūsu dailes skauts,

Un visus veicu tajā dziesmu karā.

Jums pantus devu, kas caur mūžiem skan —

Jūs uzvaras un slavas palmu man.

Un nu pēc gadu simtiem priekšā savā

Ar bijību Jūs atkal skatu drošs.

Neko man laiki ņēmuši nav slavā,

Un Jūsu daiļums ir kā toreiz košs.

Liels dziesmu turnirs, galms mirdz parka pļavā,

Un rokā laurs Jums zaļš un uzvarošs.

Ak, ļaujiet nolikt man ar veco liesmu

Pie Jūsu kājām atkal jaunu dziesmu.
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VELTĪJUMS

Šo mazo, īso vēstulīti,

Ko raksta sirds, ne pienākums,

Ar pantiem, kas Jums vienai vīti,

No Billītēm es rakstu Jums.

Še ir tik vientuļi un skaisti,

Tik odi neganti mūs kož;

Gaiss, kad ir logi vaļā laisti,

Pēc jasmīniem un rozēm ož;

Visapkārt dabas tumšais zaļums

Un krūmos putnu dziesmu skaļums.

Pēc fauna sevim liekos viss,

Ko mūžīgs vijis apinis.

Mēs neesam nevienam sveši

Un noraugamies katru brīd',

Kā lieli, balti padebeši

Uz rietiem novakarā slīd,

Kurš nāk un apņem lēni lēn'

Skaists kā Jūs, dievišķā Helen'.

Un šādos brīžos intresantos,

Kad alkstu Jūs, Jums būdams tāls,

Man rādās, zīmēts Jūsu pantos,

Viss manas dailes ideāls.

Cik reizes Jūsu dvēs'li alku,

Kas avots, kuram svešs ir miegs

Un kurā dažreiz vēsu malku

Rod sevim bērns un dziesminieks.
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VAKARĀ

Ar ilgām, kuras vilina un bur,

Es tevi gaidīšu līdz mūža galam;

Jau atkal viena diena ir pagalam,

Bet nejūtu es Tevi vēl nekur.

Dziļš pienāk novakars, un redzēt var

Viscauri dabā miera pilnas scēnas,

Un zāle mitra top, un tumšas ēnas

Jau zaļo bērzu baltās pieres skar.



81

PUSNAKTĪ

Šai pusnaktī, kas visiem mieru nes,

Es gribu uzminēt pilns saldu moku,

Vai rindas, rakstītas ar Tavu roku,

Teic, ka tev mīļš un tīkams esmu es.

Ak, jau no viņas tālās pagātnes,

Kamēr es tavu acu varā smoku,

It visu citu turēdams par joku,

Es esmu meklējis pēc atbildes.

Bet lauki bālēja, un zēla lauki,

Tu klusēji un staros ietinies

Un, manim uzsmaidot, vēl krāšņāk plauki.

Jauns Jūsu stāvs vēl mīlai rādās,

Bet gadi nākamajie dos

Jums līdzi pūrā balvas tādas,

Lai Jūs ikvienam patiktos

Tāpat, kā Jūs ar seju svaigu

Un runu, kura lēni skan,

Un savu nevainību maigu

Tik ļoti patīkaties man.
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GARĀMEJOT

Ak Dievs! Par nedējām šīm īsām

Es nespēju Jūs iemīlēt,

Bet allažiņ ar slēpām trīsām

Jūs esmu gatavs pieminēt,

Jo Jūsu daiļums sirdis saista,

Bet gaidīt liek, kas turpmāk būs.

Jūs būtu brīnišķa un skaista,

Ja skaisti grēkot prastu Jūs.
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SONETE

Tik laimīgs ieeju šai istabiņā es,

Kur mūzas, grācijas un gudrais daiļums valda

Un maigā puskrēslā pie klavierēm uz galda

Mirdz rozes sniegbaltas un smaržo narcises.

Un no šīs banālās šo dienupasaules,

Kas tekās kļūmīgās arvienu malda,

Veclaiku melodija vienkārša un salda,

Ko nospēlējāt Jūs — sev līdzi sirdi nes.

Tur reiz no fontāna, kas parka tumsā lejas,

Jūs noklausījāt savas harmoniskās dzejas,

Kur mājo marmoraino grieķu dievu miers;

Ak, kāpēc neesmu es Jūsu kavalieres,

Kurš skūpsta, vārdiem rimstot, Jūsu roku vāru,

Kas laimīga ik dienas pāršķirsta Ronsaru!





MIERS
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LAURI

Sirds tā sitas. Kādi brīni!

Sen nav bij's tas. Vai kas kaiš?

Zili skati, maigi smīni,

Balti pleci, profils gaišs

Atmiņā man ienāk klusi

Še, kur viss tik tumšs un šaurs,

Atšķirot šo lapas pusi,

Kur gu) savītis kāds laurs.

To no tālas jūras malas,

Kur tik saldi viļņi skan,

Pārpilna vēl viņu čalas

Mīlā atveda reiz man.

Redzot manai dvēs'lei cauri

Teica, dodot balvas šās:

.Dzejniekam ar rozēm lauri

Reti kopā savijas."

Daudzu gadu, daudzu dienu

Izturēj's nav rozes zieds;

Tik man priekšā vēl arvienu

Laurs kā senāk stingrs un ciets.
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Prasu sev ar skumjām viesmām:

„Vai man rozes nepiedien?

Jeb vai man par manām dziesmām

Palikušies lauri vien?"

Laurs, šķīts kādā siltā lejā,

Mīļās smaida apstarots,

Tu man ne par mākslu dzejā,

Bet par mākslu mīlā dots!

Ak, šās dzīves gaišās ejas,

Kur tās mīlot, kas to prot,

Eju, skūpstienus un dzejas

Viegliem smaidiemrisinot!
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BOZES

Skatijos es mūžiem cauri,

Skatos šo dienu — viendaudz:

Karotāju nožņaudz lauri,

Mīlētāju rozes žņaudz.

Degot nemirstības kaisā,

Vēl es jautāju līdz šim:

„Vai man iznīkt slavas gaisā

Jeb kļūt rožu puteklim?"

Un es skatos, bailēs tirpis,

Kur man ceļš ir jāpagriež —

Nekļūdīgs un zibošs sirpis

Laurkoku un rozi griež.

Sastopu es muzu pašu:

„Tu, kas iedves rindas šās —

Piepildi ar rožu dvašu

Manas dienas skrejošās!"

Pieri noglāstot ar roku,

Smiekliem, skanošiem kā vilns,

Mani ved tā rožu roku

Dārzā, kur viss saules pilns.

Pazūd dzīve, slavas flagas,

Bet jo stiprāki ik dien'

Gaišas, smaržainas un smagas

Božu vītnes mani sien.
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PARĪZĒ

Ak, Tevi velti šajos ļaudīs svešos

Un trokšņu pilsētā sirds satikt cer:

Viegls rožainums, lūk, Vato padebešos

Uz Giteru jau vajā vārtus ver.

Kur mana dvēsele lai cehi zina?

Nāk pretī laikmeti, pēc pils nāk pils,

Līdz, mani paņemdams, ar sevi sapludina

Kā mētels Tavs šis vakars silts un zils.
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PAVASARI

Jau putni iesāk savu lidu

No dienvidiem uz ziemeļiem,

Jo kaut kas maigs ap dienas vidu

Liek vaļā vērties mākoņiem,

Tik zilu rādot debess jumu,

Ka reizēm izliekas paties',

Pret viņu šķīsto mirdzējumu

Jautrs cīruls dziedāt pacelsies.
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KLAJS

Uz šitā vientulīgā klaja,

Kā pamiris bij dienā viss —

Tik karsti viņu dedzināja

No augšas saules ugunis.

Bet pārpilns maigas nesamaņas

Nāk vēsums līdzi vakaram,

Un debesu un zemes skaņas

Dzird viņā visur atskanam.
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SĪKAJAM

Tu stāstus brīnišķīgus zini

No zemes, par ko man šorīt

Tu ausis pilnas piečivini,

Līdz es to uzminu tūlīt:

Silts vējš tur skalo mājas sienu,

Skrien dzērves cauri mākoņiem,

Un bites daino cauru dienu

Ap senu laiku vītoliem.
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KLOSTERA DĀRZĀ

Kaut pāri Tevim gājis

Ir daudzu mūžu skaits,

Bet mirdzēt nava stājis

Vēl, Dievmāte, Tavs smaids

šai klosterdārzā senā,

Kur efejs mūros lien,

Kurp posts, kas mani dzenā,

Liek turp man iet arvien.

Man neaiziet no Tevis,

Un gaišs top kā Tavs smīns

Tā daļa, ko uz sevis

Nu ņem Tavs paladins.
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AMARILLIS

No dārziem, kuri zili

Un kuriem zelta jums,

Ir mazā Amarilli

Šurp nākusi pie mums.

No mierīgajām pļavām,

Aiz saules ziedošām,

Kas līdz nāk acīm Tavām,

Kāds slēpums mīt iekš tām?

Un ceļā nogurusi,

Tu rokas neatplēt,

Un elpo vēl tik klusi,

Un liec mums uzminēt

Ar zemes dienu spožu

Ik brīdi dīvaināk

Tev kādas pusnakts rožu

Saldsmarža līdzi nāk.
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VAKARA

Mēs cauru dienu staigājām gar druvām,

Ko izplēta visapkārt līdzenums,

Un, kad jau palikās tumšs debess jums, —

Mēs saulstaru un smaržu pilni kļuvām.

Nu miers un saskaņa, ko sevim guvām,

Tik neredzami izplatās no mums,

Kā zaru klusums, rietu sarkanums,

Pār vietām attālām un vietām tuvām.

Šurp dienas versmes pilno sienu nes,

Jo vēsums liels jau paceļas no lejām,

Un aizmigsim mēs kopā, tu un es,

Pret rāmo bezgalību vērstām sejām,

Kamēr kā māsas mūsu dvēseles

Līdz rītam maldīsies pa zvaigžņu ejām.
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SONETE

Jau vakars nodziest, un ar maigām skavām

Nakts atnākusi zemei mieru dot.

Ir nogulusies gluži nemanot

Pār laukiem tumsa, miglāji pār pļavām.

Sen putni miegā guļ pa ligzdām savām

Ar dziesmiņām, ko viņi vieni prot.

Sāk augsti gaisā vēsums izstarot

No vec'jiem kastaņiem un tumšām kļavām.

Ar trīsām nakts šī skauj šo brīd'.

Lūk, tunika caur dārza kokiem spīd —

Viss manas dienas aizgājušais alkums.

Ak, nāc! Kā vakars dienas versmi dzēš,

Tā lielo nemieru, kas sirdi plēš,

Dzēš tavas rokas un tavs rāmais smalkums.
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FAUNS

Šis Fauns uz pjedestāla sava

Nu efeja ir sagūstīts;

No spēcīgā un zaļā skava

Tik aste viņam ārā trīc.

Tā pantus manus, lai tie ņipri,

Lai viņu sauciens jautrs un skaļš,

Reiz neatlaidīgi un stipri

Skaus aizmirstības efejs zaļš.
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VĒLĒŠANĀS

Es alkstu sev tik viena prieka:

Man esi katru brīdi klāt

Un palīdzi no visa lieka

Un naida sirdi pasargāt.

Lai pants mans, stila šķēršļus veicot,

Arvienu paklausīgs ir man

Un, tavus darbus augstos teicot,

Kā latīniskā bronza skan.





SKAIDRĪBA
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DOMA BAZNĪCAS BALĀDE

Simtgadējai katedrālei šinī naktī nenāk miegs:

Guļ tur zārkā latvju Burtnieks, bezgalības ceļinieks.

Ne uz ko viņš savas acis cieti slēgtas nepagriež,

Sveču gaisma Viņa sejā baigus atspīdumus sviež.

Pusnaktī no tempļa kaktiem pēkšņi kādi čuksti nāk:

Biskapi un kardināli, bruņinieki mosties sāk.

Dzīvi top šie akmens tēli, bailes lielas viņus māc.

„Ceļamies un ejam raudzīt, kas šis Gulētājs gan tāds?"

Seši gadu simti sakust, dzelžu troksnis atskan svešs,

Un ap zārku stājas zižļu, zobiņu un šķēpu mežs.

Bruņām skanot kara rīkus dusmās krata tie, bet pirms

Viņi atjēdzas, no zārka augšā ceļas Burtnieks sirms:

„Radija jūs pusnakts — projām lai jūs pusnakts atkal pūš!

Pieder man un manai tautai mūžīgākās dziesmas mūžs."

Viņiem spars, šos vārdus dzirdot, asinīs un sirdīs siek.

Biskapi un bruņinieki atkal akmins tēli tiek.

Ne uz ko vairs Burtnieks acis cieti slēgtās nepagriež.

Sveču gaisma Viņa sejā baigus atspīdumus sviež.

Apņem veco katedrāli atkal senais mūža miegs,

Lai dus mierā latvju Burtnieks, bezgalības ceļinieks.
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ELĒĢIJA

Tajā krustceļā ļaunā un baigā, kad jau tuvs manim bija

mans gals,

Kādā naktī man ieplūda sirdī saldi vilinošs, brīnišķīgs balss.

Tā ne ievāju dziedone bēdas savas pusnaktij izteic un sūdz,

Tā ne balodis maigais un lēnais tajos zaļajos biezokņos dūc.

Tas bij toreiz no dziļumiem gudriem, tas bij sauciens tavējs

man laists,

Ka nu, apsīkstot ūdeņiem tumšiem, viss man atvēries mie-

rīgs un skaists.

Un es savienots kļuvu ar tevi, kā ar mizu ir savienots

koks,

Kas bij tumsība — tapa par gaismu un par vieglumu tas,

kas bij slogs.

Auglis nobriest un gatavs kļūst saulē, sirds top stipra, mīlā

kad kaist,

Un kā ziedošā liepā zūd bite, tā man tevī bij pazust un

gaist.

Un no skumjām un smaržām, un laimes it kā apreibis stai-

gāju viss,

Bet to reibumu nedzēsa gadi, jo par stipru man dzēriens

bij šis.

Ko nu vaimanas dziļākās manas, ko nu asaras manas vairs

līdz?

Ne es aizmirst tevi vairs varu, ne ar nomirt es varu tev

līdz.

Un tev pakaļ kā gurušu putnu mani dienas un vakari nes:

Tajā ielejā skumjā un dziļā tevi kādureiz panākšu es.
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ZIEMASSVĒTKU BALĀDE

Tad, kad Ziemassvētku vakars, sniegā migdams, tuvojas —

Aizjoņo pa ceļu līko braucējs vieglās kamanās.

Baidās skatīties viņš apkārt tur, kur māju logi trīs

Līdz pat pašai debess malai jautrās svētku ugunīs.

Garām drāžas viņam mājas, mēness gaisos joņo līda.

Gaiss ap braucēju top migla, zirga dvašas sasildīts,

Stājas beidzot viņš pie ēkas, kuru sarga sniegains koks,

Suņi nerej viņu gaidot, ne še gaišs ar ir kāds logs.

Durvis atver viņš un raudzīt tukšās istabas tad iet:

Ziemassvētku viesi mani — klāt ir stunda — ienāciet!"

Izskanēt vēl telpās tumšās nebij nolemts vārdiem šiem —

Gaišs viss kļuva — piepildījās galdi svētku cepešiem.

Atskan kāju mīdīšana, ārā balsis skanēt sāk:

Mājas saiminieki senie, saiminieces iekšā nāk.

„Sveiks nu, saimniek jaunais, esi! Viesos atnākuši, raug,

Mēs pie tevis no tās zemes, kurā nekas nepaaug."

Matus noglauda tad viņi, svarīgi pie galdiem sēd,

Vecos laikus minēdami, tā kā senāk dzer un ēd.

Zaigo Ziemassvētku egle, gaiss top sveču gaismā silts,

Tiem no drēbēm atkususi — smagi krīt uz grīdas smilts.

Tie par lopiem triec un ražu, sejas laistas tiem un tās

Kļūst tik brūnas it kā kādreiz laukos karstās vasarās.

Pēkšņi atskan gaiļa dziesma, sveces, vēja pūstas, dziest;

Tumšs visapkārt, un no viesiem nevar vairs neviena viest.

Zila Ziemassvētku ausma pāri sniegiem tuvojas.

Aizjoņo pa ceļu līko braucējs vieglās kamanās.
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PAVASARA

Lielajā Piektā un Ceturtā zajajā —

Klusa pa mājām mums dzīve bij skaļajā:

Bērni bij rāmi, bez trokšņa un smiešanās,

Pieminot Kristus mokas un ciešanas.

Aprija prieku un līksmības skaudīgas

Dziesmas pa istabām skanēja gaudīgas.

Vecāki cilvēki neņēma ēdienu,

Sagaidot Mošanās lielajo svētdienu.

Sestdien jau sirdis ar līksmību pildīja

Saule, kas durvis un stenderes sildīja.

Dīķmalā sausā, kur smaržoja pūpoli,

Gājēji cirta un kārtoja šūpoli.

Vakarā cilvēki mierīgi staigāja,

Klausoties putnus, kas purvājos klaigāja.

Rītausā bērni, ko netina autiņi,

Mazgāties skrēja, kur tecēja strautiņi,

Vasarā agri lai augša var manīties,
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Lopiņus dzenot uz ganībām ganīties.

Bij viņu pārstaigāts šķūnis un gubenis,

Meklējot olas, ko sadējis rubenis.

Pazūd jau dzidrumā, spārngalus cēluši,

Eņģ'ļi, kas kapam bij akmeni vēluši!

Dīķmalā skanēja troksnis un smiešanās,

šūpolī gāja līdz debesīm sviešanās.

Bet pēc trim dienām veikt to, kas tam rūpēja,

Laukā bij arājs, kur zeme vēl kūpēja.

Vēji to gūstīja silti un šaudīgi,

Darbi kā mūris tam priekšā bij skaudīgi.

Cer viņš jau rudenī, stāvēdams arumā

Raugoties dienā, kas stiepjas vēl garumā.

Projām šīs sendienu Lieldienas gājušas,

Atmiņu saldumu dvēselē krājušas.

Arāji, jaunas kas tekas jau minuši,

Godiniet vagas, ko tēvi reiz dzinuši!
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ZAĻIE BĒRZI

Tur, kur arklis kādreiz ara,

Tur, kur mirdzot saulstaros

Vēla lejup izkapts vara

Kviešu kūļus dzeltenos —

Nenomākta savā spējā,

Tad, kad aprīlis nāk silts,

Plandās, sit un trokšņo vējā

Zaļu bērzu jauna cilts.

Vēsumu tie dveš uz klaja,

Dzeguze še lietu sauc,

Atpūsties no vajātāja

Viņu ēnā zaķis trauc.

Maigums kāds šais bērzos, liepās!

Nenojauš, kas klīst zem tiem,

Ka še kādu reizi stiepās

Kvieši pretī mākoņiem.

Bet ja kam še aizmigt viļas

Karstās pusdienās — tad tam

Lemts vēl dzirdēt dzelmēs dziļās

Senos arklus atskanam.

Ak virs tā, ko cilvēks rada,

Mūžīgākas audzes augs.

Liepu, bērzu zaļa kņada

les, kur bija kviešu lauks.
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LATVIEŠU ZEMNIEKIEM

Kā arkla dziesma skan — nav skanēj'si neviena

No dziesmām mūžīgām, kamēr tiek arts un sēts.

Ar lauku garu top ik likums apzīmēts

Tais valstīs varenās, kam tautās svars un ciena.

No jūsu uzvaru un darbu stāstījiena

Nāk, latvju zemnieki, ar cēlums neredzēts:

Jūs' mājās glabājas tas saules spožums svēts,

No kura uzlēca mums rītausa un diena.

Kaut jūsu padoms var kādreizi likties lieks,

Bet nogāzts — valdnieks īsts ir tomēr valdinieks:

Nāk no tā cerības, lai atkal uz to ietu.

Stāv stipri tas, kas jūt ar zemi sevi sietu.

Bet, kurš no viņas bēg un skrien uz svešām tālēm -

Krīt, sagrūst, aizmirsts tiek un apaug lauku zālēm,
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ATMOŠANĀS

Zemnieki jautrāki top, kad nākam redz Marijas dienu:

Augšā no ziemdusas tad sāk radība mosties arvienu:

Atstāj āpsis jau alu un biklu, bet priecīgu kaisu

Apkārtni novēro viņš un izošņā vērīgi gaisu.

Uzmanīgs ļoti ir tas, kā pieklājas medniekam labam.

Bailīgos ežus ar redz pa lapām pērnajām čabam.

Lopus kad saimnieks iet rītagrumā raudzīt — tas klausās:

Rubeņus rubinot dzird viņš mežmalās siltās un sausās,

Dzidrajā gaisā skan tāl' šī mīlības rūkšana jautrā.

Dārzā vēl kailā šad tad jau ieskanas dziesmiņa kautrā.

Sīkajiem putniem, kas šeit kopš rudeņa manīti nava,

Meldiņš ikkatram tiem savs kā teicama šodienu slava.

Dzīvība lielāka ar ik dienas šais pamalēs rodas:

Gājputni kliegdami šurp pa gaisīgiem lielceļiem dodas:

Mirdzē un trokšņo, un nāk no debesu ziluma zīles

Vijīgiem kāšiem arvien ir dzērves, ir zosis un pīles.

Asajiem skatieniem redz ik lietu šī radība skaļā.

Redz tie, ka leda vairs nav, ka ūdeņi visi nu vaļā.

Kliegdami salaižas viņi ezeros, purvos un upēs.

Beigsies drīz uzplūdu laiks, un niedrās tie mierīgi tupēs

Bailīgi čukstošajās, kur ligzdi tiem vienkārši vīti.

Priecājas katris ko māk, bet līdz tikko sārtojas rīti,

Dziedoņi spārnotie vairs ne brītiņu nepaliek dīkā.

Dziedādams cīrulis skrien līdz debesu palodam tīkā,

Atbildēt pasteidzas strazds tam dārzā ar svilpieniem gariem.

Svētulis garkājainis steidz laukā līdz pirmajiem stariem.

levāju dziedone gaid', kad laiku Dievs siltāku sūtīs.
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Dzīvība citāda ar ir manāma tumšajās kūtīs:

Jo tiklīdz pavasars nāk — tās rūpīgā apstaigā Laime,

Divikārt lielāka nu ir maujošo četrkāju saime,

Kura še steigusies šurp pa grūtiem un dīvainiem ceļiem.

Rūpīgus skatienus met tur govis uz vārgiem teļiem,

Dzīvību viņi kad sūc no stīvajiem pupiem tām laukā.

Bažīgas saimnieces tās nu vārdos maigmīlīgos saukā,

Bagāti dodot tām ēst. Piens dzelteni treknais ar šalti

Slaucenēs skanīgās līst, kas noberztas tīri un balti.

Svētība govīm nāk līdz, jo tautu no kļūmajiem smagiem

Ārā nes lopiņi šie uz līkiem un mierīgiem ragiem.

Labāki sajūtas gan par govi šai mēnesī aita

Līdzās ikkatra no tām sev vairākas atvases skaita.

Jautri ap mātēm, kas nav pēc radībām pilnā vēl spēkā,

Jēriņi mierīgi blēj un viņām uz mugurām lēkā,

Meklē bez apstājas zīst jeb citādi uzvedas graži:

Pieres, kur ragu vēl nav, liek kopā uz cīņu jau daži.

Gausi kaut aizvelkas laiks, bet aukstākas dienas top retas,

Aizvējā, saule kur spiež, ir zāles jau zaļākas metas,

Dienas vēl dažas tik ies un laukus, un mežus tās kopos.

Sanoņu savādu dzird pie bitītēm tumšajos stropos.

Sākumā divas vai trīs — tad visas met mājas, kur šauri

Dūcošo meldiņu sākt, kas atskanēs vasarai cauri.

Dārzmalā pūpoliem jau tās putekļus dzeltenos raisa.

Slaidspārnains putniņš, kurš sev zem paspārnēm mājokli

taisa

Šorīt nu ieradies ir un priecīgi čivinot skraida.
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Laiks tagad arājam klāt, lai laukos tas lemešus raida.

Vieglītēm zemi tas griež, ko arušas desmitas audzes.

Drīz vien ielenkts viņš top visapkārt no spārnotās draudzes:

Gadu ikkatru viņš še ar vārnām un kovārņiem tiekas,

Kuri uz arumiem skrej un kukaiņus lasa un sliekas.

Tikai to postu, ko dar tie sējumiem — nevar viņš piedot.

Cīruļi mīļāki tam, kas debesīs paceļas dziedot.

Tomēr ikkatrs tam tuvs. Līdz jūgu viņš paņem uz pleciem,

Veidos daždažādos nāk tie palīdzēt arājiem veciem.

Putnis un arājs ir viens. Kaut dažureiz augstu tie sviežas —

Atminas viņi kaut ko un atkal pie tīrumiem griežas,

Ligzdi kur savīti tiem. Tā risinot dāvāto podu,

Dziesmās iespējam mēs un zinībās lielu gūt godu.

Beidzot, kad izstaigāts viss, pēc gadiem mēs atpakaļ nākam

Birztalās, kurās reiz sen no vītola stabulēm sākām.



113

ZAĻAIS KAROGS

Kad upes uz jūru ledu jau veļ,

Sniegs nokūst, lai asni jūt vaļu —

Tad dienām šīm līdzi ar zemnieki ceļ

Pret debesīm karogu zaļu.

Kas viņš, ko vēji vaļā nu šķir?

Dažs brīnoties prasīs un taujās...

Kopš laikiem sen seniem plīvojis ir

Viņš Latvijas darbos un kaujās.

Ar atmiņām lielām kopā viņš vīts,

Kad drošajie cēla valsts ēku,

Un skaistākie stāsti viņam nāk līdz

Par zemi, tās mūžīgo spēku.

Un arāji, darbs lai nava jums velts,

Lai Jūsu rokas nu glabā

Šo karogu zaļo, kas augstumā celts

Ir jūsu un Latvijas labā!



114

PĒDĒJAIS GĀJIENS

Tāls visiem, skatīdams jau Elizijas pļavas,

Un ozolvainagiem un rožu vītnēm vīts,

Un tautas, karogu un zalvju pavadīts,

let Zigfrīds Meierovics pēd'jās gaitas savas.

To stipri apskāvušas zārka cietās skavas,

Ap viņu bruģis dirn, dirn tūkstots soju mīts,

Un visa Latvija, kas zvanu skaņās trīc,

Un galvas pilsēta ir pilna viņa slavas.

Caur zemju vārtiem smagiem ieiet viņš, kur redz

To ēnas draudzīgas, ko senlaikus jau sedz

Uz mūžiem nebeidzamiem mūsu zemes smiltis.

Bet uzmanības pilns būs tam šais vietās miegs,

Jo, guļot dziļumā, viņš klausīsies, ka trieks

Par viņu Latvijā arvienu cilšu ciltis.
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JAUNSAIMNIEKIEM

Ikkatru ziedoni, kad saule atmirdz silti,

Pa visu Latviju tā apspīd jaunu cilti.

Ak lauku ejas šīs! Kam gadās iet pa tām,

Redz tas, ka visur, kur ap muižām senajām,

Kas šur tur drupās guļ jeb paceļas vēl stalti —

Līdz pašam apvārsnim mirdz māju jumti balti.

Tie ir kā karogi, ko vaļā plētis prieks.

Tās cēlis necik sen vēl gājējs bezzemnieks

Ar rokām darbīgām uz klaja muižas lauka.

Tāpat kā tagad mums reiz vasara nāks jauka

Pēc gadiem divdesmit. Kurš tad tām garām nāks;

Vairs viņas nepazīs — ap viņām smagi šņāks

Jau liepas, ozoli. Tās ābeļziedi greznos —

Kas maijā atraisa kā sniegu ziedus gleznos.

No kūts uz istabu vai tīrumos pa tam

Šo māju cēlējus dažs redzēs staigājam.

Būs visur ziedonis, bet matos viņiem ziema.

Jūs, uzvarētāji pie Ventas, Kalnaciema,

Jūs sevi piesējuši Latvijai nu klāt.

Tāpat kā šautenes jūs kaujā valdijāt —

Jel valdiet cītīgi tad savas jaunās mājas.

Tā svētība, kas iet pār Latviju — tā stājas

Pār jūsu tīrumiemkā smagu vārpu zelts,

Lai darbam jūsējam nav rudens domīgs velts,

Kad pildas apcirkņi un pildas skaidrie trauki

Ar dziru putošu, ko dāvā miežu lauki.
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MUIŽNIEKA ŽĒLABAS

Tā kā no saujas šīs smiltis tek gludeni —

Tek manas domas uz Latvijas rudeni.

Gadi iet garām, un paliekas nemīti

Taki, kas stiepjas caur latviešu zemīti.

Sirds mana mūžīgi nokļūt vēl ilgojas

Turpu, kur Zemgales klajumi zilgojas.

Ak tu pils baltā, tu atpūtai veltītā —

Biji tu brīnišķa vakarā zeltītā

Kopā ar parku, kur teiksmainas alejas

Saplūst ar miglu, kas ceļas no palejas.

Tīk manu nakts domu skumjajā ritumā

Tevi nu iedomāt lieplapu kritumā.

Ausīs vēl manējās kurtu skan riešana,

Stirnu un briežu un mežkuiļu skriešana.

Zirgi, kas staļļos kā ķēniņi dzīvoja,

Rāva tik ātri, līdz krēpes tiem plīvoja,

Muguras platās pret debesīm liekdami,

Karietes vieglās pa lielceļiem zviegdami.

Krita pār tevi, ak dzīvainā godība,

Debesu dusmas un debesu sodība!

Lāsts lai tām kājām, kas netīras samina

Paklāja rozes pie marmora kamīna!

Viss, kas reiz bijis ar bijušo sakarā —

Prātā man ienāk šai skumjajā vakarā,

Un, kā no saujas šīs smiltis tik gludeni —

Tek manas domas uz Latvijas rudeni.
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ZEMNIEKA PRIEKI

Projām nu nedienas melnās un kautiņi,

Mierīgi darbojas latviešu ļautiņi.

Tautai patiešām nav stiprāku pamatu,

Katrs ja cieni un dar' savu amatu.

Neviļus tīkas man pusdienas bālumā

Domām ļaut aizlidot svinīgā tālumā

Turpu pie saules, kas debesu plašumā

Lejas pār druvām tik brīnišķām brašumā.

Un no šī augstuma gaisīgā novadu

Skatus par katru latviešu novadu.

Ak, kā tur aizvijas diendusas svilumā

Upes, kas līdzinās debesīm zilumā!

Sirds top tik līksma, kad pārredzu visumā

Latviju, zūdošu apvāršņu dzisumā!

Vezmus kā zeltu tur zirgi velk gausumā,

Putekļus saceļot lielceļu sausumā;

Skursteņu dūmi tur gaisā kāp gareni,

Dampji pa mājām dūc lēni un vareni.

Krāšņums kāds Latvijas vasaras miršanā!

Dievības čuksti skan zeltgraudu biršanā.

Paceļas dziestošā gaisā kā lūgšana

Medaino bišu domīgā dūkšana.

Saulrieti, ēnainu vakaru vezdami,

Zeltu un purpuru debešos mezdami,

Sadeg virs mežiem kā bijušie kautiņi

Mierā lai darbojas latviešu ļautiņi.
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CĒSU KAUJĀ KRITUŠIEM

Lai dienas uzaustu mums uzvarošas,

Pret lodēm vērsāt savas pieres drošas —

Par jūsu upuri nu algojums

Šis monuments, kas paceļas pār jums.

Pret debesīm kāpj kolonna šī slaika

Kā atmiņa no jums un varoņlaika.

Jūs zemē klausāties, kā apkārt dirn

še tauta jūsu slavas miteklim.

No viņa virsotnes, kas skata gaisus brīvos,

Aug varoņstāsts, kurš mūžiem cauri dzīvos.

Vēl jūsu spars no melodijas lied,

Ko latvju arklis, latvju zobins dzied.

Mēs viņu pasargāt un paglābt spēsim;

Lai dusē mierā kritušie pie Cēsīm.
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RUDENS

Vasara mirst lēnā nāvē,

Mitro zemi nenožāvē

Saules zelta mati vairs;

Migla rītausā un rietā,

Seno, jautro trokšņu vietā

Visur stājies klusums dairs.

Caur šo apskaidrību bālu,

Dažu brīdi verstīm tālu

Dzirdēt katru troksni var;

Lapas birst pa vienai, garus

Bērzi dzeltenīgos zarus

Noskumuši lejup kar.

Lauku tāles vientulīgas,

Stiepjas tikai zirnekjstīgas

Tur, kur zelta vārpas bij.

Viņas nu pa visām mājām,

It ne mirkli nenostājam

Rūcot, dampju mutes rij.

Dobji dunē viņos gaisi,

Smagiem graudiem pildas maisi,

Saiminieka prieks, un tos

Puiši lēni krauj uz ratiem,

Kur tie klētīs pazūd skatiem,

Birstot tumšos apcirkņos.

Ne tik agri vairs ar lopiem

Gans iet laukā, un no stropiem

Bites izskrien mierīgāk;

Dārzos šķidrāka top ēna,

Pēd'jo augļu smarža lēna

It kā pēd'jā elpa nāk.
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Jau no pļavu bālās zeļas

Stārki, dzērves, zosis ceļas

Augšup kāšos vijīgos

Skriet, kur saule siltāk silda.

Gaisu žēlas klaigas pilda

Viņiem zūdot debešos.

Bezdelīga jau no rīta

Aizskrējusi nemanīta,

Kura vakar vēl še bij,

Dodamās uz citu ciemu,

Kur tā ligzdu katru ziemu

Nilas sfinksa acīs vij.

Prāti noskumuši mana:

Visur dabas nomiršana.

Lapas bālas lejup rīst

Vecam kastanim aiz loga,

Arīapīnis uz žoga

Dzeltē pamazām un vīst.

Bīti uzaust sarmas pilli.

Citu gadu, Amarilli,

Mūsu gaitas šurpu nāks,

Maijā, kad viss plaukst un smejas,

Kad no jauna šajās lejās

Ceriņkrūmi ziedēt sāks.
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LŪDZAMĀ DIENA

To ejam redzēja ar saviem mācekļiem

Pa jūdu ielejām un viņu pakalniem.

Ne daudz tam ēdamā, ne dzeramābij traukos,

Viņš bij kā lilija, kas krāšņi uzzied laukos.

Kad māca izsalkums to kviešos zeltainos,

Viņš graudus izberza un baudīja tad tos.

Viņš dusēja, kad nakts jau miegā zarus loka,

Uz sava mēteļa zem kupla vīģes koka.

Ar debess gudrību, kas tālās zvaigznēs mirdz,

Tais brīžos pildījās ir galva tam, ir sirds.

Tā vārdi dvēselē, vai cietas tās vai vārgas,

Uz mūžu iespiedās kā drēbēs smaržas dārgas.

Kāds par to jāizcieš tam izmisums bij baiss,

To Ģetzemanē teic vēl olivs bālganais.

Caur savu pilsētu, kas bija viņam tuva,

Tas krusts bij jānes tam, pie kā viņš piekalts kļuva.

Kas priekšā cilvēcei nu iet kā uguns stabs —

To neuzvarēja ne nāve, ne ar kaps:

Bij redzēj's māceklis, kad dus vēl lauku zeļa,

To rīta agrumā uz Emausas ceļa.

Kaut vēsmas dažādas pār pasauli nu iet,

Bet dienā lūdzamā tā mokas pieminiet!

Jūs, kuri pūlaties un savus laukus ariet

Jeb valsti sargājiet un viņas darbus dariet,

Jūs dziesminieki, kas par daili sapņojiet

Un zinātnieki, kam prāts mūžu dzelmēs iet,

Jel lūdziet augstāko, lai Viņa gars mūs skautu

Un atjaunotu mūs, un glābtu mūsu tautu!
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ŪDENĪ PELDOŠA SIENA KAUDZE

Lopiem tik vēlīgu mani kā sīkumu

Ūdeņi aiznes gar krastmalas līkumu.

Ai, kā sirds saimniekam līksmībā kratījās,

Kad manā augšanā ilgi viņš skatījās.

Saņemot jūlija tveici un sausumu,

Vezumi pazuda manī ar gausumu.

Tagad vēl savu es atminos krāvēju:

Pļavā uz paugura ilgi es stāvēju,

Ozols vecs vēroja pieri tik krokainu

Vēderu manējo, lielu un spokainu.

Kūtīs reiz lopiņi saņems kā svētdienu

Zāļu un ziedlapu garžīgo ēdienu.

Tiem nu tik vēlīgu mani kā sīkumu

Ūdeņi aiznes gar krastmalas līkumu.

Gani, kas lopus še vasarā ganīsiet —

Pieminiet mani — ja vietu šo manīsiet.
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IZNĪCĪBA

Ir iznīcībai novēlēts

Viss, ko tev liktens devis:

To zagji zog, ko skapjos slēdz,

Tas bēg, ko skāvos satvert mēdz,

Ar bēgšanu no tevis.

Cik ilgi gaišs mirdz naktīs logs?

Kam iet bij saules mūžu,

Tiekpārtraukts drīz kā niecīgs joks

Un nogāžas kā nocirsts koks,

Kad mana nāves žūžu.
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PUSNAKTĪ

Tevi, pusnakts, dvēs'le mana

It kā baigu slogu zin.

Visur slepus trīsas mana,

lelenc baiļu drebēšana,

Manu drosmi kājām min.

Stāvu, lai kam neuzgrūžos,

Sirdij drebās jāizkūs.

Vai, kad bezgalīgos mūžos

Kādreiz nāve mani žūžos,

Viņai pusnakts veidols būs?
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AMARILLIS

Mežos, birzēs rudens zogas.

Vējš, kas pūš no dienvidiem,

Dārzā šūpo vīna ogas

Dzelteniemi ķekariem.

KJavs ar lapām viņus skāvis,

Lai tiem nenotiek kas jauns,

Bet tev viņas tagad rāvis

Slepus rūsganspalvains fauns.

Viņi saldas sulas pilli.

Vārds kāds saldāks vēl par tiem,

Amarilli, Amarilli,

Līdzi iet šiem ķekariem.
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J. VELMEM

Nu Izbeigusies dienas karstā svelme,

Lauks citkārt trokšņains — tumsas pilns un kluss.

Pret zvaigznēm vērstām acīm Jēkabs Velmē,

No darbiem guris, atpūšas un dus.

Ap viņu mūžība un debess mieri.

Spožs stars no „Austruma" vēl vij tam pieri.
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VIVI

Ņem zaļas lapas rokās, Vivi,

Un labi apskaties, jo raug

Guļ viņās vīnķekari divi,

Kas tālās svešās zemēs aug.

Ja kādu reiz tu raudāt posies,

Tos ņemot pirkstos mazajos —

Tev bēdas priekos pārveidosies,

Pats rudens Dievs tev devis tos.
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ARONU MATISAM

Līksmības karogus vajā nu attīsam

Šonakt par godu Aronu Matīsam.

Piecdesmit gadu viņš spalvu ir deldējis,

Piecdesmit gadu pa tinti tas peldējis,

Melns tomēr kļuvis viņš nava šai saltumā,

Krastmalā iznākdams ievziedu baltumā.

Bedzēj's viņš braucam varenus braucējus,

Latviešu rītausas pirmajos saucējus,

Mūžības kalnos nu viņi jau dudina:

Vēsti, ko nesa tie, Arons vēl sludina,

Tomēr tam domas kļūst dažu reiz sirdīgas:

Acis kaut asas, bet ausis nav dzirdīgas:

Jaunajai Latvijai, kura tā niecina

Visu, kas garu un dvēseli priecina.

Kaut gan daudz lietu viņš garām sev vadījis —

Viens viņā brīnumu lielāko radijis

Spēcīgi vīri ja zemē guļ gareni.

Nāvei un Bakcham tik reibumi vareni!
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BRAUCIENS PA DAUGAVU

Kā lai man patīk pilsēts tas?

Še velni kauc, kliedz raganas,

Un ļaužu bariem cauri

Es eju, novērodams tos.

Tur rudeņainos klajumos

Vējš taurē savu tauri!

Nāk rudens, cieti veras gars,

Kad atkal atnāks pavasar's,

Es kokiem līdzi plaukšu.

No šenas, kur man riebj ik nams,

Ved mani laivnieks dziedādams

Pa Daugavu uz augšu.

Bāl rudens saule, vējš ir ass,

Un sitas viļņu šļakatas

Pret plostu miriadu.

Tā savām rokām netīrām

No mūsu mežu driadām

Žīds dīrā simtām ādu.

Tu, kā pirms tūkstots gadiem dvēs

Vēl, Daugava! Pret tevi mēs

Kā vienas dienas mušas.

Un galu grūtās sodības

Un visas viltus godības

Ir tevī atradušas.

Kur visu lielo upju ģints —

Tu lējies plūzdama no klints

Tik miermīlīgām čalām,

Līdz tavu viļņu nākšanu

Kā padebešu krākšanu

Dzird visās malu malās.



130

„Jel uzvelc buru, laiviniek,

Man ir tik tālu jāaiztiek,

Lai Pēters nav vairs bijis,

Kas turot vakti gaisīgu,

Šo dienu kaunu baisīgu

Ir zvaigznēs ierakstījis."

~Līdz vietai kļūt es gribu tai,

Kur kalns stāv blakus Ķekavai,

Kā ļāvies vēja šalkai,

Tad no šās vietas varu spēt

Es latvju zemi pārredzēt

No Liepājas līdz Valkai."

Bet skan no buras baltās krūts:

„Ir tautu ķēris liktens grūts,

Jo ikdienības salna

Tos paspējusi zemē liekt,

Kas Latvijā reiz prata triekt

Ar Latviju no kalna."

„Top nodevējs, kas tautu māc,

Uz ielas stūriem slavināts.

Nu negaiss klāt ar krusu!

Pār visu valda zemais prāts,

Ar zeltu apbērts konsuls krāc,

Cieš tautas tribūns klusu."

„Ko, bura, mels par laikiem šiem?

Kamēr uz Daugav's ūdeņiem

Lies saule savu zibu,

Arvien būs latvjos kāds paties,

Kurš dievnamos, kur pārdod, — ies

Ar nežēlīgu stibu."
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Vējš aurē stiprāk, bura dūc,

Dzied laivinieks no pilnas krūts,

Met viļņi jautru čalu.

Te redzu es no vietas šās,

Ka tēls kāds milzīgs pacēlās

Pār tukšo Nāves salu.

Viņš zemēm aplipis bij viss,

Un bija tas kāds kareivis

No varoņlaikiem veciem.

Tam sejs ir draudošāks kā posts,

Ar patronjostu bij viņš josts

Un šauteni pār pleciem.

Viņš sauca: „Kur tu, senais pulks,

Kas rētu asiņainu — spulgs

šai miera zemē vilki?

Še politiku baigu kop,

Par godu negods tagad top —

Vai dzirdat, kaujas vilki?"

Un viņam atteica balss cits: —

„Tas ners, kas varonībai tic —

Viss vidējība gluda."

Un kareivs, dzirdot skaņas šās,

Kā negaiss postošs pacēlās

Un tukšos laukos zuda.

Un pazuda šis svešais vies's.

Vai kādu reizi atkal ies

Viņš mūsu laukiem cauri?

Kas uz to atbildi gan dos?

Tik rudeņainos klajumos

Vējš taurē savu tauri.
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CILVĒKS

Še nu es stāvu ciets un līdzīgs stipram varam

Tās tāles vērodams, kur dziest kā pēdējs stars,

šo trīssimts sešdesmit un piecu dienu bars,

Kas it kā nikni zirgi aizdrāzās man garām.

Nāks citi, kuri skries līdz savam novakaram,

Bet viņu dimdoņa pat mani neaizsniegs:

Ar izmisumu sist var dabu laika spars,

Bet izmisumā krist lemts nava manam garam,

Kā pērkons koku šķeļ — mans miesas grausts tiks šķelts,

Bet alkstot pilnību es galu galā gūšu,

Lai manā priekšā vērts tiek jauna ceļa zelts,

Pa kuru staigādams es, laika valdnieks, kļūšu

Kā karogs atjaunots uz jaunas ēkas celts,

Jo esmu bijis es un esmu es, un būšu.
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VADONIM

Sveic vadoni arvienu slavas auri,

Kad, Dieva gribas neizprotams rīks,

Viņš kādā dienā ass un nežēlīgs

To loku lauž, kur tautai bija šauri.

Bet kad viņš tuksnesim to vedis cauri,

Tam apkārt atskan odu meldiņš sīks

Un viņu apņem lepnums vientulīgs,

Kas vairāk sver kā pūļa dotie lauri.

Bet pārāk smags tam bezdarbības slogs,

Tā domas sazaro kā vīna koks,

Un atkal apņemts Dieva gara zibas,

Viscēlākos viņš palīgā sev sauc,

Liek dumpim uzliesmot un cīņā trauc

Liels, tautu veidodams pēc savas gribas.
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JŪRAS MĪLA

Tas Dievs, kas visiem laimi dala,

Man iedāvāja dienas tās,

Kur jūsu dēļ šī jūras mala

Man atkal mīļa palikās.

Arvienu vēl es iedomāju

Šos mirkļus brīnišķus paties',

Kad ieraudzīju jūras klaju

Es jūsu acīs laistāmies.

Pilns dažreiz biju ilgas vienas

Un savai sirdij teicu — ej

Un atdod visas savas dienas

Šo sāļo viļņu valdniecei.

Bet bijāt jūs arvien tik skaista

Kā brīd's, kad dienai pienāk gals

Un kuru traucēt nava laista

Ne cilvēku, ne viļņu balss.
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SKAISTS RĪTS

Skaists rīts reiz jūras malā bija,

Un sājās dvašas pilns bij gaiss.

Zem saules sarga Cecīlija

Še gulēja, un rožainais

Pirksts viņai zīmēja arvienu

Tur smiltīs līkus venzeļus,

Un viņiem izteikt bij to dienu,

Kas viņā neteikts bij un kluss.

Bet jūrā vēji mitri, silti,

Tie skaudību sev nesa līdz

Un visu apklāja ar smilti,

Kas bij tik skaisti uzrakstīts.

Tad niknumam tā vaļu Jāva

Un skumja ātri piecēlās.

Tik līnijas no viņas stāva

Tai vietā ilgi palikās.

Kāds dzejnieks iemaldījies bija

Reiz nevijus uz pēdām šām

Un dzejas jautras sarakstīja

Pēc viņas miesas kontūrām.
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ZEM CERIŅIEM

Zem bieziem ceriņiem mēs sēžam abi,

Dreb saules versmē gaiss.

šai lielā karstumā mums viņu ēnā labi,

Kaut garām sen jau maijs.

Sen noziedējuši tie, un mazāk ar ik dienu

Tie dusētāju spirdz.

Tik viņu zilo ziedu zaigojums arvienu

Vēl jūsu acīs mirdz.

Ai, daba gādīgā nav dusmīga un jauna

Un viņa manim dod,

Ka senie krāšņumi, ko sniedza maijs — no jauna

Man jūsos jāatrod.

Bet kas gan aizmirsties man jūsu roku skāvā

Kaut īsu mirkli dos?

Tik katru brītiņu kā dārzā jūsu stāvā

Es domās aizmaldos.

Un vai gan pasacīt šīs neparastās svelmes

Jums manas rindas drīkst?

Šie sapņi ziedi vien, kas paceļas no dzelmes

Un atkal tumsā slīkst.
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PROLOGS POĒMAI

Kaut daudzām valstībām laiks graudams gājis pāri,

Bet viena paliekas — tie dāmu buduāri.

Jūs, kuriem kādreiz ceļš uz šādu valsti iet,

Jūs dzīvei pārējai ardievu pasakiet.

Tās vēsmas mīlīgās, kas šajās vietās sākas,

Par dabas negaisiem šķiet daudzkārt briesmīgākas

Kas pārkāpj likumus — liels ļoti viņu skaits,

Bet viss tiek izpildīts, ko pavēl rožains smaids.

Še Skaidris monarķisms, še viss ļauts viņa priecei.

Še tas tik paceļas, kas patīk vaininiecei.

Še tirānija vien, un gaiss pilns vaimanām

Un reti gavilēm, bet ceļš uz vietām šām

Ir traģēdijām ar un komēdijām viela.

Šo valsti iekarot ir stratēģija liela.

Tā māksla augstākā, ko cilvēks zin Edz šim.

Ko der gan slavenam un cēlam varonim,

Ja valsti redzējs šo viņš būs no tāles tikko,

Tie lauri krāšņajie, kas sedz tam pieri pliko?

Bet mēs, kas ceram vēl, vai mums gan sekot tam?

Lai ceļam enkuru un virves pārcērtam.

Ir labu kaņepu mums buras krietnās dotas,

Masts stiprs un sasveķots un tauvas nodarvotas.

Mums priekšā klajums tāls kauc jūras putās sirms.

Jūs, mīlas jūrnieki, kas ceļu šo vispirms

Še esat gājuši un kuriem spēks vēl plecos,

Laiks īsi ritēs mums, šos stāstus dzirdot vecos!

Lai briesmas nākamas jums prātus neuztrauc.

Kas visu atstājis pa šajiem viļņiem brauc,

Ir Marss, ir Venera par viņu vienmēr karo,

Šie laipnie spīdekļi, kas manā ceļā staro.
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ALBUMĀ

Es baltās lapas skumji pētu,

Pie sevis domādams, lai jūs

Šos pantus kādreiz atminētu,

Kad viņu dzejnieks aizmirsts būs.

Mēs visi mūžam esam rada

Kaut kādām lielām ardievām,

Bet skaistu liktenis lai vada

Jūs cauri skaistām vasarām.
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MAIGS PROFILS

Nu citāda tev skanēs dzeja

No mirkļiem tikko risu šiem:

Lidz šim tev slēpās viņas seja

Aiz viegliem pūderputekļiem.

Kāds vējš nu viņus projām pūtis,

Un tur, kur reiz bij profils maigs,

Spīd parasts allažības vaigs,

Un brīvi uzelpo tev krūtis.
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MADRIGĀLS

Kad dīvaini jūs dejā kaisāt

Tā, kā to Grācijas tik prot,

Un manām acīm pēkšņi gaisāt

Pa zāli projām lidojot —

Ik sirdspukstiens, kas krūtīs sita,

Man saldi čukstēja: Benita.
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APRĪLĪ

Kad mani piesaistīja maigas zelta stīgas

Uz mūžību pie tās,

Tas laikā notikās, kad kautrās bezdelīgas

Šais laukos atgriežas.

Ar mani triecis vēl uz zaļā zemes klaja

Neviens nav mīlīgāk

Kā tās, kad lidojot man ausīs čivināja:

~Ak skaties, viņa nāk."

Un manim tuvojās tā lēna, tērpā slaikā,

Un teica vārdus šos,

Kas skan kā meldija, ko vēji pusdienlaikā

Dzied jaunos pūpolos:

„Jel dzejniek, valdieties! Jūs naktī ietīt nāku.

Kā lakstīgalai jums

Dots dziesmu izdziedāt tik tad vistīkamāku,

Kad tumsā debess jums."
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Jums nava nogrimt lemts ar savām manās lūpās,

Šis lēmums stingrais dos,

Lai maigu saskaņu vismaigākajās šūpās

Vārds manējs šūpotos."

Un sacījusi to — tā pagāja man garām,

Bet avots dīvains skan

Nu dvēselē, kur krist bij kvēlākajam staram,

Ko Dievs mans devis man.

Jel paudiet pasaulei par visu dziesmu līgas!

Man nūjas dienas tās,

Kad koki zaļi top un jautras bezdelīgas

Šais laukos atgriežas.
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PUSDIENAS LAIKĀ

Cik mūsu Zemgalē caur jums šķiet lepnis viss!

Kopš laikiem esmu jau par jums es sapņojis.

Un nu ap pusdienas viskarstā laika plauku

Uz mani nākat jūs caur zelta kviešu lauku.

Kāds kvēlums neparasts nu mani mocīt sāk!

Vai tas no saules plūst jeb jūsu lūpām nāk?

Kā jums — nevienai še tik zeltainas nav krāsas.

Tās vārpas, kas ap jums — tās visas jūsu māsas

Lūk, viņu atstari jums gaišā sejā zib.

Pie kājām krīt tās jums, jo viņas redzēt grib

Šo stāvu lokano, kur veca vīna garžu

Dievs varens sajaucis ar austrumrožu smaržu.
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TREJĀDĪBA

Jūs vēl N. X. kundze bijāt,

Kad jūs sāku dievināt,

Bet kad jūs man uzsmaidījāt,

Jūs par Maigu palikāt.

Palikāties Jūs par Maigu,

Kura jautras spēles prot —

Es par nesaprašu — baigu

Nelaimīgi mīlējot.

Nāvi meklēdams es gāju,

Viņa bij man tuvu klāt.

Te kā Pegass jūs ar kāju

Manā sirdī iespērāt.

Gūstot spērienu šo spēju,

Avots kļuva mana sirds.

Nu pār Maigu kādreizēju

Tikai Alizandra mirdz.

Jaunās kundzes veidols cienīgs,

Maigas stāvs tik viegls kā gaiss,

Alizandras tēls vienvienīgs

Trejādībā mūžīgais,

Tas mans Dievs ar skaistu seju,

Jautris, cēls, arvienu košs,

Manu rotaļīgo dzeju

Avots skani čalojošs!
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MĪLAS SAPNIS

Kur man nu iet? Kas mani žēlos?

Mirdz visur pretī Jūsu smaids.

Ik mirkli manos sapņos kvēlos

Ar mīlestību jaucas naids.

Es projām no Jums aizbēgt taisos,

Bet viss tas tikai māņi vien.

Jo vairāk es no važām raisos,

Jo ciešāk viņas mani sien.

Un mani apgāž, cieti žņaudzis,

Kā Jūsu rokas vijīgs baiss,

Sirds dziļākajā tumsā audzis,

Šis mīlas apins tumšzaļais.
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ZELTAINS MATS

šī nelaimīgā diena

Tik postu manim nes:

Jo Jūsu mata viena

Nu pazudināts es.

Ak glābšanās man velta!

Šis briesmas vēstošs viess

Mirdz naktīs skaidra zelta,

Ar sauli pielējies.

Viņš ir kā trīsas ašas,

Un ietrīcos es pats

No Jūsu lūpu dvašas

Kā zeltains zīda mats.
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VIEGLĀ PIESKARŠANĀS

Jums vieglā tvīkumā bij vaigi,

Jautrs rožainums bij vijis tos,

Kad kādas dvesmas apņemts maigi

Es Jūsu acīm pieskāros.

Es māniju uz īsu brīdi,

Ka pēkšņi cieti vērās tās

Un skropstas Jums kā mīksti zīdi

Zem manām lūpām kustējās.

Kā putnis biedēts kādreiz vijās

Pa gaisiem saules svilumā,

Tā cauru dienu nomaldījās

Sirds Jūsu acu zilumā.
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ROŽU VIESUL'S

Ne Tu jūti, ne Tu mani

Kvēlos sapņus, kuri šalc

Rotaļādamies ap mani

It kā rožu viesuPs balts.

Savu seju rokām sedzu,

Tu tās atņem nejaušām,

Lai es Tavas lūpas redzu,

Smaidus dīvainus uz tām.
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ES LABPRĀT...

Es labprāt tajā vietā būtu,

Kur jūsu rokas mazgājas.

Par gaišu ūdeni es kļūtu,

Kas skaidrām straumēm apvij tās.

Jūs šūpotu pa viļņu šūpām,

Jūs turētu pie sevis ciet,

Lai manu dzīvību no lūpām

Jūs sevim līdzi aiznesiet.
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CIKLAIMĪGSJŪTAS...

Cik laimīgs jūtas, kas jūs glezno!

Katrs mākslas draugs nu apskauž to:

Viņš mūsu glezniecību grezno

Ar mākslas darbu cēlāko.

Kas par jums dzejo — izkvēl kaisā,

Un viņu apraud mūsu

Tā sadeg, nācis zemes gaisā,

Pats savās liesmās meteors.
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BEZSPĒCĪGAIS

Nav spēka mākt man savu gribu,
To nevaru, ko cits var spēt —

Jūs daiļu, tīkamu un labu

Kaut vienu dienu neredzēt

Un tīkas man, ja ap jums virdē

Bez apstāšanās panti man,

Lai citi balsi jūsu dzirdē

No ārpasaules neieskan.

Man brīdis tīk, kad pie jums iešu

Tik divus vārdus parunāt,

Un kvēlas mokas, ko es ciešu,

Kad izšķiršanās brīdis klāt
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NOVĒLĒJUMS JAUNAI DĀMAI

Jums, kurai visas mūzas klausa,

Tik daudz nav mīlas redzējs skats

Kā tad, kad rožains pāri ausa

Jums divdesmit un pirmais gads.

Bet manām acīm nemierīgām

Ļauts tikai ēnu apskatīt,

Kas jums no formām piemīlīgām

Pa pusdienām uz zāles krīt.

No visām savām skaņām kroni

Es vītu, ko jums galvu klāt,

Bet starp tām tikai mīlas toni

Jūs mīlat — dodu to labprāt.

Lai skan viņš jūsu dzīves alkā

Un katrā mīlas lūgšanā,

Un zaļo mežu lapu šalkā,

Un lauku bišu dūkšanā.
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MĪLAS ARIELS

Še, kur apkārt viļņo rudzi,
Tīkas ar jums kopā būt.

Atkal veco mīlas drudzi

Katra mana doma jūt.

Vējš to visu izdarīja,

Ko sirds darīt vēlējās,

Viņš jums matus vaļā vija

Un ap kaklu spēlējās.

Un man likās spēlē šajā
Lido neredzams kāds tēls,

Karstā, vasarainā klajā

Palaists mīlas Ariels.
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VAĻĪGAIS TĒRPS

Tam tērpam vaļējam, kas jums pār pleciem krīt,

Tam šoreiz iespējams nav mani piemānīt.

Viņš kust un izvijas, pilns daždažādu viltu,

Es dvašu sajūtu no viņa nākam siltu.

Ak tā no zemes nāk, kas mani mūžam sauc,

Kur leju mīlīgu un pakalnu ir daudz.

Jums rokas šorīt vēl pēc rozes dobē tiecas,

Un apģērbs vaļīgais jums noliecoties liecas.

Tad klusās izbailēs es acis vēru ciet,

Un mirkļiem gribēju es sacīt: palieciet!

Tad saslējāties jūs, un skats šis mīlīgs gaisa,

Līdz pašam vakaram sirds mana kaistin kaisa.
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VAKARĀ

Ar jums uz sola tagad sēžu,

Kad dārzam pāri vakars krīt.

Man domas pilnas mīlas blēžu,

Kas visi grib jūs piemānīt

Un traucēt jūsu gaitas lēnas,

Un nomaldīt šais alejās,

Kur vieglas nopūtas un ēnas

Ar smaržām kopā salējas.
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ROŽAINA DELNA

Tuvības brīdis kāds vij

Plīvuru aukstu un melnu

Acīm, kas skatij'šas bij

Jūsēju rožainu delnu.

Celiņu mīlīgu daudz

Vieni ar otru tur vijās.

Ko viņos lasīt bij jauts,

Sirds tevim atzīties bijās.

Apstarots, tīkams un maigs,

Itin kā dīvainās saitās,

Dažs manis iemīlēts vaigs

Jaukts bij jūs' likteņa gaitās.

Velti es nopūlējos

Sevi ar saskatīt vaigā

Tur, kur nu celiņos šos

Dievi laimīgie staigā.

Nerazdams mieru nekur,

Līdzīgi liesmai es dzisu,

Vērodams roku, kas tur

Še manu likteni visu.

Tuvības brīdis kāds vij

Plīvuru aukstu un melnu

Acīm, kas skatij'šas bij

Jūsēju rožaino delnu.



162

PADOMS

6os svārkus strīpainos un klajos

Jel skapī steidziet noglabāt,

Tad arī plauktos mierīgajos

Tiem rožu smaržu lieciet klāt!

Jums ģērbti tie bij laikos tajos,

Kad jūs man mīļa palikāt.

Uz viņiem dusējušas rokas,

Kas visus manus ceļus jauc.

Tie manu ļauni, manas mokas

Arvienu atmiņā man sauc,

Un glabā sevī viņu krokas

Ir skūpstienu, ir elsu daudz.

Lai slēpj tie manu aizmiršanos!

Tik tad jums viņus uzģērbt būs,

Kad žēlos klausīsieties zvanos,

Ja lielais miers reiz mani gūs,

Un kad uz pēd'jo satikšanos

Ar mani skumji nāksiet jūs.
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SKAISTĀKAIS MIRKLIS

Tad, kad ar apkampienu strauju

Es vidukli tev reizēm skauju,

Ja prāts tev nava pārāk pikts —

Man dažu reizi uznāk bailes,

Cik daudz gan vilinošas dailes

Ir tavā mazā stāvā likts.

Tev galva atpakaļu liecas,

Un lūpas dreb un skūpstīt tiecas,

Pār acīm gurdi plaksti dus.

Tu rokas cel kā apkampjoties,

Tu gaiss, no kura izšaujoties

Drīz redzēs spožus zibeņus.

Bet mirklis skaistākais ir sācies,

Kad negaiss tumšs, kas tevī mācies,

Tiek vienā mirklī savaldīts;

Prom mani tavas rokas bīda,

Un tavi svārki melna zīda

Trīc visai tavai miesai līdz.
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KAD TAVAS LŪPAS...

Kad tavas lūpas pretī smejas —

Kad zibinis ķer mani spožs,

Un manim pēkšņi virsū lejas

Vējš, visu miesu svilinošs, —

Kā saulē ūdenis es sieku,

Viss skaidrā dienā tumšs man šķiet,
Un vienā mirklī kails es tieku

Kā mežs, kam pāri uguns iet.
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PADOMS PILSĒTNIECEI UZ LAUKIEM

Kad jūs uz laukiem aizbrauciet —

Tad tikai vieglā peņjuarā

Vēl sapņojošai nebūs iet

Jums agrā rīta stundā ārā.

Var rītenis, kas staigā dīks,

Jums kādreiz izlikties par asu,

Vai atkal koks kāds nekautrīgs

Jums uzbirdināt vēsu rasu.

Cik loti neticat ar tām,

Bet nebūs rādīt pārāk kaili

Pat uzticīgām istabām

Jums savu nemirstīgo daili.

Vējš, kurš ik vietā ieiet māk

Un visur skauties maigām skavām,

Par jums var visu pļāpīgāk

Nest maigas tenkas pāri pļavām.
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Bet pusdienās, kad klusu viss

Pa laukiem, klajumiem un vērēm

Un apkārt klīst dievs dauzonis

Ar savām kaislām bajaderēm —

Aiz dārza ēnainā tik drīz

Jūs neaizklīstiet sapņos vienos,

Viņš apskaus jūs un aiznesīs

Un ieslēgs savos apkampienos.

Bet ja nu dziesminieks kaut kad

Pie jums būs viesos nācis jautri

Un paļāvīgi — nebūs tad

No viņa slēpties pārāk kautri.

Viņš nāks, lai to, ko sevī nes

Pret jums ikviens — ar laipnu prātu

Uz piemīlīgas stabules

Pie jūsu kājām izdziedātu.
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DĀRZA

Šī koka driada, jel palīgā man nāc,

Lai nesagrījojas un stipris paliek prāts,

Kad ēnā paslēpies no saules karstiem stariem

Es rakstu, nogūlies uz viņas slaidiem zariem.

Ai simtkārt svētīts nu tu esi, vecais koks,

Caur tevi saredzams pat nava debess loks.

No skudrām niknajām še pasargāts es tieku,

Kas tek un ložņājas zem saknēm tev pārlieku.

Še tīkas ielaisties uz brīdi zefīriem

Un smaržas aiznest prom, kas pirmiem āboliem,

Kam viegls brūnganums jau mirdz uz mizām jaunām.

Koks, viens tu neesi mans sargs no varām jaunām.

Kad brīžam aizšūpo vējš zarus tavējus,

Es redzu Alizandru, kura tīklā dus

Un lasa grāmatu, un manus prātus malda.

Šī dārza nimfa tā, un viņa lēni valda

Pār birzēm, kuras šņāc še pilnas nopūtām,

Uz laukiem, biškokiem un pļavām zaļajām,

Un kādu dzejnieku, kurš ir tiem putniem rada,

Kas cauras vasaras šais biezos zaros vada.

Kaut citu mīlē tā un mīlēta ar tiek,

Bet man par godu tai šie panti jāsaliek.

Ai ilgāk, saule, tu pār manām dienām zaigo,

Lai gaišas man tās rit, šo nimfu mīlot maigo.
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ROTĀJOTIES

Caur logu istabā man maiga mirdza lejas,

Tas gaismas atspīdums, kas nāk no jūsu sejas.

Vai tā ir slimība, vai tas ir mīlas mulss,

Bet simtreiz minūtē kā traks man sitas pulss.

Tā auļo mana sirds, kas jūsu tēlu glabā —

Šī nelaimeno jums nāk, Alizandralabā.

Ar manu nāvi vien tā mani mocīt rims.

Kad redzu jūs — es jautrs, kad neredzu, tad slims,

Bet jūsu dāvātu ar svētlaimīgu biju

Līdz kapam nesīšu šo mīlas malāriju.

Viss viens jums, vai es dzīvs — vai miris, jo tik rīt

Jūs iedomāsieties nākt mani apraudzīt.

Ar maniem naidniekiem— vai noslēgts jums kāds līgums?

No kurienes jums nāk šis lielais cietsirdīgums?

Vai ceļnieks būšu vien, ko moka izsalkums?

Vai sirdī izkusīs kādreiz šis ledus jums?
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LIETAINĀ VAKARĀ

Pāri dārziem, pāri jumtiem,

Padebešiem vēja stumtiem,

Pāri puķēm, kuras vīst,

Un gar visu debess malu,

Lēnu, vienmuļīgu čalu —

Gausas lietus straumes līst.

Migla plūst un jūk, un jaucas,

Un arvienu mazāks raucas

Gaismas spīdums zeltains, maigs,

Kurš ap jums kā vainags vijās

Un no kura noraudzījās

Manim pretim jūsu vaigs.

Miglāji ar krēslu palsu

Aizsedz jūs un jūsu balsu

Un kā skumji viļņi klīst,

Kur gar visu debess malu

Lēnu vienmuļīgu čalu

Gausas lietus straumes līst.



170

NAKTI

Kad naktī rūpju spaidu

Es jūtu mierīgāk,

Jūs' tēls ar gaišu smaidu

Pie manis viesos nāk.

Nakts tecēšanai gausai

Kaut kas sāk spārnus dot,

Un laiks līdz rīta aušai

Man aiziet nemanot.

Tik skumjš it kā par veļiem

šis stāstijiens ir viss,

Ko stāstu jums uz ceļiem

Es galvu nolicis.

Pie jums kā uguns kurā

Es sadegu paties —

Ar skumju liesmu, kurā

Es eju ietinies.

Ir skumja tava krāsa,

Man pusnakts stundu vies',

Tu mīla, mana māsa,

Kas nāvei līdzinies.
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DĀRZA

Šis tīklis dārza malā —

Viņš viegli skaudams prot

Kā nimfu zaļā alā

Jūs krēslā iešūpot.

Kad saule karstā stāvu

Uz debess vidu iet —

Jūs savu slaido stāvu

Tam viegli atļaujiet.

Še jums zem ēnas zaļas

Ir sapņi jāsastop,

No kuru kaislās vaļas

Jums pašai bailes top.

Bet tik, cik ilgi smieties

Par joku spējam mēs,

Tik ilgi šūposieties

šais vieglās šūpotnēs.

Ne mūžīgi ar čalu

Jūs šitā mītne sauks,

Jo vasara uz galu

Jau iet, mans maigais draugs.



172

Par nopūtām un mokām,
Ko tikās Jums man dot,

Jel Jaujiet manām rokām

Jūs brīdi pašūpoti

Kad vasara šais lejās

Būs beigta kādu dien',

Tad manās gaišās dzejās,

Kur mirdz tik viņa vien,

Jūs manas mūzas roka,

šo tīklu, mirkjus šos,

Zem zila debess loka

Uz mūžu aizšūpos.
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BEZMIEGA NAKTS

Kad migla pļavās raisās,

Bet matus mezglā siet

Jums roka lēni taisās —

Jel mani pieminiet.

Kad naktī deg jums vaigi

Un jūsu lūpām šķiet,

Ka kāds tās skūpsta maigi —

Jel mani pieminiet.

Kad rīta saule zeltu

Jums logā iesāk liet,

Lai jūs no miega celtu —

Jel mani pieminiet.

Kad klīstot savā vaļā

Kādreizi dzirdēsiet,

Jūs dūju mežā zaļā —

Jel mani pieminiet.

Kad putekļi no vēja

Sāk augsti gaisā sliet

Aiz tāla aizgājēja, —

Jel mani pieminiet.
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TĪKLS

Kopš sen seniem pavasariem

Šajā tīklā jūsu tēls

Dus zem lapotajiem zariem

It kā vieglis Ariels.

Atnāk viņš, līdz bezdelīgas

Sāk zem jumtiem čivināt.

Bet, kad laukos zirnekļstīgas

Baltos rugājus sāk tīt, —

Viņš pār birzēm, kur viss klusi,

Steigdams atstāt vietas šās,

Putniem līdz uz siltu pusi

Nemanīti aizlaižas.

Vēji nikni auro garām,

Žēli svilpj jūs pieminot,

Līdz pat citam pavasaram

Tukšo tīklu šūpojot.
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PAVASARI

Bij pavasars, kad tevi ieraudzīju,

Un senaizmirstas liesmas apņemts viss

Es aplaimots tev pirmo dziesmu viju.

Nu gads ir apkārt, jauns nāk aprilis.

Plūst silti vēji, upēs saplūst ledus,

Un bitēm sāksies senais darba jūgs,

Kad agrā rītā lidojot pēc medus

Tās vakarā uz mājām skrejot dūks.

Drīz zaļos zāle, atskries bezdelīgas.

Ai, maigie putni, ko jums sacīt gan?

Ir veltas visas manas dziesmu līgas:

Vēl viņa nava smaidījusi man.

Jūs putni, bites, ar šo pavasaru,

Jel dzejas dvēsmu manu pieņemiet,

Jo, kur lai lieku savu dziesmu varu,

Kad tā, ko mīlu, manim garām iet?
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SONETE

No vienaldzības Dievs jūs radijis — mēs baudām

Tik smaidus tos, ar ko jūs apstarojat mūs.

Ap jums skan nopūtas un vaimanas, bet jūs,

Kā marmorstatuju, neviens nav redzēj's raudam.

Liek jūsu skati dīgt vissīkākajam graudam,

Ja koks tas top — no jums viņš smaida neiegūs.

Lai daudz to, kas jūs mīl, bet viņi visi būs

Tik meti vienkārši jūs' smalkam mīlas audam.

Jūs dažreiz smaidāt tā, ka domā dažs, nu ceļ

Šis smaids to tuvāk jums, bet tad kā asmins šķeļ

Tiem sirdis pēkšņi ass un iznīcinošs smējiens.

Jūs bieži aizmirstat uz brīdi smieklus šos

Un izskatāties tad kā skaidros rudeņos

Pār laukiem tukšajiem tāls, vientuļš gulbju skrējiens
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ŠĶIROTIES

Kad kādu reizi, garām ejot,

Jūs mani pēkšņi uzskatāt

Un, sirdī izmisumu lejot,

Ar drēbēm mani aizkarat,

Tad skumjas dvēs'lē it kā gandra

Baiļkliedziens tumšā naktī skan.

Ai skaistā, gaišā Alizandra,

Dēļ jums šīs mokas jācieš man.

Jūs projām aizbraucat jau rītu.

Pilns aizturētām asarām

Es paliekos, lai pavadītu

Visskumjāko no vasarām

Jūs' balss, kā sauciens tavs, Kasandra,

Šai brīdī biedinoši skan.

Ai skaistā, gaišā Alizandra,

Dēļ jums šīs mokas jācieš man!
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SONBTE

Es svētīt svētu jautro mīlas jodu,

Kas saveda uz mirkli kopā mūs,

To aprili un, Alizandra, jūs,

Caur kuru viņš man uzlika šo sodu.

Tās četradesmit dzejas, ko jums dodu,

Par vainagu visskaistāko jums kļūs.

Ka mani spējat vilt — tas allaž būs

Jums lepnums liels — to valkājiet ar godu.

Skumjš tomēr nopelns jums par daļu krīt

Ar vienaldzību sirdi saskaldīt

Par četradesmit spožām zelta šķilām.

Mans lepnums lielāks, garām paejot

Ar pēkšņu dvesmu — nemirstību dot

Es guvu ikdienai ar acīm zilām.
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SONETE

Tev miers, kas mani nemierīgu dar%

Un tevi izprast katra dzina velta.

Tās cēlās līnijas, pēc kurām celta

Ir debess izbūve — tev sejā redzēt var.

Un miesa tava — tava dvēs'le ar

Kā dievišķīgas pilnskanības dzelta.

Tās pretešķības, kuru sirds man šķelta —

let garām tev un tevi neaizkar.

Un stingrās studijās es dienas vadu,

Jo dziesmas tās, kas man tev jāsaliek,

Pēc tava stāva kontūrām es radu.

Bet pūles manas sasitas un siek,

Jo vajadzīgs patiešām daudzu gadu,

Lai izteiktu, ko skats tavs izteikt liek.
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SONETE

Uz mirkli skumjas apēnos Jums seju,

Un žēlums kāds, par naidu spēcīgāks,

Jūs klusu padarot, Jums sirdi māks,

Kad lasīsiet pēc gadiem manu dzeju.

Un piedzīvojot, ka ar ātru skrēju

Ap manu vārdu slava skanēt sāks,

Jums apsmiekli un zaimi prātā nāks,

Ko, par Jums dziedot, no Jums paredzēju.

Un pirmo reiz tad skatiens maigs Jums kļūs,

Par mani domājot: pie manis nāksiet Jūs,

Vai mīlu Jūs vai arī projām grūžu.

Tik ozols salks Jums manas mīlas žūžu,

Zem kura mieru dzejnieks guvis būs,

Ar ēnām mīļām sajaucies uz mūžu.
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SONETE

Kad dāmu šo, ko dievinu un smeju,

Es iemīlēju — sirds vairs neatmin,

Kad atmodos — tad redzēju, ka tin

Nu mani efejs, kuram cauri eju.

Un mani pa šo bezcerības eju,

Ko vienīgi tik nāvei lemtie min,

Ved sieviete, kas manu sirdi zin,

Ved sieviete ar vienaldzīgu seju.

Kad plecu atsedz tā — vējš svelmains šalc.

Kad lūpas ver — es rozi redzu ziedam,

Kad rokas ceļ — pleš spārnus gulbis balts.

Kad skatās tā — es tuvu nāves biedam,

Kad pasmejas — šķeļ sirdi asmins salts,

Kad runā tā — es dzirdu dūju dziedam.
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SONETE

Viss apliets bij ar mēnesnīcu vāju,

Te rožsmarža man sejā iesitās.

Tā bija jūsējā. Pēc smaržas šās

Pa tukšām istabām jūs meklēt gāju.

Tad es pie durvīm putekļainām stāju,

Te balss kāds teica:
„
Velti tu pēc tās

Še meklēsi, ko sirds tev ilgojas:

Sen viņa devusies uz mūža māju,"

Es iegāju. Tur rožu vainags svaigs

Jums galvu apvija, bet jūsu vaigs

Bij tikpat bāls kā mēness debess āros.

Miegs nesatrūkās jūsu plakstos vāros,

Kad jums pie lūpām elsojošs un maigs

Es reizi pēdējo un pirmo skāros.
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SONETE

Šai telpā mūks dzied nežēlīgai dziesmu,

Ik brīdi esmu še no ļaudīm šķirts,

Kur dziļā tumsā viņa pretī mirdz

Kā vaska svece gaišdzeltenu liesmu.

Un tad uz tās ar kaislīgāko viesmu

Es kaut ko dedzinu — tā mana sirds.

Bet smej šī sieviete, jo viņu spirdz

šī mūa, pilna nicinošu briesmu.

Un viņa raušus mani rauj sev līdz

Un vaļā attin savas drēbes plašas,

Un viņas augums viss man pretī stīdz.

Dievs, padari jel manas dienas ašas,

Lai tieku es no viņas atpestīts,

Ar kuru pilns ir gaiss un viņa dvašas.
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SONETE

Kāds mākslinieks ar kvēlu dailes alku

Reiz apņēmās tās rokas izveidot,

Kas mirējam pat dzīvību spēj dot

Un gaišas sejas zīmējumu smalku.

Un tad caur drēbju slēpumaino šalku

Ir stāva kontūras ir formas izmanot,

To izpratis, ko citi neizprot —

Viņš noreiba, kā dzēris dievu malku.

Veikts spēka augstāka — viņš jutās sīks

Un ilgām dienām neredzēja ielu,

Pilns sapņu savādu kā ārprātīgs.

Jo kjuvis pats par veidojamo vielu,

Viņš saprata, ka meistars nespēcīgs

Pret pašas dabas meistarību lielu.
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SONETE

Mans gars kā tukša zāle manim rādās,

Kur tikai viņas lēnie soļi skan.

Ik spogulī tās vaigs zib smaidošais, un man

Par sevi nav vairs varas it nekādas.

Ja viņu neredzu es dienas kādas —

Vai domas manas tādās reizēs gan

Nav pulksteņi, kas viņu zvanīt zvan'?

Līdz beidzot tā man visa neparādās.

Tik šajā brīdī saule mana iet,

Un it kā gaisu meklēdams es smoku,

Un brīdis pēdējs atnācis man šķiet.

Bet manas mokas noturot par joku,

Caur atmiņām visklusākām tā iet

Ar niknu svētumgānītājas roku.
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SONETE

Uz dienām tām iet bieži domas manas,

Kur katris vārds, ko teicāt, bij man draugs,

Kur jūsu sejs bij it kā debess jauks,

Rāms, apskaidrots, pilns laipnas zaigošanas.

Ko izveidojāt jūs no mīlas manas?

Nu viņa neauglīgs un smilšains lauks,

Kur greizsirdība uzdīgst, kroplains augs,

Kur vienīgi tik ņurdošs ienaids ganās.

Bet nemitīgi vēl man pretī mirdz

Šis acu zaigums, kura pilna sirds,

Un acis šīs, kas mani dara aklu,

Šis stāvs, ko viņš tik laimīgs skatīt var,

Un lūpas šīs, kas viņa lūpas skar,

Un rokas šīs, kas apvij viņa kaklu.
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SONETE

Tik laimīgai pie tā ik novakarus

Caur ļaužu drūzmām patīkas jums iet;

Jums augsti jākāpj. īsus pavadiet

Jūs mirkļus tur, ko citi domā garus.

Kad saule norietē un pēd'jos starus

Pār jumtiem iesāk dakstiņainiem liet —

Pie loga gājuši, jūs vērojiet

Ap veciem torņiem bezdelīgu barus.

Un tālumā aiz namiem norimstam

Jūs redzat birzēs rāmu vēja pūtu

Un ciematus, un laukus satumstam.

Ar nopūtu tik laimīgu un grūtu,

Pie viņa glauzdamās, jūs sakāt tam:

„Es labprāt, mīļais, tur ar tevi būtu!"
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SONETE

Pats laimi savējo un mieru ārdu

Bez atelsās ik brīdi mīlējot

To, kurai nava patikšanas dot

Man kādreiz glāstiem! vai laipnu vārdu.

No viņas pat es žulti rodu gardu.

To reizēm ienīstu, bet viņa prot

Tā skatīties — līdz visu aizmirstot

To atkal ienīstu, ko kājām spārdu.

Caur viņu zemākais man zināms ziegs,

Un labam es nekad vairs neuzplaukšu -

Tāds mani mocīt Jauns mīt viņā prieks.

Tai savā tumsā mūžam pakaļ traukšu,

Pa ielām aiziedams kā noziedznieks,

Un bailes acis man ir celt uz augšu.
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ĻAUNĀ SIEVIETE

Zem Jaunām zvaigznēm ir patiešām bijis

Šis mirklis, mēnesis un diena, gads,

Kad mani sagūstīja viņas skats

Un skumjš es kļuvu, viņu ieraudzījis.

Tās stāvs, ko rokām neesmu es vijis,

Kas pirmai pavedējai liekas rads,

No kura neatraujas vairs man skats,

Par nelgu tagad mani padarījis.

Ja aizbēgt gribu — tā man paka) trauc

Un smiedamās met mani postā jaunā

Un ciešāki ap mani loku rauc.

Es savu seju sadedzinu kaunā

Ik brīdi iedams tur, kur mani sauc

Ar tuklām rokām sieviete šī ļaunā.
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SONETE

Kamēr tu dzīvo nu ar jaunu favorītu,

Kur laiks jums paiet kaislos skūpstienos,

Es, sevim gaiši iztēlodams tos,

No jauna vecā izmisumā krītu.

Ar dienu, karstās mokās pavadītu,

Es nakti slīgstu murgos briesmīgos,

Tu seko mūžīgi man pavados

Un naktī tumšā gaišāko vērs rītu.

Bet mirklis baigākais man nāk paties,

Kad kādu brīdi tu man parādies

šai necaurredzamā un tumšā baismā,

Kā ķerubs, tīta paradīzes gaismā,

Un manā acu priekšā ļaujies tam,

Kad nobriesti tu glāstam kvēlākam.
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TABAKAS DOZE

Top vēsa mana saules goze,

Tik ziloņkaula tabakdoze

Ir vienīgs prieks, kas atlicies

Par spīti visām varām Jaunām

No pagātnes un dienām jaunām,

Ko kādreiz devis man mans Dievs.

Vēl jaušu cauri gadu tiņai,

Ka tajā brīdī ģērbts bij viņai

Gaišs, vējā šalcošs krinolins,

Kad sniedza dozi tā un sarka

Kā rietu padebess virs parka.

Skaists bij šīs mīlas pirmais smīns!

„Mans kungs, ja dozi atdarīsiet —

Jūs bēdas projām aizšķaudīsiet,

Ja viņas sirdī salējas."

Es noskūpstīju roku smalku,

Un tad ar savu drēbju šalku

Tā zuda liepu alejās.

Šai dozei gleznots bij uz vāka

No meistara visbrīnišķākā

Marss, jostu raisošs Venerai.

Es viņu abu kareivs bijis,

Es visas bēdas aizšķaudījis,

Tik atmiņai — bij palikt tai.

Laiks nesis raižu pilnu grozu,

Vēl rokā tabakdozi grozu:

Man senais vakars prātā mirdz.

Kaut dažs labs gudris prātnieks bijis,

Bet nav neviens mūs iemācījis,

Kā mīlu aizšķaudīt no sirds!
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VULKĀNS

Šis vulkāns vientuļais, kurš gadiem

Pie zilā horiconta dus,

Sviest sāka reiz pa visiem vadiem

Ir liesmas, dūmu mutuļus

No sevis nikns ar tādu gāzmu,

Ka apgaismoja rūkdams viss

Ar zibiņiem un guņu blāzmu

Līdz dzelmēmnakšu debesis.

Bet neuzšāvās lepnā gribā

Tā guns, kas skrēja tam no sirds,

Līdz turienei, kur bezgalībā

Bāmspodrā polārzvaigzne mirdz.

Tad ierāvās tamliesma kārā,

Kas dega veltos pūliņos,

Lai neizšautos vairāk ārā

Uz mūžu savos dziļumos.

Nu ganāmpulkiem gadu cauru

Viņš iemācījies tversmi dot.

Redz maigo olivu un lauru

Uz viņa kraujam zaļojot.
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EPITĀFIJA

Bij visi tikumi un grācija, un gods,

Un Alizandras vārds šai dzīvē viņai dots.

Nevienai dvēselei, kas šajā zemē laista,

Par mītnibijusi nav mājvieta tik skaista.

Nu sejas sārtums maigs tai rīta ausās lemts,

let prom uz turieni no kurienes viņš ņemts.

Dēj miesas baltuma un lūpu kaislās krāsas

To skauda lilijas un rozes, viņas māsas.

Kad lauku avotā, ko apins jautrais vij,

Tā kādreiz mazgājās — tās rokām lēnām bij

Dots gulbja mierīgums, bet stāvam viņa staltums,

To visu paņēmis nu līdz sev nāves saltums.

Un lika pārvērsties kāds dzejnieks, mīļš reiz tai,

Par skumju fontānu tad mūzai savējai,

Kas raud, vai ziema mirdz, jeb vasara nāk skaļa,

Par viņu mūžīgi zem oša tumši zaļa.
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TAI LAIKA DZIEDĀJU...

Tai laikā dziedāju par jums,

Kad visu skaistāka jūs bijāt,

Kad tina, kur vien soļus mijāt,

Jūs Afrodites rožainums.

Sev kroni cēlāko starp mums

No tikumiem un dailes vijāt.

Tai laikā dziedāju par jums,

Kad visu skaistāka jūs bijāt.

Un gaišāks kļuva debess jums,

Ja kādu reiz to uzskatījāt,

Un viss, ko vien Jūs nedarijāt,

Bij grācija un laipnīgums, —

Tai laikā dziedāju par jums.
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ARDIEVAS

Ejot pa pjavām un druvām, kas visas bij briedumā labā,

Klausījos bēdīgs, kā laukos izkaptis griezīgās skan.

Pēkšņi šai klusumā lielā, kas sevī jau rudeni glabā,

Jutu, ka negaidot sirdī rudenis ienācis man.

Nojaudu satrūcies es, pilns izbailēm slēpām un lielām:

leradies viņš nu ar manī augļus sen briedušos šķīt;

Mīla, kas mocīja mani pa laukiem un pilsētu ielām,

Risa no manis, kā ābols gatavs no ābeles krīt.

Un kā es noklausos vienkāršā stabules pūtējā ganā,

Tā, pa šīm ielejām iedams, noklausos atmiņu skārts,

Ka nu jau pagātnē tālā vēl atskaņu vainagā manā

Dzied, Alizandra, man ausīs zeltains un mīlīgs tavs vārds.

Pamezdams tevi šais lejās, ardievas sacīdams vaidiem,

Dziesmu nu iesākdams jaunu, līdzīgs sev šķietos šobrīd

Drošajiem gājēju putniem, kuriem uz spārngaliem slaidiem

Citādu krastmalu atstari debešus caurskrejot spīd.
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NOVĒLĒJUMS

Vai liktens ļauns mans būs vai labs,

Vai dienas garas vai ar īsas,

Par dziesmām spārnotajām taps

Sirds kaislās žēlabas un trīsas.

Tai Dievs bij lēmis liesmu dot,

Tā kvēloja līdz pelnos birža,

Kad apdziedāja mīlējot

Jūs kādu reizi Edvarts Virza.

Ko juta viņš — būs jāsajūt

Jums, ejot dzīves taku šauru.

Jūs nespējāt tā roze kļūt,

Nu paliekat par viņa lauru.



ARIADNE
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ARIADNE

I

Kaut Rīgu augsti teikt nevienam nepiedienas,

Bet daudziem mīlama tā ir dēļ dāmas vienas.

Kas viņu redzēja — tas uzliesmoja viss,

Jo neieņemams bij tā viņiem cietoksnis.

Starp pielūdzējiem tiem, kas tai pie kājām slīga,

Arvienu palikās tā vīram uzticīga,

Kaut nebij askete, jo prata tā paties'

Ar sirdīm iesilušām jautri rotāties.

Neko tā neveica ar aprēķinu auksto,

Bet koķetērijas un mīlas mākslu augsto

Tai nebij mācijis ar gadiem piemērs kāds —

Jo paša Dieva dots bij viņai talants tāds.

Kad zālē iegāja, ikreiz uz vienu pusi

Tā galvu domīgo tik tikko pieliekusi,

Ka atgādināja tās gājiens katru brīd'

Tad gulbi, kad tas prom pa viļņiem tukšiem slīd!

Tai acis garenās, kur dīvains bija zilums,

Kas sirdis apdvesa kā jūnij' dienas svilums,

Un slepens liesmojums vispāri sejai blondai

Un lūpas, viņu smaids bij tāds, kāds ir Džokondai.

Bet rokas! Tādas spēj Dievs tikai reti dot,

Un sacīja ikviens tad, viņas uzskatot,

Kad viņa cēla tās, lai matus sakārtotu,

Jeb mirkļa atdusu tām šalles zīdā dotu:

„Mirt man, ja justu es ap kaklu žņaugus šos,

Es aklis raugoties uz viņām palikšos!

Par viņu mocošo, kas nesapņoja skāvu!

Ja ballē sajuta dažs rokās viņas stāvu,



200

Viņš aizgāja, it kā to reibinājis vīns.

Tās acis sacīja un arī viņu smīns:

„Ak, auglis aizliegtais pie zara nestāv sīksti —

Tu viņu norausi un viegli — ja to drīksti!"

Bet drīz vien ironisks uz lūpām bij tai smaids.

Un kuģu dragātu ap viņu liels bij skaits!

Tik ļaudīs vilšanos tai negadījās matīt,

Jo prata dīvaini tā visās sirdīs skatīt.

Bet reizēm redzēju to skatiem bēdīgiem

Un sevī grimušu, jo tik ar pūliņiem

Tā veica uguni, kam bija viņā kurties.

Ak mokas! vīnu just, bet pie tā nepiedurties!

Pa viņas dvēseli tā pastaigājas dīks

Zvērs asinskārīgs reiz, bet tagad paklausīgs,

Bet redzot, kā viņš īgns un dusmīgs krēpes krata —

Viņš kļuva lēns un rāms no viena viņas skata.

Vai ilgi liktenis jums tādas dienas dos,

Kas satumst negaisam, kurš nekad netrakos?

B

Rīts gaišs un saules pilns jau visos torņos zvana,

Bet krēsla tur, kur dus vēl Ariadne mana.

Nav mājās bērnu tai, un izbraucis tās vīrs.

Caur logu maija gaiss plūst iekšā vēss un tīrs,

Ap matiem lejoties, kas tai pār pleciem kaisās,

Un maigiem locekļiem, lai tie no sapņiem raisās.

Pār gultu nolaižas kāds vēsāks vēsmas vilns,

Un pēkšņi sakustas tās augums snaudas pilns.

No zīdaapsega lūk krūtis gleznās iras

Kā ūdens lilijas, kad rīta migla šķiras.

Jau lēni ietrīcas tai plakstu gurdenums,

Un acis atveras — zils maija debess jums.

Tad nesaprašanā un it kā bailēs — platas

Tās vieglā puskrēslā uz īsu mirkli skatās.

Te nost tā segu sviež, no gultas ārā lec,
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Uz brīdi iemirdzam vēl ceļus gleznos redz,

Un beidzot viņas stāvs, kurš nesen gurds vēl jutās,

Stāv šķīstā batista un smalko bārkstu putās.

Tad viņas augumu, kas balts un rožains viss,

Nu uztver smaidošais un gludais spogulis.

Pa viņa dziļajiem un mierīgajiem klajiem

Tās ainas novizī, kas tīkas mīlētājiem,

Kā arī ainas tās, ko uztic tā tik šim.

Kā viņas jaunajam un tievam viduklim

Zīds šalcošs, smalks un melns šai rītā pieder labi!

Ak viņš un viņas stāvs — tie neveicami abi!

Vēl sevi spogulī steidz viņa apskatīt.

Uz vernisāžu tai prom jādodas tūlīt,

Kur viņa redzēt grib, kā domā, jūt un glezno

Nu mākslinieki tie, kas mūsu laiku grezno.

„
Varbūt man pasacīs šo gleznu lielais skaits,

Vai dienām mūsējām būs grimase vai smaids

Un kas arvienu mums vēlbūtu jāizstalto,"

Tā domā, vilkdama sev rokā cimdu balto.

Pie visa skārās vējš, kas šķitās pasargāts,

Bet Ariadnei ļauns uz viņu nebij prāts.

111

Jā, sabiedrība mums vēl Bīgā sekla lāma.

Kas libertine še, un kas še īsta dāma,

Neviens to izšķirt var, ne arī izzināt.

Laiks demokrātiskais — tas gādājis turklāt,

Lai stipri stāvētu mums sabiedrības jumi,

Lai visiem kopīgi mums būtu ieradumi.

Ap gleznām izkārtām jau kustas ļaužu daudz,

Viss šeitan, ko pie mums par izredzētiem sauc.

Kam vadīt liktenis bij nolēmis valsts grožus,

Tie rokās cimdotās tur cilinderus spožus.

Še spirta rūpnieks dažs, viens otris deputāts,

Kā vārds ar šaubīgu un skaļu slavu klāts,
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Uz mūzām biklajām un šajās telpas sauktām

Tie klusi noraugās caur pierēm drūmi rauktām.

Bet viņu dāmām vien tik čalot neapnīk:

Par gleznām vairāk daudz tām gleznotāji tīk.

Pret viņu neziņu tie smaidiem viegliem karo,

Tām daili skaidrojot, kas viņu gleznās staro.

Bet Ariadne nāk — ap viņu karstums stīdz,

Kas stāvam vieglajam no ielas vijas līdz.

Met skatu visapkārt tā vērīgu un kautru,

Tās svārki ejot tai ceļ čaukstēšanu jautru,

Kāds vieglis reibonis lied, vijas apkārt tiem,

Tai rokā sprādze zib ar ziliem tirkisiem,

Un viegli līgojas ar viņas gaitu lēno

Senlaiku auskari, kas deniņus tai ēno.

Kad it kā lidojot tā zālē parādās —

Jau ļaudīs čukstieni drīz paceļas aiz tās.

Ap viņu daiļnieki kā dzīvu veido loku,

Un desmit lūpas steidz skart maigi viņas roku,

Dažs mūžam stāvētu tā viņas priekšā līks,

Pret visiem vienādi tai skatiens labvēlīgs.

„Nu skatiet audeklus, ko laiki nenobalo!"

Pie gleznām vezdami, tie apkārt viņai čalo.

Ar viņiem brīvi tai rit runas pavediens,

Kaut daudziem izliekas, ka tīkas viņai viens,

Slaiks daiļnieks blonds, kam balss aiz uztraukuma žņaudzas,

Bet nemīl lūpas tā, ko skūpstījušas daudzas.

Mums ir šo daiļnieku jauns mākslai zīmēts plāns,

Kaut viņos apkampies ar Pikaso Sezans,

Bet vaļā vērtas tiem uz jaunu redzi acis,

Kur drīzi apklusīs ap viņiem celtais tracis.

Dažs labs tās garam svešs, bet Übans tīk tai viss,

Jo viņa peizažos dveš mūžīgs aprīlis.

Pie Tonēs mierīgā tai skaistule tīk blonda,

Ko daiļnieks iztvēris no Bīgas demimonda.

Te glezna, kritusi kas acīs nav nekam.
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— „Kas viņu gleznojis?" tā jautā TJbanam.

— „To atsūtījis še kāds daiļnieks nepazīstams."

— „Kaut gan viņš nezināms, bet būs jums visiem bīstams."

Tā acis nenovērš no gleznas savādās.

Kāds gaišums silts un maigs no saules apslēptās —

To vij ar zeltainu un pasakainu slavu:

Gans, krēslā nosēdies, pūš stabulīti savu.

Dus kazas gremojot, un tur, kur stāvais krasts,

Ar ragiem sagrieztiem kāds āzis neparasts

No stāvā augstuma uz tālām lejām raugās,

Kur kuplas oranžas un papeles redz šmaugas.

Līdz zemei spalva tam, stāv liels un mierīgs tas.

Tam ragi spīguļo un acis piemiegtas.

Pilns dziļu sapinu pār lietām, mirkļu pūtu

Viņš pāri lūkojas, it kā kāds dievs viņš būtu.

Un viņam skatoties top Ariadnei baiss,

Bet saista dīvaini to dzīvnieks savādais.

~( ik daiļnieks nerastu tam izteiksmi ir devis!"

Tā slepus Ariadne nodomā pie sevis.

Nu citas gleznas vairs tai nevar skatus siet.

Un pūli pamet tā un ātri projām iet.

Tā versmi nemana, kas plūst no juma zilā,

Aiz uztraukuma tā, kas viņai krūtis cilā.

Bet mājās pārsteigums jauns viņai uzbrukt trauc:

Tēvs tai uz laukiem slims un to pie sevis sauc,

Un bērnus atstāj tā pie aukles uzticīgas.

Pēc stundas auto ātrs jau nes to prom no Rīgas.

IV

Tā notikt žiglāki pie slimā tēva grib.

Tik ātri verstes stabs aiz verstes staba zib,

Cik ātri Dievs pats redz pēc laika laika metu

Gar acīm paejot. Vējš šalli violetu

Un matus bronzainus, un svārkus plīvo tai,

Grib auto izpatikt tik skaistai braucējai
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Un rauj to Zemgalē un viņas zilos tvaikos

Kā delfīns Veneru pa jūrām senos laikos.

Zem auto nodārdē pie Jelgavas jau tilts,

Kur prāts tai atmiņās uz īsu brīdi vilts;

Vēl brauc tā pusstundu, un auto beidzot stājas:

Ap viņu ķirši zied un ābeles — tā mājās.

Suns viņu nepazīst un skani pretī rej,

Pie loga sievietes aiz ziņkārības skrej,

Jauns puisis, gribēdams no sulām iedzert malku,

Met krūzi, redzēdams šo rīdzenieci smalku;

Tās pēdas smaržainas to vilina kā māns,

Ko atstāj neredzams aiz sevis Übigans.

Ar mājiniekiem vēl tā pārmij vārdu dažu,

Tai māte pretī nāk, jo stāvoklis bez bažu

Ir tēvam vecajam, Tam gultā laiciņš mazs

Vēl tikai jāpaguļ, žirgts jau pēc sejas tas.

Viss viņai istabās sen senos laikus vēsta,

Tai drusciņ skumīgs prāts. Redz tā, kā ļaudis dēsta

Jau saknes agrīnās. Vējš silts gar sienām šalc

Un viņu vilina dārzs, uzziedējis balts.

let viņa — drīzi viss, ko tā ap sevi mana,

Ir bišu dūkšana un ziedu vizēšana,

Un viņu mirdzums maigs un vieglas smaržas tiem

Jūk kopā mīlīgi ar siltiem saulstariem.

Un plecus atsedz tā, kā vasarā mēs darām,

Un Ariadnei vējš gar drēbēm plūst visgarām,

Un viņa pasmaida: nav ziedu baltums kluss

Tik balts kā krūtis tai, kas kaut kur ēnā dus.

No tālas birzes šurp nāk skumja kūkošana,

Caur kokiem viņa redz — gans kazu pulku gana,

Kurš kupliem krūmājiem un zaļām zālēm draugs.

Pilns jautru brēcienu un trokšņu gaišais lauks.

Tai sīkie jēri tīk un baltie kazlēniņi,

Tie redz to notālēm un drīz to ielenc viņi,

Dažš viegli bada to, cits purniem roku skar,
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Un seko pamazām tiem viņu mātes ar.

Te galva ragaina un kādas acis platas:

Tai pretī āzis stāv un stīvi viņā skatās,

Viss smaržu kodīgu un neparastu skauts,

Un viņai pazīstams tas izliekas par daudz.

Un sastingst negaidot tad viņa vienā miņā:

No gleznas raudzījās vēl necik sen tas viņā.

Viņš rokas skar jau tai, tā elpu jūt uz tām,

Kārs viņā noraugās tas acīm miglainām,

Viņš kaut ko tumšu blēj, un kustas viņam bārda,

Un Ariadne stāv, bilst nespējot ne vārda.

Tad viņa iekliedzas, bēg, āzis ko var spēt

Tai pakaļ skrien, gans var to tikko atturēt.

Tā dārzā apstājas un it kā drudzī kratās:

No lauka āzis vēl uz viņas pusi skatās.

Tā lēni attopas un savu sirdi jūt.

Kas gan šis āzis ir, kas daiļnieks šis var būt?

Vai rets un brīnišķīgs tas likteņceļu vijums?

Jeb tikai vienkāršs tas un parasts atgadījums?

Un mani iemīlēt kas gan vēl neiesāk?

Par citām sievietēm vai man kas savādāks?

Un seju, mocītu tik daudz šīs dienas biedos,

Tā paslēpj medainos un vieglos ābeļziedos,

Kas pilni sārtuma, ko saulriets nesis līdz.

Jau trokšņi reti top — tik dzied vēl cīrulīt's,

Šīs dienas bedītājs un rīta ausmas saucējs.

Kluss, nekust putekļi, ko gaisā cēlis braucējs.

Vēl vēsi elpo maijs. Drīz migla zemi klās,

Un Ariadne steidz iet savās istabās.

Pēc vakariņām jau tai prāti dusas kāri,

Zaļš, smaržains bērza zars līkst viņas gultaipāri.

Pie spoguļa tā sāk sev matus atraisīt,

Un cirtām brūnganām pār pleciem tie tai krīt.

Dažs, par tiem domājot, būs veltās trīsās tirpis,

Ak Antuans, kurš tos nu tagad dāmām cirpis!
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Ak mati dzelteni, kā vaska sveču mežs,

Kas tempļos madonām pie kājām silti dveš!

Ak matu melnajo visbaigā klusēšana,

Kas pilni jūlija nakts reibuma un tvana,

Un mati rūsganie, jūs, kuriem rudens draugs,

Un mati bronzainie, kā briedis kviešu lauks,

Jūs mūsu skaistulēm kā Venus balvas bijāt,

Tām galvas vienkāršiem jeb smalkiem mezgliem vijāt;

Bet dzirkļu nocirptiem uz zemi jākrīt jums!

Kur būs nu mīļākiem uz priekšu patvērums?

Tie tagad, skaistules, jūs pametīs tik spēji,

Kā putni birzes met, kad nāk tur mežcirtēji.

Uz dusu parastā tā mezglā matus sien

Un sajūt — spogulis tai glaimo vēl arvien,

Kad svārkus šalcošos no pleciem laiž tā lēna,

Jau visu bālgana skauj maija pusnakts ēna.

Nekas tai netraucē vairs miera mirkļus šos,

Un viņa izģērbjas un pazūd palagos,

Miers viņas dvēselē, un miers jau malās visās.

Ikkatras radības ar ilgām sagaidīts

Miegs, miera atnesējs, ko mitrā nakts ved līdz,

Lai prāti negurtu mums dienas rūpju peklē,

Uz mūsu pagalvjiem tu tumsā ceļu meklē

Un plakstos gurdajos steidz magoņsulu liet.

Kaut nāves veidolam tavs veidols līdzīgs šķiet —

Caur tevi tikai tos, kas veļu valstī staigā,

Uz brīžiem neilgiem mēs skatam vaigu vaigā.

Tu vietās senajās liec atkal atnākt tiem.

Bet visu vairāk tīc tu bikliem mīlniekiem:

Tik tevī vienīgi tie noskūpsta tās cirtas,

Ko skūpstīt nedrīkst tie, jeb kuras no tiem šķirtas.

Un lietām nākamām tu esi patiess tulks.

Ai, viegli spārnoto un ātro sapņu pulks,

Kurš bēdz, kad pagalvjos mums nokrīt ausmas zelti,
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Un tevi atturēt mēs rokas stiepjam velti!

Un Ariadne dus — pat meijai smuidrajai

Tik viegla elpa nav — cik viegla viņa tai.

Ceļ tikko manāmi tās dvašošana vārā

Tai krūtis, risušas no zilas segas ārā.

Starp viņām norimis nu celiņš kustīgais,

Un nevainības pilns tām pāri silis gaiss.

Te sejs tai pārklājas ar sarkanumu tiklu,

Un lūpas veroties grib sacīt vārdu biklu.

Tai kājas sakustas un segu nomet tās,

Un galvas spilvenu tver rokas dievišķās,

Un krūtis šūpojas un trausmās tikko valdas.

Ak, Ariadne, teic, kur tavas domas maldas?

Pa kādu peisažu tā piemīlīgu iet,

Kurš viņai pazīstams no seniem laikiem šķiet.

Ir klusums. Dzīvības nekur nevienas pašas,

Stāv koki izbailēs kā ierāvuši dvašas.

Caur mirtēm viņa iet līdz stāvai krastmalai,

Te pēkšņi nodreb tā — nāk āzis pretī tai.

Tā iekliedzas un bēg un alā, kas stāv tuvi,

Sev atrast iedomā tā drošu peslēptuvi,

Bet kājas smagas tai, viņš skaras jau pie tām,

Un krīt bez maņas tā uz sūnām mīkstajām.

Kad viņa atmostas, nav āža — tik tai pāri

Kāds vīriets noliecies un raugās viņā kāri.

Kā debess bezzvaigžņains ir acis melnas tam,

Viņš viņai uzsmaida, to liekas pazīstam.

Ar pūlēm uzminēt to Ariadne traucas:

Ak, kādreiz Parīzē tiem skati kopā jaucās!

Un vārdus mulstošus viņš teic un viņu skauj,

Un Ariadni spēks pie viņa veicošs rauj.

Tai mati atrist jau, un vaļā raisās jostas,

Te pēkšņi izgaist viss, un Ariadne mostas.

Tā elso. Pagātni, kas sapnī bij tai klāt,

Ar rokām trīcošām grib viņa atgaiņāt.
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Ir dzija visur nakts — tik kā aiz zemes gala

Dzied tumsā miglainā vēl kaut kur lakstīgala.

Bet viņā klausoties — tās nemiers aug, jo sauc

Šī dziesma atmiņā tai tādu nakšu daudz.

Tu, maija dziedone, vai tev ir jāizdziesmo

Kvēls ilgi apslēptais, bet kurš nu sirdī liesmo!

Kā aizmirst varēja gan viņa lūpas šīs?

Kā viņš to skūpstīja — neviens to neskūpstīs!

Ai, nomirt spējīgi nav liesmojumi seni —

Pa sirdi malda tie un mīt tur paslepeni.

Tā savā nemierā arvienu dziļāk stieg —

Kaut visi augšā jau — vēl viņa neiemieg.

Dzird kaut kur tālumā tā skumju kūkojienu,

Un trokšņi dažādi jau lielu vēsta dienu.

V

Jau Rīgā Ariadne, pusdienā stāv laiks,

No sejas gurumu tai izdzēš pūders maigs.

Ar varu apslēpdama uztraukumu lielu,

Tā steidz uz muzeju pa saules pilno ielu.

Tā sirds mūs atpakaļ arvienu paslepen

Uz mūsu nelaimes vai laimes vietu dzen.

Šīs zālēs vēsums mīt, kur cilvēka neviena,

Jo Rīgā svētdienās tik mākslu mīl un ciena.

Bet pie tās istabas tai soļi gurdi top,

Kur peizažs saulainais ar āzi jāsastop.

Ar trīsām uzlūko tā dienvidzemju klaju,

Kur stāvā krastā redz tā savu vajātāju.

Te soļu troksnis viegls tai atskatīties liek,

Tā nodreb negaidot, un sejs viss bāls tai tiek.

Tai priekšā svešinieks, kā kvēlo skūpstu kaisa

No lūpām nedzisa pat tad, kad sapnis gaisa.

Nu viņa pazīst to. Ak, kamdēļ gan šis sejs

Iz dienām daudzajām tai priekšā uzpeldējis!

Un ārpus Parīzes tā atmin vecu pili,
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Ko zili miglāji kā plīvuri tin zili.

Cik ļoti vēlējās tā neaiziet no tās,

Cik kvēlu atmiņu vēl guļ tais istabās,

Kur tvēra audeklā viņš viņas formas staltās

Un sejas kontūras, un miesas trīsas baltās.

Kā, dienai aizejot, no tumšiem laukiem mums

Arvienu pretī dveš vēl viņas svelmainums —

Tā vecās līksmības un bēdas atkal nesa

Sen senā mīlas guns, kas viņas acīs dvesa.

Tā domā: „Būs tamsirds, kas sāpēs piedot prot,

Ko es tam darīju, to pēkšņi atstājot?

Ka viņš man tuvojas — vai es gan maz to pelnu?"

Un sejai plīvuri tā pārvelk melnu.

Bet viņš to ierauga un viņai klātu iet.

— „Vai, Ariadne, jūs vēl mani pazīstiet?"

— „Jūs Kreislers. Mani reiz ar savu krāsu dvesmu

Tik skaistu uzbūrāt — daudz skaistāku kā esmu."

Kā senais Dioniss tas tagad liekas tai,

Kad gāja palīgā viņš Krētas jaunavai.

Viņš spēka apslēpta un noreibuma jonis

Tai liekas — matos vīts tam vīna ogu kronis.

Un Ariadne mulst, ko viņš tai stāsta gan?

It kā no tāluma tā vārdi ausīs skan.

„Kur nu es atrodos? Vai es vairs sevi manu?"

Slēpt mulsumu tā grib ar ātru aiziešanu.

„Pie manis būsiet rīt?" viņš jautā tai. „Varbūt."

Un žiglāk vēlas tā no šenes projām kļūt,

Lai dvēs'les kvēlumu uz īsu mirkli veiktu

Un skatot bijušo — par ātru neizteiktu.

Tā, kuģi atstājis, pēc gadiem jūrnieks vecs,

Kad viļņu plašumu no jauna atkal redz,

Kur briesmās bijis viņš, kur palīgā reiz saucis,

Grib doties ūdeņos, pa kuriem kādreiz braucis.

Ak Ariadne — tai tāds mulsums domas sien,

It kā tik divdesmit tai gadu būtu vien,
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Dzird jautrus avotus tā triecam visās pusēs,

Kā liepa ziedoša tā tagad atvērusēs.

Tā vīrus spēja liekt, tos smalkos tīklos tīt,

Bet sirdi savējo kā tagad savaldīt?

Tā ir kā pavasar's, kurš bites izlaiž ganos.

Pēc gadiem ilgiem nu tā iet uz satikšanos.

Tā lūpas aplūko, vai maigas būtu tās,

Ap rokām krāšņajām liek sprādzes labākās.

Melnzīda tērpu tā sev velk aiz labas ziņas,

Jo dailes apslēpj tas un arī atsedz viņas.

Un krūtis uzjož ar, lai dusa viegla tām,

Gaiss virs tām viļņojas ar smaržām tīkamām.

Tā daiļa, vienkārša — tik sirds sit kaut kur dikti;

Dažs teiktu — sataisās tā iet uz pirmo bikti.

Un torņi vecajie, kas redzējuši daudz,

Nu, viņu ieraugot, pie sevis domāt trauc:

Jā, Rīgā gājusi, kopš tā še valdīt laista,

Uz satikšanos nav vēl sieviete tik skaista.

Bet kad tā piezvana — bez spēka roka krīt

Gar sāniem tai, jo steidz pats Kreislers atdarīt.

Nu viņa viena būs, lai aizmirstu it visu

Ar melni cirtaino un slaiko Dionisu.

Bet tikai laipni vien viņš noskatās uz tās

Un vada smaidīdams to tālāk istabās.

Tur redz tā sievieti un bērnus kā caur miglu,

Un plīvu nolaiž tā ar rokas žestu žiglu.

Kāds gurdums neparasts tai ceļus lejup liec,

Tā krēslā nosēžas — tai apkārt kaut ko triec.

Bet vārdi nākošie tai sejas krāsu maina:

Ai, viņa kundze ir šī dāma zeltmataina!

Tā laipni uzsmaida un roku viņai sniedz.

Kas pārāks skaistumā — vai saules lēkts, vai riets?

Kas sirdij tuvāka — vai mīļākā, vai sieva? —

Viss atkarībā stāv no aklā mīlas Dieva.
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Pār Ariadni, miers, jel savus spārnus plēt!

Par velti skumjas grib tā sejā izkliedēt

Ar smalko pūderi, kas viņai rokas somā.

Pa ielām saulaināmtā ilgi iet un domā:

Cik grūti likumi, ko dažreiz uzspiež sirds!

Un kur gan nenoved mūs bieži rožains flirts!

Viņš dažai laimi nes un dažu iegrūž postā

Jeb viegli pārmāca un atpakaļ ved ostā.





DZEJAS MĀKSLA
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DZEJAS MĀKSLA

Didaktiska poēma

Dāvināta ARNOLDAM SPEKKEM

Dievs tikai talantu pēc savas gribas dod,

Bet māksla pantus vīt — mums pašiem jāatrod.

Ikvienam jāizcieš ir neveiksmes, ir briesmas,

Pirms nāk viņš birztalās, kur atskan Muzu dziesmas,

Šai ceļā bīstamā der allaž padoms labs,

Lai tā kā Ikaram mums nedraud mitris kaps:

Lai iznīdētu to, kas dzejai dara jaunu,

Tad vecos spriedumus pārvērtētu par jaunu.

Bet dzeju lirisko tik dzejā apskatīt —

Nav viegls tas uzdevums, kas man par daļu krīt.

Es pirmais nelieku pie šāda darba plecu,

Es tikai staigāju pa cehi ļoti vecu,

Kur gājis Horacijs reiz pēdām mūžīgām,

Ir Straubergs pūlējies vest latviešus uz tām,

Bet padomu „ko raksti — biežāk dzēs" celt slavā

Viņš nava paguvis vēl tulkojumā savā.

Pat spējis Bualo daudz audžu pārvaldīt

Ar krietniem padomiem, kā daiļus pantus vīt —

šis laiks to aizmirsis un grēku krauj uz grēka,

Tā raksta dzejnieki, ka dzēst tiem pietrūkst spēka.

No laikiem senseniem jau samīdīts un bārs

Kā vieta publiska stāv mūsu dzejas dārzs,

Ne sētas viņam nav, ne arī vārtu priekšā,

Ikkatrs, kam prātā nāk — brauc klaji viņā iekšā.

Pie mums no sākuma jau aizmirsts likums sirms,

Ka dzeja dievišķa tik māksla ir vispirms,
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Ka viņa gūstama vien tad, ja gads no gada

Kāds meistars nemirstīgs mums roku darbā vada.

To ilgi mēģināja Zeiferts Teodors,

Bet bēgtin aizbēga no viņa muzu kor's,

Jo viņas baidījās, ka nemācītām rokām

Tas netrauc kārtību to drēbju daiļām krokām.

Kas mākslā pilnību grib iegūt sev — tam dots

Ir laikmets antiskais, kā garšas svētavots.

Viņš iemācījis mūs, kā acīm nebūs klejot

Pa debess tukšumu, bet tik pa zemi ejot

To visu novērot, kas zems vai dižens šķiet,

Līdz ellē varonim vai Elizijā iet,

Ik lietu, liekvārdībā neizplūstot greizi,

Ar vienu epitetu apzīmēt uz reizi.

Un līdzi labības vai koka lēnumam

Tad darbi izauga un ozols Virgilam,

Ko, Georgikas sākot, iestādīt viņš steidza,

Jau ēnu deva tam, kad viņš tās rakstīt beidza.

Un franči, spānieši un itāļi pēc tam

Ir paka] antikajam gāj'ši padomam,

Un trokšņo iedvesma tiem pantos neparastos,

Kā trokšņot okeāns mēdz robainajos krastos.

Bet vāciem Parnasā nākt paši dievi liedz,

Un mūzas, kad tie tās pie rokas saņem — kliedz,

Un daiļums antikais, kur viņi lauza galvas,

Rīst tiem, ka mežzosīm rīst ūdenis no spalvas.

Kā valnis priekšā mums tie stājas, un pret tiem

Arvienu sasisties bij viļņiem cēlākiem,

Un kļuva vāciskas pa priekšu visas domas,

Pirms tās še ieradās no Parīzes vai Romas.

Bet stāv kā paraugi, kam latiniskais raugs,

Tie Gliks un Mancelijs, katrs gudras prozas draugs

Un cēlais Firekers, kam dzejas dvesma salda,

Kurš pantu valda tā, kā jājējs zirgu valda.

Tad dzeju laicīgu mums Stenders nāca dot,
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Bet tā kā viņa laiks tas dzejo prātojot.

Stāv tik ar saknēm gaisā vēl šī laika dzeja,

Jo tautai skanēja senseno dziesmu leja.

Kā zeme apklājas ar zālēm, zeļ un zied,

Ar tādu vieglumu ir visa tauta dzied.

Gars dievīgs pavadīt to darbā nenorima,

Neviens mums nepateiks, kā tautas dziesmas dzima.

Vai būris tās, kad īss ir vas'ras naktīs miegs,

Pie sava gunskura kāds modris pieguļnieks?

Vai viņas dzejojis, kad putekļains pūš ziemels,

Pa dūmu istabām ir jautri dūcošs skriemels,

Vai miezīt's iedvesis būs ļaudīm pantus šos,

Kas dejās aukainās griež ļaudis rudeņos?

Ik mājā uzšāvās tad dziesmu strūklas skaļās,

Un viņas atbalsoja tālu birzīs zaļās?

Un mita, lai cik daudz bij mūžu cauri iets,

Tās tautas atmiņā kā dūcošs bišu spiets.

Bet tauta nenojauž, cik varena ir viņa,

Par viņas lielumu tik ģēnijam vien miņa.

Kur latvju varenums, par kuru mūži trieks,

To Barons pateica, sirms daiņu dravinieks.

Un lika vainagā viņš ziedu blakus ziedam,

Mēs dzirdam Latviju ap sevi visur dziedam.

Tā Homērs rādija un Virgils arīdzan.

Ka avots čalojošs šais četrās rindās skan,

Kur maiga grācija ar ironiju jaukta,

Kur katra kaislība un lieta vārdā saukta.

Ne daiņas imitēt ir mūsu pienākums,

Tik dzejas metodi no tām būs paņemt mums.

Bet dzeja mūsējā pa ceļu gāja citu:

Kad visa Eiropa jau jaunu dienu ritu

šurp nākam redzēja — tad neviļus bij tai

Dots daiļums antīkais kā paraugs pilnībai,

Bet bija beigušās šīs gara dzīres jautrās,

Kad nāca skatuvē nu latvju mūzas kautrās.
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Šī mirkļa principu un ideju velts zaigs

Ik dienas mainīgais, un tas ir latvju laiks,

Kur runāt iesāka nu atkal sili sirmie,

Kad pāri pacēlās tiem dziesminieki pirmie.

Tukšs, neapstrādāts tiembij priekša dzejas klajš.

Tur Juris Alunans, gudrs vārdu radītājs,

Kurš latvjiem dāvāja no vāciem pārstāstītu

Tai laikā soneti ar mākslu sarežģītu.

Karš, kas ar valodu bij toreiz jāved tam

Bez kādas atpūtas, jo dzejā cīniņam

Par formām dažādām viņš pirmais gurnus joza!

Kā mālus veidotājs tas tikmēr vārdus groza,

Līdz viņi mūžīgi viens otram nepielips.

Kā Jēkabs nekļuva tas šajā cīņā klibs.

šim formas ciltstēvam ir kaut kas bēdīgs sejā,

Jo bērnu kropļainu tam netrūkst mūsu dzejā.

Šī laika dzejniekiem par daļu patoss krīt,

Tie svētkos lieliskos grib tautu sazvanīt.

Tie viņas tagadni tik krāšņi alka matīt,

Cik tautas pagātni tiem krāšņu tīkas skatīt.

Un gaisā uzšāvās kā avots dziesmu prieks.

Tur jaunais Auseklis, cēls dievu dziesminieks,

Kurš tautas brīvībai par visiem vairāk kaitis,

No laikiem sen seniem šurp nācis vaidelaitis.

Un simtām dievību ap viņu pildas gaiss;

Caur vācu Šilleri šis dzejnieks bakchiskais

Ir ritmus latviskus vest pratis gaišā klajā.

Kā patiess medinieks viņš vārdus ķer un vajā,

Un kopā sasaista, lai pierādītu mums,

Ka latvju valodai dots klūgas lokanums.

Un tauta, dzejnieki deg liriskajās svelmes,

Viss mostas romantisks, kas pagātnes bij dzelmēs

Un galvās lepnākās tad ilgas pacēlās,

Lai beidzot saistītas nu tiktu teikas tās,

Kas tautā klejoja, kā meklēdamas ostu,
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Ar dzejas episkās zeltmirdzošajo jostu.

Un brīves nākamās viskarstais apustuls —

Tas Pumpurs, kurā sit šīs dzejas dziļais pulss.

Un visi lepni bij uz cēlo patriotu,

Kurš savam laikmetam tik krāšņu vija rotu.

Gan viņu godam min un uzslavas teic tam,

Bet māksla uzsmaida tik neatlaidīgam.

Kas dzeju rūpīgu un asu mīl — maz mantos

No mūsu epika, kam kārtības nav pantos.

Šī laika atplūdos tiem dzejniekiem celts tron's,

Kam ņēmis iedvesmu un prātu Apolons,

Un lasītāju skauj arvienu miega tirpas

No viņu gleznaino un sīko dzeju stirpas.

Kas dzied par strādniekiem, tik imitēs vēl tos:

Bāls vācu mēness spīd šais dzejas strautiņos.

Un tikai Lautenbachs pauž lielas mākslas slavu,

Tā Vidvuds varenu veļ vārdu straumi savu.

Še laiku leģions skrej mūžos kopā vākts,

Bet rima dziesminieks šis, ienaidnieku mākts.

Tik gandarījumu par to viņš iegūst gardu:

Jo viņiem tagadne — tam nākotne dos vārdu.

Ja darbā amatnieks patiešām šķietas labs,

Pie viņa parašu šo lēto nesastaps,

Ka nonievātu viņš, reiz sākdams darbu grūtu,

Kas viņa amatā jau iepriekš radīts būtu.

Bet piemērs cēlākais, mums Alunana dots,

Uz laika palikās tik viņa paša gods.

Ja saprast nebij lemts tiem viņa pantu māku,

Pat sisen's dziesmu dzied par viņiem mākslīgāku.

Ir rīmes nācās tiem aiz matiem sagūstīt,

Šīs vieglās meitenes, kas pašas rokās krīt

Tik pieri darbīgu ar ozolzariem zaļiem

Mēdz svaigot iedvesma, kas nenāk soļiem skaļiem.

Var dzejnieks iedomās un kvēlās jūtās svilt,

Bet tādiem līdzekļiem tam muzu nepievilt:
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Ko karsti stāsta sirds, to auksti galva strādā,

Ja dzejniekam to nav — lai citur darbu gādā.

Lai izvēl dziesminieks, kas dievu apveltīts,

Šo paraugu un iet uz Parnasu tam līdz,

Bez sekmēm nepaliks ne mūžam viņa gājums,

Jo mākslas iesākums ir pakaļdarinājums.

Un šāda draudzība ar ģēniju būs tam

Tas pats, kas vasarā ir saule augļkokam:

Gan lietus viņu per un reizēm krusa kapās,

Bet saules draugi drīz tam augļi mirdzēs lapās.

Kas dažreiz dzejniekam ir labas dzejas raugs,

Teic Edvarts Veidenbaums, tuvs Horacija draugs,

Nav viņam priekšteču, viņš vientuļš laiku maiņās,

Kas dziļš pie Horaca un nepārejošs dainās,

Tas pantos vienkāršos tam vienkārši top siets,

Un dzejā reāli pie mums viņš pirmais triec.

Arvienu pārvalda tam prāts ikkatru jūtu,

Un māk viņš Skaidris būt bez kā jel sēklis kļūtu.

Tāds ir šis dziesminieks, daudz izslavēts un bārts,

Pilns slēptiem asumiem un īss kā sakāmvārds.

Tā pantiem nopietniem gar dabu mazas bažas —

Viņš savām domām ņem no tās tik krāsas dažas.

Der dabas ainas tad, ja domu ietver tās,

Kā vīnā ķekaru zem lapas robainās.

Ir daba noslēpta, un lai tā visu dotu —

Mums viņā jāieiet ar prātu apgaismotu,

Lai viņu izprastu, kā to tik gudrie prot,

Kā zālēm jābūt mums, kas elpo nemanot.

Bet pirmais Esenbergs uz dabu acis raisa

Mums dzejās, apdvestās ir viegluma, ir gaisa,

Jo Janku burvību viņš juta toreiz viens,

Tam smaržo vēl arvien tur pļautais dzejas siens.

Kaut viņam pantu daudz, kam nezinām pat vietu,

Kas, rītā rakstīti, ir miruši ar rietu.

Strauts, kuram spēka nav līdz lielai velgai kļūt
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Daudz laba nedod mums, kaut ar viņš skaists var būt

Tāpat kā pants, kurš rit, vīts maigām lauku zālēm,

Un kuram logu nav uz lielām gara tālēm,

Dzert katris aicināts pie straumēm mūžīgām,

Lai dzīves trokšņu mākts gars veldzējas pie tām.

Ko daiļu radam mēs — tas acīm vaļā plēties

Jau kādu reizi bij — mums vajag atminēties.

Gars plašāks dzejniekiem še guļ vēl neatrakts,

Tik īsā iedvesma ir tiem kā maija nakts,

Kas pāri pļavām iet ar vieglu krēslas trīsu,

Un garām poēmām tiem elpa šķiet par īsu.

Ja tam par tirānu kļūst četrpēdīgais jambs,

Bet Edžus Sudrabs vien tik lidinās bez bēdas

Tai pantā, cezura kam ir pēc sestās pēdas.

Un bija patiess draugs viņš mūzai episkai,

Uz zemi svabadu viņš lika nonākt tai,

Kur, laukos staigājot, tam ritmu vienmērīgo

Tā dvaša ceļ arvien, kas mūsu druvas līgo.

Bet arī iedvesma ik reizes maz mums līdz,

Ja vielas kaitīgas nes viņa sevim līdz.

Nav dzeja episkā strauts, kurš mīl skriet pa oļiem,

Nē, zemi pārstaigā tā tikai lēniem soļiem,

Tai tīk pie arājiem un kara vīriem stāt,

Un stāstam savējam tā teiku piepin klāt.

Kā šķīsta matrona tā ģērbta, un ne velti

Tā godā altārus, kas tēvu tēvu celti.

Un jūtām niecīgām tā ceļu nepašķir,

Pēc debess likumiem tie darbi veikti ir,

Kas sevī tvēruši it visu tautas justo.

Tie senās debesis kā gāju ceļi krusto.

Ir mūzas dievietes— tīk zemes lietas tām

No snaudas modināt caur debess atmiņām.

Bet doma kaila šķiet. Tā nonāk še, lai dotu

Arvienu dziesminieks tai zemes krāšņo rotu,

Lai, ļaudīs staigājot, par daļu viņai krīt
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Tās formas, kuras var ar roku noglaudīt.

Un gūs tas dziesminieks ik reizes daudz sev laba,

Kam mīļš būs epitets un viņa gudrā daba.

No putna mācīties — lai augšup dotos tas —

Viņš zemi neatstās aiz tukšas iegribas —

Tāpat, ja dziesma grib sev skrejai spēkus smelties,

Lai atgadījums kāds liek viņai spārnos celties.

Bet kādās kļūmībās ik dzejnieks ierauts taps,

Šos nīstos likumus — mums Rainis piemērs labs.

Šis dzejnieks sauss un grūts, kam muza ir bez smaida,

Viņš pantus kailus iet pa latvju zemi laida.

Un dzejai, kurai ir uz visu jāvērš skats,

Viņš, nīstot tirānus, par tirānu top pats.

Tas viņu, negribot pie cita apgrēkoties,

Liek skaļai himerai bez stājas pakaļ doties.

Tad dzeja, iedama ik dienas ceļus šos,

Nīkst veltu izdomu un sapņu tuksnešos.

Jums saku, dzejnieki, pirms kādu domu slēdziet

Jūs pantos savējos — no abstrakcijām bēdziet.

Un virsū Rainis pikts brūk vārdiem parastiem,

Pilns klajums locekļu, ko nocirtis viņš tiem

Tie visi izskatās pēc ganāmpulka šausta,

Un ainas nervozi tie viņa rindās rausta.

Der apģērbs tautiskais, kurš daudzās krāsās zib,

Ja tērpu parādi no viņa rīkot grib;

Un kā šo apģērbu — ir tautas dziesmu pantu

Lai apbrīnojam mēs kā senu laiku mantu.

Bet katris dziesminieks, kurš imitēt to ies,

Sāks viņš kā negudris pret Dievu cīnīties.

Jauc tikai Rainis viens ar neparastu mīlu

Jaunlaiku sajūtas ar vecu laiku stilu.

Tais lugās, kurās liek viņš ieliesmoties tām,

Tautdziesmu pantmēri vaid pēdām norautām,

Bet tautai viņš tos sniedz kā patiesību plaukstā,

Kam tīk — lai pasildās pie ģēnija šī aukstā.
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Un tādu ideju lai dzejnieks netiek veikts,

Kas beigtas skaitās tad, kad gadu desmits beigts:

Tā dzejas puķes būs, kas sakrīt pīšļu biedos,

Līdz rudens tuvojas un bites neskrien ziedos.

Ko der — ja slavu teikt tev ielas pūlis sāks?

Par viņu uzslavām nekas nav mainīgāks.

Būs gudram skatienam tik tāda seja skaista,

Ja kāda līdzība ar senčiem viņu saista.

Kas laikam sevi dod — ar laiku pašā viss,

Un Aspazijai lemts būs līdzīgs liktenis.

Tā lugās savējās un arī savās dziesmās

Kā spoža raķete, kas gaisos sadeg liesmās.

Tas vācu estētisms, kurš plašā togā tin

Ikkatru lietu tai, ko viņa dzeja min.

Ir sliktu sējusi tā mūsu dzejā sēju,

Kā vējš mēdz viņa skriet un apkampties ar vēju.

Uz tādu nemieru mīt slepens viņā prieks,

Kas mākslas garam svešs, jo patiess dziesminieks

Var dabai trakot likt, bet kad jau negaiss pāri,

Viņš rāda mierīgu mums skaidru debess āri.

Bet svaros smalkākos ikkatru lietu sver

Un sīki pārbauda mums Anna Brigader.

Par mūsu liriku, kopš necik senā laika,

Tā dažreiz iemirdzas kā varavīksna slaika.

Vislabāk iespēj pants pie sevis sirdis siet,

Ja slēpta mūzika ta vārdiem līdzi iet,

Kā viļņiem, kad tie plūst, lai sevim mieru rastu

Bez vēja pusdienā pret apklusušo krastu,

Kur, saldi trokšņojot, tie atpakaļu brūk

Un viņu čaloņa ar zāļu smaržām jūk.

Bet vārdu mūziku tas radīt neiespēs,

Kurš dabas trokšņus ņems un akli imitēs,

Kā dara Plūdons to. Tā dzeja augsti celta.

Kaut skaņa viņa šķiet, bet maz tai ritma zelta.

Nav māksla vārdus tvert un virknēt tā, lai tiem
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Ir tas pats rībonis kā ratiem rūcošiem.

Bet dzied viņš — Zemgale ja reizēm nāk tam miņā,

To dzird, kas dzeju mīl un ilgi klausās viņā.

Neviens no aizsaules nav spējīgs izlidot

Un mums par turieni kaut kādas ziņas dot,

Un tāpēc, dzīvi šo lai mīlam mēs kā māsu,

Kas pilna pretrunu un daždažādu krāsu,

Bet nav tā jālabo. Vai upi kāds sāks smiet,

Ja tai uz lieljūru tīk līču ločiem iet?

Kurš dāmām patiksies — arvienu tāds būs ārīgs,

Kurš stipris jutīsies — būs allaž varas kārīgs,

Ko citi neslavē — pats sevi slavinās,

Kam ņemta gudrība — pie viltus darbiem stās.

Kam pašam prāta nav — no citiem viņu nomās,

Kam augstu domu trūks — par sevi augstu domās,

Kurš lišķis — allažiņ uz četrām kājām ies,

Bet tas, kas gudris būs, par viņu pasmiesies.

Mēs stāvam, ņemdami no dzīves pantu zeltu,

Lai dzīvi slavētu, bet ne lai viņu peltu;

Un viņas apinis, kurš mums par prieku zied,

Tos pantus sasaista, ap kuriem zaļš viņš lied.

Un mākslas likumi un dzīves normas — rodas

Bez gribas mūsējās — mums viņiem jāpadodas.

Bet, domājot par tiem, top skumji Porukam,

No acīm mutautiņš tad mūžam nezūd tam,

Viņš raud, ka naktī tumšs, ka diena pārāk asa,

Ka šauru koturni ap kājām māksla prasa.

Viņš ganu tarbainu celt dzīves tronī grib,

To tērpjot dārgumos, kas viņa rokās zib.

Tik svabads viņam stils, ka pats tas vaļā raisās,

Bez kādas kārtības ap viņu domas kaisās.

Bez mākslas bieži vien viņš pratis vienkāršs būt,

Tik dzejā iespējis viņš nava veidu gūt

Beiz kaut kur skatītām un cēlām debess ainām,

Bet tautu apbūris viņš dziesmām žēlabainām.
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Un visus žilbinot, gaišs, cauri pasaulei

Zirgs viegli spārnotais no zemes zemē skrej.

Kur stāj viņš — avoti sit gaisā skaņu vilni

Un triec un burbuļo tie nimfu smieklu pilni.

Bet mīlē nevaidams, un visu važu dīks

Viņš debess plašumus, un tāpēc vajadzīgs,

Lai gudru jājēju tas mugurā sev justu,

Ka gaisā tukšā viņš pavisam nepazustu.

Tik augstu skrējienu mēs dzejai drīkstam dot,

Cik augstu rožsmarža spēj naktī uzlidot,

Jo mūzai panesams nav klajo gaisu ledus,

Tai tīkas mieloties pie zaļās zemes medus.

Kas tajos augstumos mums sievu daili dos,

Pēc kuras veidojam mēs pantus savējos,

Kad, līksmē dzerdami no viņu lūpām malku,

Mēs jaucam iedvesmu ar viņu drēbju šalku,

Lai rastos grācija, kas dzejā zaigo mums

Un domās mūsējās kā debess atspīdums?

Bet Akuraterim maz nojautas un daļas,

Ka gadusilgus jau to nes pēc savas vaļas

Te mirkļa līksmībai, te izmisumam dots

Zirgs viegli spārnotais, bet slikti iemauktots.

Viņš lietas nemīlē, viņš projām bēg no tām,

Vēl viņam jāraugās uz skaistām līnijām,

Kur muzu dailes dus kā lēnas upes krastos,

Lai dzeja pilnīga kādreiz tam rokās rastos.

Skaists vējš, kurš liepziedu un smaržu pārpilns skrej

Pa reizēm pusdienā karsts cauri Zemgalei.

Daudz vairāk dzejniekam kā debess zilais nojums

Der dabas sapratīgs un pareizs novērojums,

Jo viņā neredzamsun arī apslēpts viss,

Bet mūsu valodā kā teiksmains spēlmanis

To Skalbe izteicis mums savas kokles stīgās

Un visu ietērpis viņš formās piemīlīgās.

Viņš zemes lietas mīl un smaidīdams no tām
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Pa reizei raisīties liek jaukām pasakām.

Uz dzeju patiesu tam iedvesuši dziņu

Tie daiņu dzejnieki, kas mācījuši viņu.

Šim īstam dzejniekam ik nieciņš redzams sīks,

Kaut cauri dzīvei iet viņš it kā neredzīgs.

Bet mūsu lirikai jau dienas likās rietā,

Kad visi gribēja, lai galvu nimba vietā

Tērps sarkans grezno tai kā ielas sievietei,

Lai pūlim kvēpinot tā pūļa smieklus smej

Un tauri pasniedzot tai šauru deva gūstu,

Lai ielu laukumos tā ļaudis kopā pūstu.

Un viņas valdniekiem par viņu liels bij prieks.

Tad Viktors Eglītis, drošs dzejas bruņinieks,

To raušus izrāva no gūstniecības kauna

Un vecās tiesības tai atdeva no jauna.

Un domām spārnotām tad svabads vērās gaiss,

Par kurām karoja šis dzejnieks dažādais.

Pilns blāzmu svelmainu viņš vispusīgi prāto,

Pirms pantos izsacīt tas taisās sirdī krāto,

Un tālās krastmalās, kur asfodeles zied,

Viņš kādreiz staigājis, bet atpakaļ vēl lied

Tam domas allažiņ uz viņām skumjām vietām,

Tā muza mūžīgi par dziļām domā lietām.

Kaut visos cīniņos šis meistars veicējs šķiet,

Bet cīņā lielā vēl ar rīmēm viņam iet.

Ja dzejnieks pārvaldīt nav spējīgs katru jūtu,

Tad dzejai allažiņ viņš ceļu dara grūtu.

Te priekšā viņam purvs, te cieti nomīts klons —

Tā muzu savu ved uz priekšu Jēkabsons.

Arvienu viņa pants top nejaušību dragāts,

Kaut dzejas avotiem viņš daždažādiem bagāts.

Kad gaitu dzejnieks sāk — tam daži māni māj,

Bet izceļojies daudz, lai vairs viņš neatstāj,

Sev piedzīvojumus un gudras domas smēlies,

To mazo dzimteni, no kuras kādreiz cēlies.
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Pants, kura skrējienam dzimts peizažs spārnus

Arvienu patiess būs un laikus aplidos.

Daiļš Austriņš. Daiļāku viņš kroni būtu vijis,

Ja pats par paraugu sev nebūtu viņš bijis.

Ja kuģis ostu met braukt apkārt pasaulei —

Viņš vieglis sākumā pa viļņu virsu skrej,

Tad aplīp korāļiem un jūrzālēm bez skaita,

Un lēna paliekas tam senāk lepnā gaita.

Tā Fricis Bārda iet. Ikvienam pants kļūs gauss,

Kurš nesaprašanā un paviršībā ļaus,

Ka dzejā sakrājas uz gleznas viņam glezna.

Ikviens lai sargājas no stila pārāk grezna.

Kurš gleznām dzejolī bez mēra vaļu dos,

Ar zaļiem pinekļiem viņš muzu savāžos.

Tai sveša greznuma un pārmērības alka,

Visvairāk piederas tai vienkāršība smalka.

Šo mākslu grūtāko dot nācās Dambergam

Un muzu komisko bij latvjos ievest tam.

Bet dzejā vienīgi prāts tad kļūs laipni maldīts,

Ja viņā sajūtams būs temperaments valdīts.

Un mainas laikmeti un Dievi viņiem līdz,

Var saukt to laimīgu, kurš paliek piesaistīts,

Tāls modes virzienam, kas tautā apkārt klejo,

Pie saviem penatiem un viņiem himnas dzejo,

Kā Štāls to darīt mēdz. Viņš kokli stīgoj's pats,

Arvienu viņam vērsts uz sevi pašu skats, —

Kad runas smagas viņš ar dzejas dievi tura,

Pilns tumšas kaislības pie tumša ugunskura.

Ar jaukām iedvesmām mums bagāts Erss, bet tām

Aiz rindām jāpazūd bez mēra dzejiskām,

Kas viņa muzu vij pret viņa paša gribu.

Zem zila plīva slēpj tā skaistu acu zibu.

Tas dzejā paliekas uz visiem laikiem svēts,

Kas sirdī skumīgi vai jautri pieredzēts,

Ne mežu audzē prāts, ne viņā lapas raisa
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No tā tik parku vien viņš paklausīgi taisa.

Bez prāta prātodams — tā Pēters Ērmans iet.

Kā drukna lauc'niece tā gausā muza šķiet,

Kas savas dzejas nes, ikkatru ritmu ārdot,

Kā zaļas jāņzāles uz Rīgas tirgiem pārdot.

Un jūtas itnekad lai necienām par daudz:

Tās kopā jēdzienus un arī lietas jauc,

Jo prātu aukstajo mēs tāpēc dzejā mīlam,

Ka labi audzināts tas skaidrību dod stilam.

šos ceļus grūtos iet mums Elza Stērste prot,

Un stila dzidrumu tai nespēj aptumšot

Pat maigas ziedlapas, kas krīt no rožu koka,

Zem kura sēdusies tā savas dziesmas loka.

Bet bālu skaidrību mīl Krūza. Dzeja tam

Strauts latvisks, saredzams līdz pašam dziļumam,

Viņš savas skumjas dzied un apklusušas ainas,

Un mīlas žēlabas uz kokles vienstīgainas.

Bet slinkums iedvesmi nekad nav spējīgs dot,

Pie mums tik nolaižas tā darbā, negaidot,

Un pants, kas saistīts bij — jūt neparastu vaļu

Un visu piepilda ar čalošanu zaļu.

Tā valda lirikā mums nejaušība vien,

Ir tikai fragmenti, kas kopā jāsasien.

Ar aukstu kaislību tad nāca Pāvils Rozīts

Bet dzejā it nekas caur to vēl nebij grozīts,

Un dzīves ūdeņos viņš pats sev bijis loms,

Viņš visu sadala kā priecīgs anatoms.

Tā muza ielu mīl, kur krāšņās drēbēs Utu

Redz viņu trokšņainu un pūļa pavadītu.

Un skauta pasaule ir strāvām dažādām,

Un pildas Latvija ar viņu atskaņām.

Tik laižas šurp ne domu bezdelīgas žiglas,

Bet tēli, taisīti no ugunīm un miglas;

Tos caurskrien Sudrabkalns, gars ziņkārīgs un ross,

Drošs jaunu ritmu tulks, viņš it kā albatross
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Te spārniem zemi skar, te atkal saules disku

Un laikus tālus sveic ar dzeju patētisku.

Viņš jūrās lika skriet reiz kuģiem spārnotiem —

Tik nācis atpakaļ neviens vēl nav no tiem.

Bet Strauberg-s, sajuzdams, cik mūsu laikmets niecīgs,

Uz tālu pagātni prom aizlidojis priecīgs,

Tās bites atstādams, kas šeitan medu sūc,

Pret tām, kas Himetā jau gadu simtiem dūc,

Un latvju valodai, pats nīzdams modes niekus,

Viņš māca latiņu un grieķu dziesminiekus.

Bet dzejai jaunākai lemts lietas pantos siet,

Kas poētiskas mums no dzimšanas jau Šķiet,

Un bez kā atbalšu sev mūžu mūžos rastu

Tā lejas mierīgi pa gultni sen parastu.

Tā siltumnīcā aug un viņas gaisā vārā,

Un bailes skatīties caur logu viņai ārā.

še slinkums dzejniekos ar iedomību jaukts,

Līdz tikko pamodies top talants viņu žņaugts;

Un dusai spilvenu tiem vieglāk pacelt nākas

Kā atšķirt grāmatas, kas spīguļo kā bākas

Pār savu laikmetu. Tos ģībons mocīt sāk

Dēļ vēja svabada, kas no šim rindām nāk.

Skan sentimentāli šai dzejā katra stīga,

Un veidos savos vēl tā šķietas nabadzīga.

Kur himns, kas vienīgi ap baltiem tempļiem lied?

Kur satira, kas tā kā nikna stiba dzied

Pār ļaudīm, kuri slīgst vistīkamākā baudā,

Kad to, kas tautas gods, var pārdot sīkā naudā.

No Juvenala guns prom latviets bailēs diedz,

Tam tīkas sājais joks, ko alus glāze sniedz.

Būt asi dzēlīgam — tā pagājības slava,

Uz viņu atpakaļ mums ceļa vairāk nava:

Tai sēklī dzeja mums un arī dzīve irst,

Kur peld tik vilnīši, bet lielie viļņi mirst.

Nav skaisti panti tie, kas pārāk gludi lejas,
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Tāpat kā tīkamas nav bezraksturu sejas.

Mums tīk, ja vēstijiens kāds liesmains plūst no tām

Par cīņām paveiktām vai arī zaudētām.

Mums mīļāks ceļinieks, kurš nāk no svešām tālēm

Pēc jūras smaržojošs un viņas svaigām zālēm,

Kā ners, kas salonā teikt anekdotes māk

No mākslas vēstures par visiem tīkamāk.

Un ja kam tālāka būs modes smalkā pudra —

Tam kādreiz atvērsies ir dzejas māksla gudra.

Ja lielos ūdeņos grib dzejnieks aiznests kļūt —

Ne vienu brītiņu viņš nedrīkst mierā būt.

Lai it kā pētītājs tas cauri dzīvei staigā

Un skatās pagātnes un sava laika vaigā,

Un, ja par bīstamu neviens tam nebūs taks,

Tad mājās pārlidos viņš beidzot medus smags.

Var arī iedvesma uz ilgiem laikiem klusēt,

Bet ziņkārīgais prāts ne mūžam nedrīkst dusēt:

Kā vēsma Dieva gars pār dziesminieku nāks,

Kas krāts — gūs veidolu un pēkšņi dzīvot sāks.

Tā spārni sudmalām pret skaidro debess āri

Bez kustēšanās stāv, bet līdz ko viņiem pāri,

No laukiem atskrejot, iet kāda vēja pūts —

No jauna piepūšas, un atkal buras dūc,

Un dzirnu akmeņi, kas traucēti no dusas,

Kā senāk graudus maļ un duņo dziesmas klusas.

Un zemē svešinieks un visiem ļaudīm lieks

Ir Dieva komed'jants, ikkatris dziesminieks,

Kurš aizved allažiņ, pilns viņa mīlas kvēles,

Šai trokšņu pasaulē tam patīkamas spēles,

Jo gudrību, kas mīt Tā radībā — viņš prot

Par visu labāki Tam pantos atbalsot.

Un lai līdz dziļumiem viņš lietas skatīt spētu —

Arvienu uzlaiž tam Dievs ārprātību svētu.

Pilns nedziestošas guns pa priekšu tautai skrej,

Vij nimbu mūžīgu ap galvu netiklei,
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Viņš dzird tos runājam, kas nāves valsti palsā,

Kas vēsmā lēnā čukst un runā jūras balsā,

Un zeme zaļa jā tam liekas Dieva nams,

Caur kuru viņa Dievs pats lido neredzams;

Un vārdus parastos pirms met viņš jaunā sejā —

Viņš vēta pazemīgs tos Dieva spārnu vējā.

Tik Viņam atbildīgs un citam it nekam,

Viņš zemi pārstaigā, pats līdzīgs saulstaram,

Ik lietu aptērpdams, vai cienītu vai peltu,

Par godu dievībai ar rietu krāšņo zeltu.

Ja mana dzejnieki, ka viņu māksla sīk,

Ja ilgāk raudzīties vairs viņam nepatīk

Šai dzejas grimšanā un viņas postu ainā,

Lai žiglāk triremā tie sēžas līksnuķainā

Un aizbrauc, meklējot pēc skolotājiem labiem,

No skitu miglām prom, caur Heraklesa stabiem.

Kad garām sirēnu būs viļinājums baiss,

Tad apsveiks Mantujas gans simtkārt dievišķais

Tos lauku mājoklī, kā savus gara radus

Zem ozoliem, kas šalc jau divitūkstots gadus.

Pie vīna smaržainā, lai modri klausās tad

Tie gudrās valodās, kas neapnīkst nekad,

Līdz atkal brīdis nāks, lai kuģi velgā stumtu

Braukt tur, kur dūmi kūp pār tēvu mājas jumtu.

Kā apins tumšzaļais ar osi zarus vij —

Tā vecā gudrība ar jauno vārdus mij,

Tā muza dzejniekiem no ozollapām pītu

Sniedz vaiņagu, lai tos no pūla atdalītu,

Tā viņa talantu, ko tikai dievi dod,

Ar mākslu savieno, kas pašam jāatrod.
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IZPOSTĪTĀ LATVIJA

Nava stāsta skumjāka, kā stāsts par Latvija, kura, draugu

atstāta un ienaidnieku uzvarēta, izpostīta un gandrīz bez dzī-

vības, guļ pie pasaules lielceļa, kas iet no vakariem uz rī-

tiem. Kopā ar visām citām Krieviju apdzīvojošam tautām,

viņas māņu varenības apžilbinātām, Latvijā karš atmodinā-

ja vislielākās cerības. Viņa gribēja par pilnīgu noteicēju pa-

likt zemē, kur tā septiņus gadusimteņus bija turējusies pre-

tī ģermānismam, radīdama savus brīnišķīgos izdomājumus,

četrrindīgās tautas dziesmas un attīstīdama savu latvisko

kultūru, kurā ir vilcieni, ko nekādi mūži vairs otru reizi ne-

atkārtos. Vēl lielākas cerības Latvija lika uz Krievijas re-

volūciju, bet pēdējā kapitulēja Vācijas priekšā un izbeidzās,

atstādama uz mums savu kaunu Un saģiftēdama ar savu in-

ternacionālismu daļu no mūsu tautas tik tālu, ka viņai vairs

nebija svēta Latvijas māju pavarda uguns. Kā tumši dego-

ša, nezin no kurienes uzpūsta milzīga ugunskura dūmi —

Krievija no mums ir atkāpusies, atstādama pēc sevis bal-

sīgas piemiņas, kas atgādina visšausmīgākos Latvijas pār-

dzīvotos laikus, kuri jau ir tik tālu, ka tie pazuduši tautas

atmiņā.

Pēc milzīga patriotisma uzliesmošanas, spārnainām nākot-

nē mestām cerībām, pazaudētām un uzvarētām kaujām, mēs

atrodamies šausmīgākās īstenības priekšā, kas svelpj pār mū-

su tautu it kā pātagas cirtieni. lenaidnieks, kura lielīgās

dziesmas tagad skan pa visiem Latvijas ceļiem, kaut kur

tumsā gatavo cilpu, lai izdevīgā brīdī uzmestu viņu kaklā

mūsu tautai; mēs nevaram saskaitīt savus miroņus, kritu-

šus nodevīgos uzbrukumos Austrumprūsijā un Rīgas fron-

tē; mēs nevaram pat pamatus atrast savām mājām, kuras

kūpēdamas un sprakšķēdamas it kā mūsu acu priekšā deg
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vēl mūsu atmiņās. Mums ir atgriezti visi, gaišu un bezgalī-

gu apvāršņu ceļi, un starp diviem stabiem, kas līdzinās ka-

rātavu kokiem, tauta tumsā šūpo savu cerību līķi.

Bet mūsu mājas varēja nodedzināt, izraut no tautas vi-

dus labākos un tos nogalināt, samīt druvas, aizdzīt svešu-

mā mūsu tautu, bet ne salauzt mūsu vīrišķību. Caur tum-

šiem gadusimteņiem, kuri nava nekādu staru apspīdēti, caur

kariem un mēriem un visādām nelaimēm viņa līdz šim ir

glābusi un vadījusi mūsu tautu. Un tagad, kur mēs vēl tik-

ko lokāmies zem lielā sabrukuma drupām, viņa ir tas vie-

nīgais zelta svīris, kas spējīgs uz saulaināku pusi pagriezt

mūsu tautas likteņus. Nelokāma savā raksturā, līdzīga sim-

tu gadu vecam kokam, kuru šautuši zibeņi, cirvji un vēji,

bet kas ik pavasarus uzplaukst no jauna, latviešu tauta pat

pie tām robežām, kur visiem spēkiem jāsaļimst, ir augšup

cēlusies, liela savā stūrgalvībā, paglabādama savu valodu

un dziesmas caur gadusimteņiem. Un šīs neatlaidības un

stūrgalvības balss, asiņu balss, skanēdama no mūsu rasas

dziļumiem, dod mums vēl spēku pacelt roku un atvērt kādu

logu, un mēs redzam visu Latviju, kāda viņa bija, kad vēl

neviena granāta nebija plosījusi viņas svētos laukus.

No platiem zelta lielceļiem, no kuriem daudzi ir vairākus

gadusimteņus veci, kā kupla koka zari stiepjas ceļi un taki,

un, vīdamies caur zālēm un labīblaukiem, aizved mūs uz lat-

viešu mājām ar nelielām bērza birztalām, kurās atbalso-

jas vēja pūtieni un govju māvieni. Šīs mājas atrodas pašā

labīblauku vidū. Augstu pār viņām bieži paceļas kāds vecs,

episks koks — ozols vai liepa. Neviens nezina, kas viņu tur

iestādījis — tādu viņu tur redzējuši tēvi un tēvu tēvi. Cieti

nomīdīta gatuve ieved mūs mājās, pilnās koku noslēpumai-

no čukstu, ar baltiem celiņiem, kuri stiepjas caur sētsvidu

uz visām saimniecības mājām no istabas. Apīņiem apaugusi

veranda, vecs, apdilis slieksnis ieved mūs šinī istabā, kurā

tautas un ģimenes tradicijas, kaut gan ļoti senas, raugās

uz mums ar skaidrām, nekad neaizmiegošām acīm, lai gan
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apkārt viss ir mainījies: vecais evaņģēliskais sējējs ar sē-

tuvi un pļāvēji ar žiglām izkaptīm izzuduši un viņu vietā

stājušās mašīnas, kas trokšņainas, stingras un mēchaniskas

pārstaigā katru gadu laukus. Bet viņas jau tā saaugušas ar

šiem laukiem, ģeometriskiem pēc savas formas un mistis-

kiem pēc savas auglības, ka tapušas visiem mīļas. Sējamā

mašīna, kas nogulda zemē graudus, pļaujamā mašīna, kas

tarkšķēdama lien rudeņos ap druvām kā milzīgs zirneklis, ap-

vīdama viņas ar zelta kūļu vijām, pēc miltiem un graudiem

smaržojošās klētis, kas rudeņos tiek appušķotas vēlām pu-

ķēm, kad maisi viens pēc otra pazūd viņu durvīs, lai izbir-

tu apcirkņos dziļos un tumšos kā akās; kūtis, kur dziļā klu-

sumā nopūšas pa naktīm govis, Latvijas sētu bagātības un

auglības nesējas, pasaku un nostāstu pilnā rija, kur klonā

gar sienām karājas daudzās, sen mirušās rokās apdilušie,

bet tagad vairs nevajadzīgie spriguļi — visur tur mājo lat-

viešu zemnieka dvēsele, vērodama laukus, kā viņi pamazām

top zaļi, lai tad vēlāk nodzeltētu saulē un rudeņa dzeltenajā

mierā. Latvija ir zāļu zaļuma un šalcošu lapu zeme, un viņas

zemnieks dzīvo, sajaucas ar viņas noslēpumaino mistiku. Vi-

ņam nepietiek ar to, ka jūnijā viņa zeme pārvēršas par za-

ļuma bezgalību, kur rudzu un kviešu lauki mainās ar bir-

zēm un pļavām, Jāņos, kad tūkstošām daždažādu puķu atve-

ras un smaržo, viņš ienes istabā ozolu un ošu zarus, apvij

jzaļnma vītnēm māju palodās, pazuzdams zemes auglības

dievināšanā, kurā tik brīnišķīgi apvienojusies kristīgā ticī-

ba ar senā elka dievu laikmeta atliekām. Ar ilgu darbu uz-

varētu un papildinātu, latvietis mīl savu zemi, smagu un

treknu Zemgalē, pār kuru pilni labības stiebru siltuma un

vārpu zelta staigā vēji, ieiedami istabās, ar savu zāļu, lau-

ka un dārza bišu medus smaržu, un sapņainu un vieglu Vid-

zemē, skanošu un gaišu upju un nekad neaizmiegošu avotu

pārcirstu, kuros atspoguļojas ar ļoti senām teikām apvīti

kalni. Latvietis mīl savu zemi sevišķi rudeņos, kad klusums

ieiet dārzos, laukos un mežos un ūdeņi metas sarkani no



238

vīstošām lapām, gaiss top pilns angļu smaržas un dzīves so-

ļi it kā uz brīdi apstājas un viņa nolīgst zem sava zelta sma-

guma. Piekrautie labības vezumi velkas pa lauku ceļiem,

strādnieki kustas pa druvām gaismā un mirdzumā, pār visu

zemi skan pļaujmašīnu troksnis, un dampji, domīgi un vien-

muļīgi rūkdami, pa šķūņiem ēd labību, pilniem malkiem dzē-

rušu vasarā saules karstumu. Mājas klajos laukos, kas no-

dzeltējušu dārzu ielenktas, liekas kā noenkuroti kuģi zelta

burām, strādnieki, nosmērējušies ar zemi, jautri un pašap-

zinīgi darbojas vislielākā saskaņā ar sevi un pasauli. Tā bija

mūsu Latvija, dūcoša dziesmās un darba trokšņos kā āboli-

ņa lauks vasaras pēcpusdienā, Latvija, kuru kāds stingrs

liktenis veda uz vēl nezināmu vēsturisku mērķi.

Latviešu reālais un praktiskais ģēnijs piepildīja visus tau-

tā radušos robus, atbildēdams ar asiņaini apspiestiem sacel-

šanās mēģinājumiem uz ienācēju kāri visu nomākt, izpostīt

un izvarot. Vācu mācītāji no savām luterāniskām kancelēm

padevību sludināja, kā pienākumu un varmācību uzstādīja

kā likumu. Un tik dziļu viņiem izdevās iedurt vācu luterā-

niskās tikumības karogu tautas sirdī un garā, ka vēl līdz

šim sentimentālitātemākslā pie mums tiek uzskatīta par la-

bas garšas paraugu un mērķi. Bet kā koks parkā, kas katru

gadu top apcirpts, lai no viņa lapu trokšņainās bezgalības iz-

veidotu kādu ģeometrisku figūru, palaists savvaļā, atkal ie-

gūst seno episko plašumu un dažādību, tā latvieši pamazām

nokratīja krāsas, kuras viņiem bija uzspiedis barbars māk-

slinieks-vācietis. Rakstnieki un mākslinieki klausījās pa ze-

mes lielceļiem ejošo tautas soļu troksnī un pēkšņi iesaucās:

„Tie, kuru soļi skan svarīgi kā spriguļu sitieni uz kūļiem

lielā šķūnī, no kuru dziesmām nāk zemes zāļu un graudu

smarža, tie tur ir latvieši!" Un bija mākslinieki un tauta kā

divi cietumnieki, kas, ilgi sēdējuši cietumā un izlaisti ārā,

pēkšņi sastopas. „Es tevi pazīstu pēc varenā stāva un cie-

tajiem muskuļiem, kuri auga un brieda un piepildīja visu

telpu tik dikti, ka sienas sagruva!" „Bet es tevi pēc sava
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spara, kuru manī atmodināja tava mūžīgā dziesma!" Un

pēkšņi visi saprata — pilsoņi un zemnieki, tie, kuri strādāja

fabrikās un uz laukiem, ka viņiem dažādos veidos jādara

viens darbs, lai svešnieks pēc ilgiem mūžiem teiktu: „Viņā

tauta Lielupes un Daugavas krastos apliecināja savu cilvē-

cisko lieliskumu!"

Lai piešķirtu saviem soļiem smagumu un kustībām neat-

karību, latvieši vislielāko vērību piešķīra savas materiālās

varas nostiprināšanai. Pilsoņi nodibināja bankas un kases,

un nedaudz gadu desmitos uzbūvēja jauno Rīgu, kuras na-

mi, no viena gala raugoties, jau sajaucās kopā ar apvārsni.

Un Latvijas demokrātija — vai viņa neaizsteidzās priekšā

visai Krievijas demokrātijai, skriedama pa dumpīgiem liel-

ceļiem pretī savam sarkanajam ideālam? Un visas tās dru-

vas zaļajā Kurzemē un smilšainajā Vidzemē bija it kā him-

na tautas augšanai, mierīgai kā koka augšana.

Kā zāle drīzi izaug starp sagruvušās mājas drupām un

apklāj un aizsedz viņas, tā latvieši garīgi un saimnieciski

pārklāja un iesedza augšanas zaļajā ēnā savus senos apspie-

dējus vāciešus. Blakus viņu bālajai kultūras dzīvei, trulai

un neapgarotai mākslai, pacēlās latviešu māksla un dzeja,

kurās tautas dvēsele spogulējās kā skaidrā avotā. Lielie do-

mu un mākslas virzieni, kuri pēdējos gadu desmitos ir gā-

juši pār Eiropu, skani atbalsojušies arī pie mums, un mūsu

mākslas augstākās virsotnes sniedzas jau tanī augstumā, kur

nava nekā nejauša, bet ir tikai slava un nemirstība. Mūsu

tūkstošbalsīgās tautas dziesmas, no kurām uz mums skatās

visdziļākās gudrības acis, mūsu stāsti un romāni, kuros kus-

tas latviešu zemnieki, melodiskā lirika, kurai nekas cilvē-

ciskais nav svešs, gleznotāju audekli ar skumjām, te sau-

lainām Latvijas peizažām, tas ir viss tas, uz ko mēs cerē-

jām un ap ko apvijās mūsu cienīšana un godbijība. Mūsu

tauta ir liriska tauta vispirmā kārtā. Tāda viņa mums parā-

dās jau tanīs laikos, kad tika radītas tautas dziesmas, un to

viņai ir iemācījusi mūsu zaļā zeme ar savām upēm un strau-
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tiem, kas viņu piepilda ar saldu un miermīlīgai čalošanu,

druvas, kas viļņo vējā un spīguļo saulē, līdz pat debesīm

mezdamas zeltainus spīdumus, un ziedošas liepas un pļavas,

ar kuru smaržu vasarā pilns ir Latvijas gaiss.

Bet mūsu tauta ir arī reāla tauta, ar karstu mīlestību uz

zemi un visām viņas lietām un lielu dziņu savīt sev stipru

materiālās labklājības ligzdu, no kuras viņa varētu valdīt

un izdarīt savus arvienu augstākos lidojumus gaisos. Mūsu

lauksaimnieciskās organizācijas ar lielu neatlaidību, sludi-

not racionālās lauksaimniecības idejas, divos gadu desmi-

tos pārveidoja mūsu lauku seju, kuri ar izbrīnīšanos redzē-

ja gaišu un derīgu mašīnu ierašanos viņos, kas ātri apstrādā-

ja, novāca un izkūla druvas, kuras arī ik gadus vairāk ap-

ņēma mūsu zemi, žilbinādamas ar savu graudu zelta strau-

mi acis un prātus. Un lielie govju bari, kuri no kūtīm ik die-

nas izgāja maurodami pretī rīta klusumam? Ar gandrīz re-

liģisku cienīšanu pret viņiem izturējās mūsu zemnieki, jo

viņi bija kāds mūžam dzīvs materiālās labklājības pamats

un no viņiem nāca veselīga bauda, ko deva viņu piens,

sviests un siers, kuru smarža apņēma ikkatru, kas pārkāpa

latviešu mājas slieksni.

Šī kustība nebija tikai kails materiālisms vien, bet tautas

ģēnija tieksme izteikties pilnīgi visās sfairās, laist zarus un

lapas uz visām pusēm, veselīga godkārība redzēt sevi par pil-

nīgu dzīves valdnieku, lai baudītu viņu pilniem malkiem.

Un šis mierīgais, gaišais un modrais Latvijas dzīves ritms

bija redzams visur, un ārzemnieki, kuri bija tuvāk iepazinu-

šies ar mūsu tautu, aiznesa savā dvēselē ne tikai atmiņas

par mūsu lauku saulainumu, bet skaidru nojēgu par latvis-

kās dzīves stilu, kas skaidri atzīmējās pār vietējo vācu kul-

tūru, kura visur piekāpās jaunās Latvijas priekšā. Mēs lē-

nām tuvojamies savu spēku svinīgai manifestācijai, savas

kultūras pusdienai. Viņa arvienu vairāk sāka pieņemt kla-

siskās formas, jo ne velti visu klasisko laikmetu dzejnieki

bija mūsu intelliģences visiemīļotākie autori.
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Ir Latvijā vasaru tādas dienas, kad gaiss tik skaidrs, ka,

liekas, var saredzēt atsevišķus zarus kokiem, kuri paceļas

tālu pie apvāršņa. Vējš pilnīgi nostājies pūst, un retie māko-

ņi, pa nakti uzpeldējuši zenitā, cauru dienu spogulējas ūde-

ņos un nekustina savas ēnas, kuras guļ iekritušas druvās.

Nekāda trokšņa, izņemot bišu dūkšanu, nav laukos, noslēpu-

mainas saules gaismas pārpludinātos, kura, bezgalīgi līdama,

atver zaļus un zeltainus tālumus.

Tāda priekš kara likās visa Latvijas dzīve, cerību un no-

domu bagāts laikmets, kas tik pēkšņi kļuva pārtraukts un

sagruva, apnīkdams zem sevis veselas paaudzes cerības. Ma-

šīnas vairs nedarkš Kurzemē, viņas druvu zelts ir izdzisis,

ceļi apauguši zālēm, tukšas viņas istabas un laidari, un tie

putni, kuri mājo cilvēku tuvumā, ir aizskrējusi uz citu pusi,

lai meklētu sev viesmīlīgākas mājvietas. Vidzemē ļaudis

vairs neatrod savas mājas un dārzus, kas vasarās šņāca ap

viņām, un retas vēl nenopostītas baznīcas met savu torņu

ēnas pār klajumiem, kur staigā tik vējš, neatdurdamies vairs

ne pret ko, izņemot verstu stabus ar ceļa rādītājiem krust-

ceļos, kas rāda ceļus uz miestiem un ciemiem, kuru vairs

nava. Izpostītās Latvijas pelni vēl ilgi riņķos pār mūsu ze-

mi un krāsos baisīgās krāsās senāk skaidrās un augstās Lat-

vijas debesis un viņu sēru ēnā nodzeltēs un izbālēs daudzas

paaudzes, atminēdamas tos ceļus, pa kuriem, degošu māju

uguņu apspīdēta, aizbēga svešumā gandrīz visa mūsu tauta.

lenaids pret Vāciju vispārīgi un pret Baltijas vāciešiem se-

višķi, kuri ar Krievijas palīdzību saistīja pie dzimtbūšanas

laika atliekām uz augsta kultūras stāvokļa esošo latviešu

tautu, karam sākoties, izlauzās uz āru ar skaistu, iedvesmes

pilnu spēku. Visa tauta cerēja uz kaut kādu jaunu laikme-
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tu, uz lielu atmaksu saviem apspiedējiem, kuri ar šausmām,

izmisumu un asarām jau no laika gala bija piepildījuši visu

mūsu vēsturi. Kad sākās kaujas, tauta, elpu aizturēdama,

sekoja armijas varonīgiem soļiem visā frontē no Baltijas

jūras līdz Rumānijai. Bet visvairāk viņas uzmanība bija pie-

griezta Austrumprūsijai, kur 20. korpuss, kas aizgāja bo-

jā dēļ virs vadonības nodevīgās rīcības pie Mažūru ezeriem,

sastāvēja pa lielākai daļai no latviešiem. Bet uzticība uz

Krieviju, ar kuru bija saistītas visas cerības, bija tautā tik

liela, ka pienākot ziņai, ka kāds no piederīgiem sagūstīts,

tēvus un mātes dzirdēja sakām: „Labāk būtu kritis!" Un tas

nebija brīnums. Latvieši šo karu uzskatīja kā goda lietu, un

kur jautājums grozās ap to, latvietis nava paradis piekāp-

ties. Dziļa nojauta viņiem pasacīja, ka viņiem šinī karā jā-

iet pašā priekšgalā un ar pašaizliedzīgu cīņu jāiegūst kādas

mūžīgas tiesības, lai viņi varētu ieiet vēsturē kā brīva tau-

ta. Neviens viņiem to nesacīja, bet viņi tam instinktīvi ticē-

ja, kad, kopā sagājuši, apsprieda notikumus. Kad Sarkanais

Krusts atklāja dāvanu lasīšanu, latvieši plaši atdarīja savu

roku un tie bija divi korpusi, kurus viņi apgādāja ar siltu

veļu un naudu. Postošās zirgu un govju rekvizīcijas, pajū-

gu atņemšana kara vajadzībām, pastāvīga šķūtīs braukšana,

viss tas latviešos nesacēla kurnēšanu, bet dzirdēja sakām:

„Tas ir vajadzīgs, lai armija uzvarētu!" Bet armija, atdoda-

ma cietokšņus un lielgabalus, un simtiem tūkstošu gūstek-

ņu, gāja no viena zaudējuma pie otra, un kad pienāca 1915.

gada pavasars, aprīļa beigās ienaidnieka pulki uzsāka savu

kara gājienu pret Latviju. „Latvija nava ne pirmās, ne ot-

rās, bet trešās šķiras kara lauks!" — rakstīja ievērojami

krievu laikraksti. „Es spļauju uz jūsu Kurzemi!" sacīja to-

reizējais virskomandieris Nikolajs Nikolajevičs, kad viņam

aizrādīja uz nepietiekošo kara spēka daudzumu galējā zie-

meļu frontē. Un Latvijas, šī plaši atvērtā Krievijas vakaru

loga aizstāvēšana tika uzticēta otrās šķiras kara pulkiem,

kuriem nebija ne ložmetēju, ne artilērijas, un pa plašiem
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Zemgales lielceļiem, kurus pavasara saule jau bija nožāvē-

jusi, devās Zemgalē vācu jātnieki un viņu priekšā, nomēzda-

mi šautenes, gandrīz bez šāviena bēga krievu rezervisti. Vā-

cieši izjāja cauri visai Vidus Zemgalei, nonāca līdz Lielupei,

līdz Bauskai, parādījās pie Jelgavas vārtiem un tur sastapa

pēkšņu pretešķību. Dažas rotas latviešu kareivju, palikda-

mas stingras vispārējā sajukumā, pārgāja uzbrukumā, un

vācieši izbiedēti atplūda atpakaļ, bet nostiprinājās gar Ven-

tu, atgriezdami Kurzemei visu Ventspili un Liepājas jūrma

lv. Bēgļi atgriezās uz savām vecajām dzīves vietām, un ārē-

ji mierīga, bet iekšēji pilna vistumšāko nojautu, kurās ce-

rība mijās ar izmisumu, Zemgale iegāja vasarā, — visbrī-

nišķīgākā un visauglīgākā, kāda vien bija nākusi pār šo zaļo

saules un prieka pilno zemi.

Silti tvaiki ietina viņu līdz ar maija sākšanos, karstās die-

nās iejaucās lietus ar gaisu tīrošiem pērkoniem, pļavās zāle

izauga līdz krūtīm, un kad pienāca jūnijs, druvas — kvieši,

rudzi, mieži un auzas krita veldrē, jo saule viņas nespēja

nobriedināt, un likās, ka Zemgale ir atdarījusi savu klēpi

līdz galam, lai pazudinātu savā svētības bezgalībā savu tau-

tu, atstādama viņā par sevi mūžīgas un nemirstīgas atmiņas.

Ar liesmu pilniem mākoņiem pie apvāršņa pienāca jūlijs,

kviešu un rudzu briedinātājs. Bezcerības un skumjas ieza-

gās kurzemnieku mājās un neļāva viņiem pa naktīm gulēt,

klausoties tālos lielgabalu šāvienos, kuri bija dzirdami ar-

vien tuvāk. Pienāca pavēle par tranšeju rakšanu, kas bija

dota divu apriņķu iedzīvotājiem, un tūkstošiem vīru ar lāp-

stām tika sapulcēti kopā, lai raktu šīs tranšejas, kurām va-

jadzēja stiepties caur visu Vidus Zemgali, caur labīblaukiem,

dārziem un mežiem. Darbus vadīja inženieri, kuri paši nezi-

nāja, kādā virzienā viņi jāved. Latviešiem lauki ir svēti, vi-

ņi tos godā reliģiski. Un, lūk, šie laucinieki, druvu apstrā-

dātāji un apsējēji, tika piespiesti kā postītāji ieiet šinīs lau-

kos, kuri svinīgi klusi, stiepdamies nepārredzami, gaidīja

pļauju. Un kur bija druvas, palikās nomīdīts klajums, kur
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bija dārzi — izcirsts līdums, un kur bija mājas — atlikās

akmens pamati ar vientulīgiem skursteņiem. Nekādas sistē-

mas un noteikta plāna šinīs darbos nebija, un gadījās, ka ver-

stīm garie grāvji, kuri no iekšienes tika izbūvēti ar dārzos

nocirstiem augļu kokiem un noplēsto šķūņu un ēku dēļiem

un baļķiem, bija atkal jāaizber, jo viņi bija nepareizi rakti.

Rakšana sākās jaunā virzienā, jaunu postīšanu pavadīta.

Bieži saimnieks, caur kura mājām tranšejām bija jāiet cau-

ri, atpirkās ar 15 vai 20 rubļiem, bet ne ar visiem darba va-

dītājiem tā varēja sarunāties. Kara lauks bija tuvu, lielga-

balu šāvieni tricināja logu rūtis Un naktīs ļaudis gaisos re-

dzēja pārplīstošo šrapneļu ugunis. Pastāvīgi jādelēja jātnie-

ku pulciņi, bet neviens no viņiem nemeklēja ceļu. Viņi jāja

taisni labībā, atstādami pēc sevis platas slokas. Latviešus,

kas krievus līdz šim nepazina, pārsteidza šie ļaudis, kuriem

nebija nekādas cienības pret īpašumu un kultūras sasnie-

gumiem. Bet latvieši viņus tomēr visādi pabalstīja, ēdināja

nokusušos, deva viņiem drēbes un apavus, jo latvieši domā-

ja, ka viņi spēs aizstāvēt viņu zemi un viņi gaidīja kādus

trīs korpusus, kas nāks palīgā tiem diviem kavalērijas pul-

kiem, kuriem bija aizstāvēt Kurzemi

Pēc kara zinību prasībām apgabalam tranšeju priekšā jā-

būt klajam, lai ienaidnieks nevarētu pienākt nepamanīts. Un,

lūk, kādā dienā tika izdota pavēle par to māju nodedzināša-

nu, kuras atrodas tranšeju priekšā. Tās visas bija saimnie-

cības, priekšzīmīgi organizētas, pie kuru uzbūves bija iztē-

rēts milzums enerģijas, materiālās un garīgās, saimniecības,

kādas pazīstamas tikai Vakareiropā, un arī ne visur, šī pa-

vēle tika izpildīta visos sīkumos un bez kavēšanās. Krievu

postītāja un dedzinātāja ģēnijs izplēta savu sarkano un cau-

rumaino mēteli pār Zemgali.

Kādā dienā ļaudis, kuri dzīvoja viņpus Lielupei, redzēja

pie apvāršņa paceļamies milzīgus dūmu stabus, kas, pilnīgam

bezvējam pastāvot, stiepās taisni gaisā, no apakšas tievi,

bet augšā plati, līdzīgi lielām fantastiskām puķēm. Naktī
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visa debess mala uzliesmoja, un, kad uzpūta vējš, dūmu stabi

gāja pār visu Zemgales līdzenumu. Dedzinātāji jāšus skrē-

ja no mājas uz māju, kuras acumirklī aizdegās. Graudu krā-

jumi apcirkņos, saimniecības inventārs, drēbes, istabas lie-

tas palika par pelniem un mājās, kuras dedzināšana pārstei-

dza naktī, sadeg-a pat lopi un kuri izglābās, briesmīgi mau-

rodami skrēja pa laukiem, degdami kā lāpas. Brūnie kviešu

lauki balsīgi laistījās ugunsgrēku spīdumā naktī, un īpaš-

nieki, kuri nebija vēl prātu zaudējuši un triekas ķerti, sa-

kniebtām lūpām, kopā ar saviem gājējiem skatījās uz ap-

vārsnī pazūdošiem lielceļiem, jo viņiem nekas vairāk nebi-

ja, kā tas lielceļš un bezgalīgās dūmu pilnās debesis virs

galvas.

Apgabali, kurus apdzīvoja ļaudis, lieli caur savu pašapzi-

ņu, mājas, kas ķieģeļa, akmens un koka bija taisītas dau-

dzām paaudzēm, stūrīši dārgi mūsu kultūrai un vēsturei,

tradiciju un atmiņu pilni, bija tikai postaža, kur paceļas mel-

ni kūpošu māju skeleti. Suņi gaudoja ap viņiem un ļaudis

raudāja, un lopu bari klīda pa laukiem savvaļā, jo visi spē-

ki bija it kā paralizēti no tā, kas bija noticis un no tā, ko vēl

gaidīja. Bagāti retām augļu sugām, apdegušie un izpostītie

dārzi, kuri tik skaisti zelta rudeņos ar savu tāli plūstošo ābo-

lu smaržu un grantētiem celiņiem un lielajiem ceriņu krū-

miem, kas maijā šūpoja logu stiklos savus atspīdumus, ta-

gad izskatījās it kā bez dvēseles.

It kā nebūtu diezgan postīts, it kā gribēdami ļaudīm at-

ņemt visu un atstāt tiem tikai acis raudāšanai, krievi izde-

va ārprātīgu pavēli: ienaidniekam tuvojoties, iznīcināt sē-

jumus un bēgt!

Vai jūs esat redzējuši Zemgales laukus, kad jūlija sāku-

mā saule, stāvēdama taisni virs galvas, izlej pāri tiem savu

sauso karstumu? Viss bēg no viņas kvēles, kura nezin mēra.

Vēji paslēpjas aiz apvāršņa, lopi elš, salīduši zem ēnas, put-

ni apstājas skriet un nopļauto lanku smarža nekur neaiz-

plūst un paliek karājoties gaisā. Rets cilvēks, kas izskrien
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ārpus mājām, it kā ieraudzījis to, ko nevajag redzēt, bēg at-

pakaļ. Neviena braucēja nava uz lielceļiem, kuri, ar savu

granti neizturami spīguļodami, aizstiepjas caur druvām kā

uguņainas straumes. Bet kas pilnīgi atļaujas saulei — tie

ir labīblauki. Nodeguši brūni, klusi un svinīgi, viņi ielenc

mājas un birzes, vilkdami gar visu apvārsni savu bronzas

līniju. Neviens nedrīkst pusdienas laikā ieskatīties Zemga-

les druvās, kuras savienojas ar sauli, kad miljardiem grau-

du plati atplēstām mutēm ieņem sevī viņas karstumu.

Vai tā bija drauga vai ienaidnieka pavēle, šī no krievu

vēstures izvilktā metode? Neviens to nezināja, bet lauki brie-

da un gatavojās, un saimnieki neuzdrošinājās ar rulli ie-

braukt viņos, lai tos samītu vai iznīcinātu. Viņi tik staigāja

ap saviem laukiem, kuri tiem atbildēja ar klusu zuzēšanu,

kad vēsma piedauzīja vārpu pie vārpas. Visas mājas bija

pilnas bēdu, gaišais zemgaliešu dzīves prieks bija aizgājis

diezin uz kurieni.

Tautas iedzimtais naids pret vāciešiem, latviešu patriotis-

kā prese, sagatavoja vēl neredzētu tautas bēgšanu par sla-

vu tēvijai. Un šī bēgšana sākās, kad vācieši, pārraudami krie-

vu fronti pie Ventas, pārgāja uzbrukumā. Viņi nāca uz priek-

šu ātri. Visa Kurzeme pacēlās no savām simtu gadu veca-

jām dzīves vietām, lai dotos ceļā. Tas bija otrs tāds gadī-

jums Latvijas vēsturē. Pirmais notika septiņus gadusimte-

ņus atpakaļ, kad, vāciešu ordenim pēc simtu gadu cīņām uz-

varot Zemgali, simts tūkstošu cilvēku atstāja viņu un pazuda

Lietavas mežos. Bet šī pēdējā bēgšana bija daudz lielāka sa-

vos apmēros un traģiskāka pēc savām sekām.

Tas bija ap to laiku, kad pļauj rudzus un nogatavojas

kvieši. Vējš nekustināja ne kokus, ne viļņoja laukus. Gaiss

bija it kā apstājies strāvot starp zemi un debesīm. Mākoņi,

sarkani nokaitēti, pacēlās un atkal pazuda pie debesu malas.

Ja kāds tajās dienās būtu pacēlies aeroplanā gaisā — viņš

būtu redzējis desmit lielas putekļainas svītras, kuras stie-

pās cauri Kurzemei, atdurdamās vai nu Bīgā, vai pazuzda-
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mas pāri Daugavai Vidzemē. Tie bija ar putekļiem apvītie

Kurzemes lielceļi, pa kuriem aizbēga, pēkšņu baiļu pārņem-

ta, krievu un lauku mieru traucējošo granātu dzīta, Zemga-

les tauta. Viss apvārsnis bija lielu dūmu stabu ielenkts, ku-

ri kāpa griezdamies stāvu gaisā, krāsodami melnas skaidrās

debesis. Dega visas stacijas gar dzelzceļiem, siena kaudzes

pļavās, fabrikas un mājas ap Lielupi. Viņā veselu dienu un

nakti lējās ugunis, — nomirstošo māju asinis. Bez apstājas

nākdami iz dūmu un putekļu padebešiem, nosvīduši, nokusu-

ši, ogļu plēnēm apbērti, ar lopiem, mantas vezumiem, bēr-

niem un sievām, plūda bēgļu bari. Sajaukušies kopā bija

ļaudis no visiem Kurzemes novadiem, dzirdamas bija dažā-

das izloksnes, redzami bija dažādi pajūgi un apģērbi. Vidus

Zemgales saimnieks, vēl arvienu pavēlošs, savos augstos at-

speru ratos sēdēdams, bija redzams blakus kādam sīksaim-

niekam iz tālas leišmales, orēs, apvilktās ar zēģeļu drānu, pa-

zibēja Kurzemes skaistuļu rokas, baltas un gleznas, rokas,

kuras nekad nebija strādājušas, bet šķirstījušas grāmatas

vai puķes laistījušas kaut kur Ventas, Abavas, Lielupes le-

jās, līdzās sastrādātām strādnieču rokām. Ceļi nevarēja uz-

ņemt visu cilvēku bezgalību — lieli bari kustējās viņiem

blakus caur labību, kura tika nolīdzināta līdz ar zemi. Dār-

zā lūza zari ābelēm un ķiršiem no simtām roku, kuras snie-

dzās pēc viņiem, izslāpušas mutes dzēra akas sausas, putni

apklusa un paslēpās, izbiedēti no ratu rīboņas, soļu trok-

šņiem, cilvēku balsīm un lopu māvieniem, kas skanēja pa

visiem ceļiem, pa kuriem stiepās ratu rindas desmitām ver-

stu garumā.

Saule, neatslābstošā un mūžīgā Zemgales mīlētāja, lēja

bez gala ardievu gaismu pār savu aizbēgošo tautu. Pieres

un rokas, kuras bija nodegušas brūnas darbā, sievu un vīru

krūtis, kas svabadi cilājās viņai pretī, kad viņi uz īsu atpū-

tu nokrita uz siena stirpām vai kviešu kūļiem, saņēma vi-

ņas pēdējo svētību.

Brīžam viņa pašķīra biezos putekļus, un tad bija redzams
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vesels mežs īsu un līku asumu. Tie bija Zemgales govju ra-

gi, kuras neskaitāmiem pulkiem tika dzītas līdzi. Viņu ba-

ri te brūni, te raibi, maudami vilkās pa laukiem, un piens

tecēja iz viņu pierietējušiem tesmeņu pupiem.

Daudzi lopi aiz paguruma krita ceļmalā un nobeidzās, un

viņu lielās miesas, piepildīdamas gaisu ar smaku, gulēja

visur ar kājām pagrieztām pret sauli.

Kad pienāca nakts, lielas bēgļu ugunskura blāzmas sārto-

ja debesis, un nokrituši uz zemes, bezgala noguruši cilvēki

un lopi aizmiga viens otram blakus. Trakā steigā zemgalieši

izdrāžas no savas zemes, un aiz viņiem palikās zaldāti. Viņi

iegāja mājās, uzlauza skapjus un atvilktnes, dauzīja logus

un sakūra ugunis no istabas lietām. Daudzi zaudēja prātu,

pazaudējuši bēgšanā mantu un visus piederīgos, daudzus vil-

ka atkal atpakaļ uz Zemgali. Zagdamies paslepšus pa nak-

tīm, viņi nogāja līdz tai vietai, kur beidzās meži un iesākās

Zemgales līdzenums, un, kokos iekāpuši, ilgi skatījās uz Zem-

gales pusi, kura bija tukša un klusa. Pa viņu staigāja tikai

saule, sajaukdama savu gaismu ar druvu dzeltenumu, ku-

ras jau sen gaidīja pļāvējus. Bet vārpas noliecās arvienu

zemāku un lūza nost. Brīžam caur visu Zemgali gāja noslē-

pumaina čukstēšana. Tā bija graudu biršana, kad vējš rā-

miem viļņiem pūta laukiem pāri. Kad pienāca rudens un la-

pas sāka vīst — ar savām nodzeltējušām birzēm, dārziem un

laukiem Zemgale izskatījās it kā liesmu apņemta, priecāda-

mās pati par savu atspīdumu augstajās debesīs. Frontes tu-

vumā, briesmīgi nopostītajā apgabalā, pa mitriem nodegušu

māju pagrabiem, istabām, kurām nebija logu, mitinājās da-

ļa no Kurzemes bēgļiem, gaidīdami, kad vācieši tiks atspies-

ti atpakaļ un viņi varēs atgriezties. Bet tikai vējš, nākdams

no Zemgales puses, atnesa tiem viņas dārzu ābolu smaržu.

Kādā tumšā, vējainā un lietainā oktobra naktī viņus iz-

traucēja kanonāde. Vācieši uzbruka, dzīdami aiz Daugavas

līnijas krievus, kuri atkāpdamies aizdedzināja visas mājas

tanī Zemgales daļā, kura vēl bija atlikusies vflņu rokās.
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Ugunsgrēki ilga visu nakti, un otru dienu lietusmazgāja mel-

nas un kvēlošas drupas Dieva un cilvēku atstātā apgabalā.

Kurzemnieki izklīda pa Vidzemi un pa visu Krieviju, par

lētu naudu pārdodami savus lopus kronim. Zemgales lēnais

un smagais zemes krāšņums, it kā pārpildīts trauks, apgā-

zās un izlija gar visām ceļmalām, lai pēc gadu desmitiemun

simtiem atdzimtu teikās un stāstos, kuras stāsta vakaros

lampas gaišumā un pie pavardu ugunīm.

Pāris gadus vēlāk abas latviešu brigādes pasakainā uz-

brukumā atguva atpakaļ daļu Zemgales. Tas bija ap Slo-

ku, ap Lielupes lejas galu. Bija jūnijs, kad man tur gadījās

iet. Es neredzēju nevienas mājas, bet tikai viņu pamatus un

vientulīgus skursteņus. Tomēr Zemgales daba nebija zaudē-

jusi savu lieliskumu. Drupas bija apaugušas zālēm, un vien-

mulīgs zaļums, kurā iegulusies bija Lielupe, lēzena un bez

krastiem, ar lapu mežu vienā pusē, kas tālumā pazuda zilu-

mā un ūdenī, ierāva mani sevī it kā senos laikos. Bet, kad

es nokritu zālē, atminēdamies bijušo Zemgali, es nedzirdēju

nekur bišu vientonīgo dūkšanu, kura citkārt kā neredzama

stīga skanēja pa viņas laukiem. Gaisā, uz ūdeņa un meža ga-

liem liels bija miers, un es skatījos, kā aiznesdamas sev līdz

manu sirdi un visu manu dzīvi, dunošas man gāja pāri trīs-

desmit viņā pavadītās vasaras.

Bēgšana no Kurzemes, notikumi, kuri neatstāja ceļu at-

kāpšanai, griba redzēt savus spēkus kopotus, bija tās paga-

les, kas, iesviestas izmisuma ņemtā latviešu pašapziņas uguns-

kurā, piespieda to uzliesmot tik augstu, ka viņa liesmas me-

ta savus spīdumus tāli pāri Latvijas robežām. Valsts dom-

nieki Goldmanis un Zālītis ar iedvesmotu nojautu uzminē-

ja vēl neskaidrās Latvijas tieksmes, un stādamies pie lat-
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viešu pulku organizēšanas, deva izeju un noteiktu formu

latviešu tautas naidam un vēl snaudošai kara varonībai. Iz-

dzītie kurzemnieki, evakuēto fabriku strādnieki, vēl no ka-

ra izsargātie vidzemnieki, iestājās šinīs pulkos, un nekad Rīga

nebija redzējusi tādu dziju sirsnību, ļaužu pūļus uz ielām,

puķu biršanu no visiem logiem un nekad mūsu kara dzies-

mas nebija skanējušas ar tādu lielu ritmu, kā tais dienās,

kad tauta izvadīja savus pirmos nacionālos zaldātus uz ap-

mācības vietām. Vēl nekā nezinādami no frontes dienesta,

viņi gāja stingri un viņu soļos varēja just nākošos uzvarē-

tājus visās Rīgas frontes daļās. Latviešu ģenerāļi, palkav-

nieki un oficieri, kuri līdz šim dienēja krievu pulkos, pār-

nāca uz latviešu pulkiem. Latviešu raksturs, kas disciplinēts

stingrā darbā, padarīja viņus par neatsveramiem karavī-

riem, kuru pirmos soļus jau pavadīja slava. Nesamaksājami

kā izlūki, stūrgalvīgi uzbrukumā, apķērīgi viskritiskākajos

momentos, viņi padarīja Rīgas fronti par stingrāko krievu

frontes daļu un vācieši bija spiesti vienam latviešu bataljo-

nam likt pretī divus savējos, un frontes atbildīgākie iecirk-

ņi bija droši tik ilgi, kamēr tur stāvēja latviešu pulki. Bet

visus latviešu panākumus padarīja par neko krievu virsva-

donības nolaidība un viņu zaldātu nestingrība un bailība.

8. martā 1916. g., jūlijā un 23. decembrī tanī pašā gadā lat-

vieši pārrāva vācu fronti. No šiem pārrāvumiem sevišķi ie-

vērojams bija pēdējais.

Šis uzbrukums notika ārkārtējos apstākļos, un viņā kļuva

lietota gluži jauna metode: frontes pārraušana bez artilē-

rijas sagatavošanas. Sniegainā ziemas svētku priekšvakarā,

agrā rītā abas latviešu brigādes iesāka kustēties uz vācu po-

zīcijām. Pārgriezuši dzeloņainās drātis, latvieši ieņēma pir-

mo, otro un trešo apcietinājumu līniju, saņemdami gūstā gu-

lošos vāciešus, viņu artilēriju un ložmetējus. Latviešu priek-

šā tagad atvērās sengaidītais Kurzemes klajums, panikas

pārņemtie vācieši sāka evakuēt Jelgavu, bet latviešu spēki

bija par nepietiekošiem, lai uzsāktu operāciju Jelgavas ie-
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karošanai. Nebija apsolīto rezervju, un visu janvāra mēnesi

latviešiem vieniem 25 grādu lielā salā zem ķīmisko lādiņu

uguns nācās aizstāvēt iegūto apgabalu, še krita labākie no

latviešu kareivjiem un viņu līķi visu vasaru puva neapglabā-

ti muklainajā Tīreļa purvā.

Otrs punkts, kur latvieši ieguva slavu un nemirstību, bija

Ikšķiles tilta apcietinājums, Rīgas frontes atslēga. Vesela

rinda latviešu pulku viens pēc otra aizstāvēja šo pozīciju,

kura pastāvīgi atradās zem bumbu metēju uguns. Ne vie-

suļa uguns, ne periodiskie vācu uzbrukumi nebija spējīgi

izsist latviešus no šī apcietinājuma, kas plaši bija pazīstams

zem nosaukuma „Nāves sala". Šo latviešu Golgātas un sla-

vas vietu atdeva vāciešiem krievi, kuriem īsi pirms Rīgas

krišanas bija uzdots viņu aizstāvēt.

Pieradināta stāvēt uz vietas un atkāpties visniecīgākajos

uzbrukuma gadījumos, krievu armija demorālizējās. No jūr-

malas līdz Rīgas frontes attālākai daļai, visur, kur dzīvoja

latvieši, stāvēja kādreiz mājas, skaņas liecinieces tam spa-

ram, ar kādu latvieši cīnījās ar dabu, lai to uzvarētu. Caur

kādu pavēli no šiem frontes apvidiem tika izsūtīti visi ie-

dzīvotāji, kuri kā bēgļi aizgāja Vidzemē, kur posts un izmi-

sums sekoja visiem viņu soļiem. Mājās apmetās krievu zal-

dāti, un tikai tie no bijušiem īpašniekiem, kuri slepeni iera-

dās savās senās dzīves vietās — redzēja, kas tur notikās. Vi-

ņi redzēja savu dārzu sētas un ēku jumtus noplēstus, ku-

ri sadega vai nu krāsnīs, vai lielos ugunskuros, kas tika sa-

kurti sētsvidos. Augļu kokus bija apkrimtuši bada nomocī-

tie zirgi, noziedzīgas, paslēptu mantu meklējošas rokas bija

uzlauzušas grīdas un izdauzījušas logus, kuri tagad bija aiz-

sisti dēļiem un aizbāzti lupatām. Šie cilvēki, atnākuši die-

zin no kurienes, piešķīra visam posta šausmīgo vienādīgu-

mu, kāds tas redzams Krievijā, kur pa bezgalīgiem līdzenu-

miem vēji grūsta nonīkušos cilvēkus un it kā kāda klaidoņa

skrandas plivina sādžu caurumainos salmu jumtus. Rīgas

jūrmalā vesela rinda zvejnieku ciemu, tad skaistās peldu
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vietas — Ķemeri un Dubulti, un pie Daugavas Ogre un Stuk-

maņi, pacēlās gaisā kā dūmi un izgaisa. Kaut gan mājas,

kas spogulējās Daugavā, bija nodedzinātas, bērzu birzes uz

augstākiem krastiem nocirstas, Daugavas laivinieki izzudu-

ši, bet viņas ūdeņu rūcošo un vīrišķīgo balsi nespēja nomākt

nekādi kara trokšņi, tāpat kā mūsu tautas sparu, kura, pa-

stāvīgi izraudama no savas miesas labākos spēkus un nežēlo-

dama mantu, visu to virzīja uz fronti, lai aizstāvētos. Tad nā-

ca revolūcija, kura no sākuma sajūsmināja un apstulbināja,

bet pēc tam, padarīdama vecos karogus par nederīgām lu-

patām, disciplīnu izsludinādama par vergu laiku atliekām,

mīlestību pret nāciju par kultūrai naidīgu spēku un, uzstā-

dīdama uz pjedestāla visapkaunojošāko pazemošanos ienaid-

nieka priekšā — brāļošanos, pārvērta armiju par laupītāju

baru, kas bēgdama apklāja ar drupām pārējo Latvijas da-

ļu — Vidzemi.

Vēl lielāku postu nekā mūsu materiālā labklājībā, Krie-

vija ienesa latviešu garā. 80-tos un 90-tos g. Latvijā sāka iz-

strādāties savs īpatnējs nacionāls stils visā, kas attiecas uz

sabiedrisko dzīvi, apģērbu un pasaules uzskatiem. Līdz ar

pārkrievošanas politiku skolās mēs tikām cieši saistīti ar

Krieviju un jaunās pasaules psīcholoģijā tika ienesti elemen-

ti, kas bija sveši latviešu garam. Latviešu sociāldemokrāti-

ja, apvienodamās ar krievu sociāldemokrātiju, nostājās pil-

nīgi zem viņas iespaida, izturēdamās naidīgi pret visu īpat-

nēji latvisko. Krievu vadonības nodevīgā rīcība Rīgas fron-

tē, kura sagādāja pulkiem tikai kara slavu, bet neatnesa ne-

kādas stratēģiskas priekšrocības frontē, sagatavoja auglīgu

zemi lielinieku aģitācijai, un notikās, ka šie pulki novērsās

no vispārējas nacionālās politikas. Bet viņu ienaids pret Vā-

ciju tomēr panāca to, ka kauju dienās viņi palika uzticīgi

zvērestam, kuru viņi bija devuši tautai.

Krievu karaspēks bija jau tiktālu dezorganizēts, ka, ne-

skatoties uz savu skaitu, nebija vairs spējīgs izrādīt nekādu

aktivitāti, kad pienāca Rīgai un Vidzemei neaizmirstamās
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augusta dienas, un vācieši, varenas artilērijas pabalstīti, aiz

kuras stāvēja viņu labākais karaspēks — bavārieši, sāka

uzbrukumu pret Ikšķiles pozicijām, lai atgrieztu ceļu tiem

trijiem krievu korpusiem, kuri ieņēma stāvokli no Ķekavas

līdz jūrmalai. Visas tautas acis bija vērstas uz Ikšķili, uz to

vēsturisko punktu pie Daugavas, kur priekš 700 g. vācieši

pirmo reiz izkāpa malā un ar viltu un varu piespieda latvie-

šus padoties un iekala tos ķēdēs, lai viņi nestu tās daudzus

gadusimteņus. Krievi, kuriem šī zeme bija sveša un neiz-

protama, kurus zems instinkts vilka atpakaļ uz sādžām, uz-

brukumu neizturēja, un vācieši bez zaudējumiem pārgāja

Daugavu. Tika kaujā ievesta pie Ropažiem stāvošā otrā lat-

viešu brigāde. Vācieši tika padzīti atpakaļ pār Daugavu, un

vienu dienu un vienu nakti šie astoņi tūkstoši cilvēku, at-

razdamies dzelzs un uguns aukā, ar ložmetējiem, šautenēm

un rokas granātām, bez artilērijas palīdzības, kura jau sen

bija aizbēgusi, te stāvēdami uz vietas, te pāriedami pretuz-

brukumos — atsita visus uzbrukumus, lai glābtu no gūst-

niecības krievu korpusus.

Var būt bezgalīgs savā sparā cilvēka gars, bet izsīkstoši ir

viņa fiziskie spēki. Krievi atkāpās abos flangos, un latvieši,

gandrīz ielenkti, ik ar minūti mazinādamies skaitā, stāvēda-

mi pie savām no pārkarsēšanas pušu sprāgstošām flintēm un

ložu metējiem, veda savu pēdējo cīņu uz brīvās Latvijas

sliekšņa. Lai izglābtu pulkus no gūstniecības, tika izdota pa-

vēle atkāpties, kas notikās lēnām, pastāvīgā cīņā, jo caur Rī-

gu ar artilēriju, vezumniekiem vēl arvien plūda trīs korpusi,

atstādami bez šāviena aiz sevis savu varoņu kapus, labi ierī-

kotas tranšejas, smagos lielgabalus, desmitiem verstīm ga-

ros dēļu ceļus un lielisko tiltu pār zaļo Babīti ienaidnieka

rokās, kurš sekoja tiem uz pēdām. Dzīdamās bālumu sejās,

sagraudamas un aizdedzinādamas namus, saraustīdamas ga-

balos cilvēkus, Rīgā krita vācu granātas.

Pienāca divdesmitā augusta nakts, un tvanīgs gaiss, pilns

Rīgas bulvāru liepu lapu smaržas un aizgājušās saules kar-
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stūma, nogulās pār pilsētu, pār kuras vecajiem torņiem,

īsu brīvību redzējušo Daugavu lēnām kāpa savā bleķa kas-

kā, izsaukdama vienos līksmību un otros izmisumu, prūšu

zaldātu ēna. Visu lietu sakars bija iziris, privāto cilvēku bija

maz uz ielām, bet retais tai naktī aizdarīja acis. Bez dzīvī-

bas šur tur uz torņiem un namu frontoņiem karājās sarka-

nie karogi, aizbēgušās revolūcijas asiņainie simboli. Armi-

jas arjergards, nosēdams ceļu salauztiem ratiem, aizspros-

todams tiltus, brīžiem izstiepdamies garā līnijā, brīžam at-

kal sakusdams vienā mudžeklī, no kura skrēja gaisā šāvie-

ni un briesmīgi lamu vārdi, braukdams pāri bez spēka pakri-

tušiem zirgiem un cilvēkiem, gāzās caur pilsētu, kur caur

universālo magazīnu logu stikliem krēslā bija redzamas man-

tu kaudzes, zābaki, drēbju baķi, zelta un sudraba rotaslie-

tas, vilinādamas ar savu bezgalību un neaizsardzību kāras,

caur biezo putekļu kārtu spīdošās acis. Kaut kur noskanēja

rūts, un tas bija it kā signāls. Viens zābaka spēriens un flin-

Šu resgaļa sitiens, un platie un augstie spoguļa logi izbira

no augšas līdz apakšai, un caur viņiem nemaz nesaliekda-

mies kāpa iekšā cilvēki un iznāca ārā, apkrāvušies mantu

kaudzēm, maisiem, pilniem tērauda, zelta un sudraba pulk-

steņiem, drēbju baķiem un citām mantām, no kurām pār-

tiek un kuras lieto kultūrālo sabiedrība. Zem lielo nastu

smaguma ieliecās un lūza cilvēku un zirgu muguras. Brī-

žam starp zaldātiem izcēlās kaušanās, ātri un smagi flin-

šu resgaļu sitieni nokrita uz zaldātu cepurēm apsegtiem pa-

kaušiem, bet bailes no vāciešiem izbeidza strīdus un kaušļi

aizsteidzās, nesdami pūlī savas asiņainās galvas kā sarka-

nas saplosītas puķes. Laupīšana gāja pa visām galvenajām

ielām, magazīnās un privātos dzīvokļos tika aizvestas man-

tas, kuru lietošanu paši laupītāji nezināja, un bieži uz kāda

marodiera muguras bija redzams starp daždažādām lie-

tām kāds vecs un dārgs pulkstenis, kurš zvanīja un sita bez

apstāšanās.

Atnāca rīts, un pilsēta, izvarota un izpostīta, pilna dārdo-
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ņas un izbaiļu, gulēja pretī neizmērojamām debesīm. Sau-

le jau sen bija uzlēkusi, bet viņu neviens neredzēja. Kaut

kur viņa blandījās aiz dūmiem, kuri, melni griezdamies un

vārīdamies, urbās g-aisā iz neskaitāmiem krāteriem, degošām

mājām un fabrikām un noliktavām. Ugunsgrēku vainags

apvija visu pilsētu. Drebinādami viņu visos pamatos, ik brī-

di atskanēja milzīgi sprādzieni un sienas un skursteņi pēk-

šņi sagrīļojās un sagāzās. Bīgas rūpniecību, agrāko evaku-

āciju izpostītu, nobeidza troksnis un uguns. Liela dimdoņa

bija dzirdama arī no jūras puses, kur Daugavgrīvas cietok-

snis, izšāvis visus savus lādiņus uz Majoriem, Ēdinburgu un

Lielupes tiltu, uzskrēja gaisā ar saviem fortiem, artilērijas

un intendantūras noliktavām. Viss, kas divu gadu laikā bija

sakrāts 12. armijai, degot sacēla tādu rūkšanu, ka nebija

dzirdams pārplīstošo granātu troksnis, ar kurām vācieši ap-

šaudīja starp divām uguns sienām tūkstošiem bēgošu mugu-

ru, ugunsgrēku un saules svelmētas, kuras stari, brīžam pār-

šķeldami biezo putekļu un dūmu segu, apspīdēja šoseju, kur

rati, skriedami vairākās rindās, bija tā sablīvējušies, ka ne-

kustējās. Bez žēlastības sistie zirgi, sasliedamies stāvus, lauz-

dami nost kājas priešējos ratos, bet netikdami ne no vietas,

vairāku verstu garumā iztaisīja vienu konvulsijās raustošos

līniju. Cilvēku miesām aplipuši vilcieni bez apstāšanās bē-

ga uz apvārsni, ik brīdi viens otram uzgrūzdamies virsū un

nogāzdamies no vaļņiem grāvjos. Vagoni, kuru sienas at-

sprāga vaļā, atvēra savas iekšas, sāpju un šausmu raustī-

tus cilvēku ķermeņus. Rūkdams, brīžam kādā putekļu un

dūmu pārrāvumā parādījās vācu aeroplāns, sviezdams bum-

bas un atklādams šauteņu un ložmetēju uguni. Bailēs no

vagonu jumtiem lēkdami, cilvēki pakļuva zem ejošo vilcie-

nu riteņiem, jeb atkal pāršauti valstījās uz zemes. Vezumnie-

ki un artilēristi, pārgriezdami streņģes, uzlēca zirgiem mu-

gurā un aizaulēkšoja pa lauku, kur tika pēkšņi savējo ap-

šauti, kuri tos noturēja par vāciešiem.

Šī panikas un ārprāta pārņemtā armija izklīda pa visiem
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laukiem, mežiem un ceļiem, noslaucīdama savā ceļā it kā mil-

zīga, dusmīga Dieva slota visu, ko tik vien cilvēks bija ra-

dījis. Klusas lauku mājas kaut kur meža vidū, kuras tikai

šauri zālēm aizauguši ceļi savieno ar ārpasauli, pēkšņi re-

dzēja ierodamies šautenēm apbruņotus cilvēkus, kuri iebru-

ka klētīs un istabās, laupīja drēbes un ēdamvielas, apšāva

labākos lopus un no īpašniekiem tos, kuri turējās pretī, un,

sakrāvuši salaupīto uz māju zirgiem, aizaulekšoja. Laupī-

šanas kāre kā vīns kāpa galvās un reibināja. Gar dzelzce-

ļiem un citām lielākām satiksmes artērijām mežos aizbēga

visi mierīgie iedzīvotāji no savām mājām, pa kurām dejoja

posts, cik tik vien tālu acis varēja redzēt. Skanēja izdauzī-

tu logu un spoguļu stikli, dzirdami bija kauto mājas lopu

brēcieni, un bija redzams, ka uz lieliem ugunskuriem tika

mestas pusdzīvas cūkas, lai tās svilinātu. Nekādas varas, iz-

ņemot instinktu varu, nebija pār šiem pūļiem. Viņus nespē-

ja savaldīt ne ložmetēji, ne komandieri, kuri tāpat kā zaldā-

ti blandījās pa ceļiem, nezinādami, kur atrodas divīzijas un

korpusi. Rīgu pa to starpu bija atstājuši pēdējie krievu ka-

raspēki un lielie sprādzieni, kuri sagrāva tiltus un dzelzce-

ļu stacijas, vēl satracināja viņu, tāli atbalsodamies pār Dau-

gavu. Tad viss palikās klusu. Vējš aizdzina dūmus un gaisā

atkal izpeldēja Pētera tornis, Domas tornis un rožaini sar-

kanā Ģertrūdes baznīca. Reliģiski stingri, būdami sakarā

tik ar nemainīgo dievības ideju, viņi skatījās pāri liela-

jai vēsturisko dekorāciju maiņai bezgalībā un neredzēja, ka

kāds no viņu sentimentāliem kalpiem, mācītājs Bernēvics

izgāja pretī ienācējiem ar sarkan-balti-melnu karogu, kuru

viņš bija sažuvis iz kādas sarkanas flagas, sava talāra un sa-

vas sievas gultas palaga.

Bet aiz apvāršņa tomēr noruna aizejošo vilcienu troksnis,

ratu, soļu un lielgabalu dimdoņa un pie kādas nelielas sta-

cijas, skaidri atzīmēdamies vakara sarkanumā, asinīm, dub-

ļiem nosmērējušies, līdz nāvei paguruši no 48 stundu ilgas

kaujas, pulciņš zaldātu skatījās, kā aizelsusies, apkrāvusies
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sazagtām mantām, defilēja viņiem g-arām 12. armija.

Tās bija atliekas no tiem slavenajiem latviešu pulkiem,

kuri apjoza sevi ar nemirstību Nāves salā, kuri trīs reizes

pārrāva vācu fronti un kuru kapus var atrast visur tanī lī-

nijā no Ķekavas līdz Jūrmalai un vēl tālāku. Redzēdami,

ka viss tiek pazaudēts un labākie vadoņi tiek padzīti no Vā-

cijai simpatizējošas partijas, šie zaldāti pie nākošām demo-

bilizācijām pārgāja privāto cilvēku kārtā. Citi aizgāja Krie-

vijā un, dragādami veco kārtību, izpildīja savu vēsturisko

misiju.

Dambis bija pārrauts, un dubļainie ūdeņi, kopā sajauktie

korpusi, divīzijas un pulki gāzās pār Vidzemi, kurā jau bija

iegājis rudens vītums. Ar saviem pauguriem, kuri rudeņos

top zili ziedošos viršos, daudziem ezeriem, pilniem mākoņu,

biržu un baznīctorņu atspīdumu, kalniem, no kuriem var

pārredzēt klajumus, kas attālina apvāršņus, pa zemi vēsu-

mu un saldu burbulēšanu izplatošiem tūkstošiem avotiem,

Vidzeme ir mūsu romantisma šūpulis. Viņā radušies teikas

un varoņi, kuri simbolizē sevī latviešu cīņu ar vāciešiem,

dziļā sirdsšķīstībā ievedošas reliģiskas kustības, ar savām

dziesmām visu tautu aizraujoši dzejnieki, viņā paceļas zilga-

nā migliņā ietītais Zilais kalns, zem kura, vāciešiem ienākot,

ir apgulies tautas vadonis Imanta, lai mostos kādā nezināmā

gaviļu un uzvaras dienā. Atdalīdama Zemgali no Vidzemes,

izrāvusi sev ceļu caur klintīm, laužas uz jūru Daugava, va-

ronīgākā latviešu upe, kuras balss rūc kā tūkstošu ērģeļu

balsis. Caur Vidzemi tek noslēpumainā Gauja ar vecu piļu

drupām savos krastos, un nekas nava brīnišķīgāks pavasaros

par viņas lakstīgalu melodisko koncertu, kas, nākdams iz

zaļumu dziļumiem, dzirdams desmitām verstu tālu.
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Pār šo vēl kara neaizkārto Latvijas daļu, pār viņas klusa-

jām lauku mājām, pār visu Vidzemi, kura bija palikusies

bagāta caur savu enerģiju un lieliem pieprasījumiem pēc

lauksaimniecības produktiem kara laikā, nāca posts bez mē-

ra, kas iznīcināja mantas, garīgas un laicīgas, un lika visai

tautai, dziļi apvainotai un pazemotai, izteikt lāstus pret

Krieviju un viņas armiju.

Rudens pienāca silts un ātri vīstošs, un koki it kā priekš-

laikus nodzeltēja, līdzīgi cilvēkiem, kuri arī klīda pa ceļiem

kā vēja nestas lapas. Vāciešu karaspēki, kuri pārnāca pār

Daugavu, nebija visai lieli, un krievi atkal nodibināja fronti

ar neitrālo joslu, kas vietām bija ap desmit verstu plata. le-

dzīvotāji tika no šejienes izdzīti tik ātri, ka visu savu man-

tu un lopus pameta likteņa varā. Lieli govju bari klīda pa

laukiem, kuriem vairs nebija īpašnieka. Druvas, nenovāktas

un nobriedušas, rudzu gubiņas sazēlušiem viršiem, zaldāti iz-

lietoja ugunskuriem, kas lielām blāzmām apgaismoja nak-

tis. Zaldāti sarīkoja katru dienu gājienus uz atstātām mā-

jām un atgriezās atpakaļ, nesdami spaiņus pilnus meda, dzi-

na lopus, govis un cūkas, kas tika nokautas un apēstas. Ar-

mija, izlaidusies gar visu frontes līniju uz labības kūļiem,

mirstošās vasaras pēdējo dienu saulē, svinēja savu slinku-

ma un izlaidības orģiju. Bija dzirdamas dziesmas, brēcieni,

šauteņu un ložmetēju tarkšķēšana. Tika apšaudīti gāju put-

ni, kuri, skriedami uz siltām zemēm, piepildīja debesis sa-

viem kliedzieniem. Viņi pacēlās vai nu augstākos gaisos, vai

ņēma sev citu ceļu, lai izbēgtu revolūcionārās armijas ložu

metējiem. Brīžam lielceļā, kas spilgti dzeltēja uz augstākā

pakalna muguras, parādījās vientuļš privāts braucējs un, ap-

turējis zirgu, plaukstu virs acīm nolicis, ilgi skatījās tālu-

mā. Tas bija kāds saimnieks, kas neitrālā joslā starp novīsto-

šiem dārziem, birzēm un laukiem meklēja savas mājas. Kaut

kur neskaidri viņš redzēja saulē silstošas viņu sienas, jum-

tus un stenderes, vai atkal drupas starp apdegušiem augļu

kokiem. Bet neviens viņu nelaida turpu. Apgriezis zirgu»
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nokārtu galvu viņš aizbrauca un pazuda ceļa putekļos un

pār druvām pārstiepto zirnekļa tīkļu pelēkā mirdzēšanā.

Ēdamas lietas iztērējas ātri, un viņām ir maza nozīme, ja

viņu ir daudz, drēbes ir neērtas mainīšanai un pārdošanai,

un, lūk, zaldātu prātus vilināja zelts un nauda, kuros slēp-

jas visas iespējamības. Latvijā ir daudz vietējās bruņniecī-

bas kapu, vientuļos mauzolējos guļ aprakti viņu senči no

daudziem gadu simteņiem. Leģendas stāsta, ka viņi tur ap-

rakti ar visām savām greznuma lietām. Zaldātu šķipeles iz-

svieda ilgus mūžus gulējušos līķus dienas gaismā, un saulē

iemirdzējās viņu kauli un uz kārtīm uzspraustie galvaskau-

si, iedragāti senu laiku kaujās, ņirdzināja savus zobus pār

izpostītiem laukiem.

Latvijā ir baznīcas, kas vairākus gadusimteņus vecas. Vi-

ņas mīļas zemniekiem, kuru dzīves svinīgākie brīži saistīti

ar viņām, un vasaru ērģeļu dobjie basi caur vaļējiem lo-

giem iznēsā tālu visapkārt stingras, protestantiskas dzies-

mas. Frontē nenodarbināti, garlaicības mocīti, sajukušie zal-

dāti ielauzās vienkāršajos lauku dievnamos, izdauzīdami lo-

gu krāsainos stiklus, sašaudami ar lodēm Krustā Sistā tēlus,

un altārus, no kuriem kādreiz skanēja klusie grēku piedoša-

nas vārdi, pārvērzdami par atejas vietām. No ērģelēm tika

izplēstas stabules, un zaldāti, taurēdamiar viņām, gājapa lau-

kiem un mežiem.

Kad viss šajos tautas tempļos bija izpostīts un viņos bija

iegājuši visi elementi, lietus, vējš, cilvēku zemsirdība un

laupīšanas kāre, piroksilins izsvaidīja uz visām debesu pu-

sēm sienas, jumtus un torņus. Vecie zvani, pēdējo reizi no-

skanēdami, sadauzīja uz visiem laikiem savas melodiskās

dvēseles. Ļaudīm nebija iespējams aizstāvēties — bailes un

šauteņu šāvieni paralizēja visus vārdus un darbus. Zaldāti,

kuriem nebija nekādas likumiskas tikumības sirdī, sagrāva

arī ārējās likumības robežas, un iedzīvotāji atradās vaļā pa-

laistas sabiedriskās stichijas varā, kura ir briesmīgāka nekā

viļņu stichija. Aiz viņas vēl mirdz kādas bākas un saules
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apspīdēti krasti, bet anarķija ir nesaudzīga un visu iznīci-

noša.

Kad oktobrī notikās lielinieku dumpis, no zaldātu galvām

tika izrauti visi regulatori un armijas milzīgais mēchanisms

drāzās uz bezdibeņu, aizraudams sev līdz visu — sabiedrisko

iekārtu, mantu, tikumiskos un likumiskos jēdzienus. Ar ne-

noteiktām kontūrām pacēlās miglā kāds milzīgs apokalip-

tisks kultūrai naidīgs tēls, asiņains despots, kas līdzīgi an-

tiskajam despotam žēlojās, ka sabiedrībai nava vienas gal-

vas, kuru varētu nocirst uz reizi Un starp vēlā rudeņa la-

pām, kuras veseliem mākoņiem vēji grieza pa gaisu, šis tēls

kā mēris dejoja pa laukiem, izpletis savu sarkano mēteli,

kas nozīmēja nāvi un iznīcību. lestājās garie rudeņa lieti, un

zaldāti, vairs nevarēdami izciest mājās, kurās dzīvodami vi-

ņi bija izdauzījuši durvis un logus, lauzās iekšā tanīs mājās,

kurās mita privātie cilvēki. Tur bija Kurzemes bēgļi un vie-

tējie iedzīvotāji, bada, slimību nomocīti un pastāvīgu nāves

briesmu izbiedēti ļaudis. Un zaldāti, kuri intendantūras sa-

jukuma dēļ arī sāka just trūkumu, atņēma tiem pēdējo pār-

tiku, govis, zirgus, veļu un apģērbu. Neviena aizstāvētāja

tiem vairs nebija šajā citkārt miera un pieticības pilnā ze-

mē, kur tagad visus strīdus izšķīra durklis un lode. Viņi ti-

ka izdzīti iz savām māju vietām, un tos, kuri gribēja glābties

meža biezumos, nobeidza bads un slimības. Tos, kuri lūkoja

aizkļūt tālāki no frontes, aplaupīja, bet palicējiem uz vietas

tika atstātas tikai acis raudāšanai Cilvēki sargājās braukt

pa lielceļiem, bet kustējās pa mazajiem sāņu ceļiem un, ie-

raudzīdami kādu zaldātu, atstāja ratus un zirgu, lai glābtu

dzīvību. Neviena sabiedrības šķira, ne tie, kas dzīvoja pilīs,

ne tie, kas mita būdiņās, nebija vairs droši, ka vakaros gu-

lēt aizejot, viņi redzēs dienas gaismu iekrītam logā. Tumšās,

bezgalīgās rudeņa naktis, vējiem plēšot māju jumtus un

līgojot kokus, lauzās mājās zaldāti. Ar spīdzināšanu, nošau-

šanu un sakropļošanu viņi piespieda iedzīvotājus atdot nau-

du un pārtikas lietas un, aizejot viņiem, lieli ugunsgrēki,
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rūcot un šūpojoties tumsā, cepināja nošauto līķus un ap-

slēpa laupītāju pēdas. Netika taupīts ne vecs, ne jauns, ne

stiprie, ne nespēcīgie. Nabagu mājās nespējnieki pa pusei

ārprātīgi vecuma nespēkā un badā, tika izsviesti iz savām

gultām un aplaupīti. Naudas skapji krājkasēs tika saspri-

dzināti, no pagastu māju arķīviem, ar pirmizdevumiem un

retām grāmatām bagātām bibliotēkām tika sakurti uguns-

kuri un bieži ar XVIII g. s. dzejnieku, filozofu, valstsvīru

un valodnieku vapeņiem un ar pašrocīgiem uzrakstiem ap-

zīmētas grāmatas bija redzamas lielceļu grāvmalās vai Vi-

duskricvijas zemnieku asiņainajās un netīrajās rokās. Zaldā-

tu ieņemtās skolās viss inventārs tika izlietots kurināšanai,

tāpat labības krājuma stirpas, āboliņš un siena krājumi pļa-

vās un šķūņos. Sēras staigāja pa visām mājām, un likās, vi-

ņām nebūs gala, tāpat kā tam rudenim, kas pārvērta ceļus

par dubļu strautiem un dzina bezcerības pilnus mākoņus ze-

māku par koku galiem, sajaukdamas zemi ar debesi vienā

pelēkā bezgalībā. Ko nespēja izdarīt krievu dezertieri, to iz-

darīja dažādas lielinieku komitejas ar apokaliptiskiem un ne-

saprotamiem nosaukumiem, kuras jaunizgudroto likumu

vārdā piesavinājās vēl nenolaupīto, arestēja pilsoņus, kurus

vēlāk ar cauršautām galvām atrada gulošus ceļmalas.

Caur Vidzemi uz ziemeļiem pa to starpu aizgāja vilciens

pēc vilciena, kur zaldāti, ielauzdami vagonu jumtus un grī-

das, aizveda uz lekš-Krieviju nolaupītās mantas. Tā tas tur-

pinājās dienām un naktīm, līdz beidzot visa dienvidus Vidze-

me izskatījās pēc postažas, pār kuru pāri gājis ar ugunīm

sajaukts viesulis. Lieli putnu bari laidās dikti brēkdami, pār

nenokoptajiem laukiem, virs kuriem, no jūras puses lauzda-

mies, drāzās vējš, plēzdamies gar drupām un purinādams

cilvēkus, kuri šur tur iznāca klajumos no mežiem raudzī-

ties, vai laupītāju bari nava aizgājuši. Bet ugunsgrēki vēl ar-

vienu kurējās pie debesu malas naktīs, kurās dzirdami bija

ātri apslāpēti cilvēku kliedzieni. Beidzot, kad pienāca no-

vembra beigas un sadedzinātas bija drupu drupas, sāka krist
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pār visu kaunu, briesmām un nekurni mierīgs balts sniegs,

klādams pēdējo miera segu uz līķiem, kapiem, māju atlie-

kām un cerībām ar nolauztiem spārniem.

Frontē tamēr norisinājās lielās armijas sagrūšanas pēdē-

jais akts, un kādreiz uzvarošo pulku atlikušie pēdējie zaldā-

ti pārdeva vāciešiem par degvīnu savus lielgabalus, šaute-

nes un ložmetējus. Un ne tik to vien viņi bija gatavi pār-

dot, bet visu savu zemi, savu pagātni un nākotni, lai saņem-

tu kādā dienā vēstures stibas sitienu uz savām mugurām.

Kad janvāra beigās vācieši pārgāja uzbrukumā, krievi ne-

varēja turēties viņiem pretī. Braukšus un kājām un pa dzelz-

ceļiem viņi metās bēgt, un Latviju vēl reizi apgaismoja

ugunsgrēki, izbiedēja laupīšanas un briesmīgas slepkavības.

Bet kareivju pašu atklātā nostāšanās Vācijas pusē līdz ar

revolūcijas sākšanos sagādāja tautai šo svilinošo kaunu un

palīdzēja uzcelt tās karātavas, pie kurām šūpojās lielinieku

sarkanie gvardi.

Dažu dienu laikā viss Krievijas karaspēks atstāja Latviju.

No kara sākuma uzskatīti kā brāļi, draugi un atpestītāji, vi-

ņi pa diviem gadiem bija darījuši visu, lai viņu aiziešanu

neviens nenožēlotu. Caur savu pārkrievošanu viņi izglāba

mūs no pārvācošanas, un šie divi politiskie virzieni, iznīcinā-

dami viens otru, panāca tikai to, ka latvieši sāka pilnīgāki

apzināties sava nacionālā ģēnija ceļus. Valdījušai divisimts

gadus pār Latviju, Krievijai nebija ne spēka, ne lepnuma

aizstāvēt to draudošā stundā. Vara jātnieks nikni aizaulek-

šoja prom no Baltijas piekrastes, un velti viņa brēcieni Krie-

vijas klajumos sauc kopā sajukušo tautu. Notiek lielā vēs-

turisko dekorāciju maiņa, kuras sekas nava paredzamas, jo

visas jūras vēl bango un visi apvāršņi ir pilni sadragāto un

aizbēgošo kuģu.

Teitoņu zirgi, kuru zviedzienus pie savām robežām latvie-

ši dzird jau vairākus gadsimteņus, pēc krievu aiziešanas dus-

mīgi iekrācās pie latviešu māju namdurvīm. Vācieši ienesa
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kārtību, kas bija līdzīga mēneša sastingušo peizažu kārtī-

bai un kapa miera klusumam. Dzirdama ir tikai vagonu rī-

bēšana, kuri aizved kara laupījumu un rekvizēto mantu.

Visa latviešu garīgā dzīve apstājās it kā triekas ķerta, un vie-

tējā vācu muižniecība, kura pie krievu patvaldības izpildī-

ja žandarmērijas un policijas pienākumus, ar vēl lielāku spa-

ru to izpildīja, vācu kārtībai pastāvot. Kara novājinātai,

saimnieciski izpostītai, mūsu tautai nekad nav draudējušas

lielākas briesmas kā tagad. Viss, ko tautas varoņi domājuši

vēl pirms vācu ienākšanas, ko viņi atdeva kā karogu nāko-

šām paaudzēm, krizdami cīņā ar ordeni, ko pauž tautas

dziesmas tūkstošbalsīgām mēlēm un pasakas noslēpumai-

niem čukstiem, ko mūsu dzejnieki miglaini ir redzējuši ie-

zibamies laiku kraujās, ko tauta ar visu miesu nojaudusi pa

šiem trijiem trakuma un briesmu gadiem, kas no sākuma bi-

jis līdzīgs vienas lapas trīsēšanai, bet vēlāk, izplatīdamies

no koka uz koku, pārvērties varenā meža šalkšanā, visa šī

tautas doma par patstāvīgu Latviju draud izgaist un pār-

vērsties par neko. Mūs grib izlietot kā ķieģeli vai cementu

visvācu valsts ēkai, kurai jāstiepjoties pāri Eiropas konti-

nentam no Ledus okeāna līdz Vidus jūrai. No mūsu galvām

grib izņemt smadzenes, lai viņas nedomātu latviskas domas.

Bet kaut mūsu tautu apdraud un posta kā vācu šovinis-

ti, tā starptautiskie lielinieki, — viņa tagad tomēr stāv uz

stiprākiem pamatiem kā jebkad. Prasība pēc neatkarīgas

Latvijas ir kļuvusi par visas tautas kustību un caur pārbau-

dījumiem noskaidrota viņas apziņā, izpostītā Latvija veido-

jas no jauna kā Latvijas valsts. Mūsu bēgļi, atgriezdamies

atpakaļ savā vecajā zemē, ienes viņā jaunu sirdi un jaunu

garu. Tas ir valsts gars un uzņēmības gars, kas iet mums

pāri, paceldams mūs un nesdams mūs lielā laikmetā, priekš

kura Latvijas kādreizējā izpostīšana būs tikai epizode.

Kas ir šī laikmeta iniciātors un autors, varonis, kuru var

kronēt ar vainagu? Tāda nava, tā ir visa tauta, kurai pašai

jāliek patvaldnieciski sev galvā savas diktātāras un suvere-
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nitātes vainags. Bet ja mēs varoni tiešām vēlamies, tad lai

par tādu top tie, kuri par neatkarīgo Latviju nolika savas

galvas frontē, iegūdami nemirstīgu slavu un godu savā tau-

tā uz visiem laikiem.

Pēterburgā, 1917. g. decembrī.
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ZEMGALES SĒTA

Tās ir atmiņas no tiem laikiem, kad Latvijā vēl nebija Da-

dāna un Berlepša stropu, bet bites mājoja izcirstos priežu

koka klučos vai vecu liepu caurumos, kas bija rūpīgi aiztai-

sīti augšā un apakšā. Šie bišu kluči stāvēja nevien dārzā,

zemē, ziedošos griķos vai medainā āboliņā, bet bija arī no-

likti birzēs, koku zemākos zaros. Kā no ārienes viņi bija

apauguši sūnām, tā iekšienē viņi bija pilni vasku un medus.

Pa lielākai daļai šie bišu kluči atradās birzes dienvidus pu-

sē augošos kokos. Te spietošanas laikā viņus vieglāk varēja

atrast okstoņi, kas, iekām spiets pilnīgi atraisījās no stropa,

devās izlūkošanā. Ja viņi jauno mājokli atrada labu, tad

spiets viņiem drīz vien sekoja. Siltās jūnija priekšpusdie-

nās, kad neviena vēsma nekustināja rudzu zilganās vārpas,

pāri mierīgiem arājiem, māju skursteņiem un koku galiem

bieži bija redzami pa gaisu veļamies šie dūcošie bišu kamoli.

Kā kalpi toreiz Jurģos lauku ceļus, tā viņi krustoja debesis

visādos virzienos. Bieži vien viņiem devās pakaļ jātnieki

ātros zirgos, puikas vai sievas paceltiem lindrakiem, vērojot

viņu nolaišanās vietu. Allaž viņi pazuda acīm, un bites at-

rastā stropā dzīvoja gadiem, un Dievs svētīja viņu pazemīgo

darbu.

Mūsu māju vecā liepa bija mūžīgs bišu mājoklis. Bagāti

lapotais koks viņas sargāja no saules karstuma un deva tām

krāšņu darbu ziedu laikā. Bišu aplipis, viņš dūca pa lielu

gabalu, un likās, ka liepai patīk šie neskaitāmie un vienmu-

līgi dziedošie sūcēji. Izplētusies uz visām pusēm, viņa stā-

vēja saldā nesamaņā, tāpat kā govs stāv saldi gremodama,

kad teļš viņu zīž.

Pie šīs liepas varēja novērot, ka tas, kas liels, dod patvē-

rumu neskaitāmiem sīkiem. Nevien bites šinī liepā mājoja,
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bet viņas žuburainā virsotnē atradās svēteļa lizds, kurā sa-

vukārt bija savijuši perēkļus daudzi mazi putni. Kovārņi un

strazdi mājoja viņas resno zaru caurumos, un tā visu vasaru

viņā bija trokšņi un dzīvība.

Pavasaros svētelis pirmais še ielaidās, un viņa jautrā

parkšķināšana pasludināja silto dienu tuvošanos. Tad drīz

izskrēja no sava augstā stropa bites, un sākās strazdu, ko-

vārņu un zvirbuļu nebeidzamiekari.

Šis varenais koks bija tik pilns lēnas augšanas, ka kopš

simts gadiem tas nebija nenieka mainījies. Tā zari bija stip-

ri saauguši ar pašu koku, un vislielākās vētras tam gāja pā-

ri neko nepadarīdamas. Bet ja kāds liels zars nogāzās, tad

tāpēc, ka tas bija pārāk tālu aizgājis no stāva. Ne viņš pats

varēja noturēties, ne liepa viņu varēja saturēt. Kad skatī-

jās uz lielo liepu no tālienes bezmākoņainās vasaras pēcpus-

dienās, tad nekas tik pilnīgi nesaskaņojās ar debesu mieru,

kā šis žuburainais koks ar verveļainajiem un līkajiem za-

riem. Viņā nekā nebija trauksmaina un dumpīga, bet viss

bija skaidrība un saskaņa. Tā daba pati savos gatavākos dar-

bos mums rāda nobeigtības un līdzsvara lielo skaistumu, ko

mēs tik dažreiz sasniedzam savos pārejošos un laicīgos da-

rinājumos.

Dārza malā auga ozols, un kad es viņu sāku atminēties,

viņš bija jau septiņdesmit gadu vecs. Viņš bija augsts, un

viņa nemierīgais zaļums bija it kā izaicinājums pašām de-

besīm. Tas bija visdumpīgākajos gados un vēl nebija izmēģi-

nājis ne savu spēku, ne viņa robežas. lekāpjot viņa galot-

nē, varēja nevien pārredzēt visu mājamo klajumu šinī un

viņā pusē Lielupei, bet arī pie kādām citām mājām augošo

ozolu, kas bija skatījis vairākus gadu simteņus garām pa-

ejam. ledomājoties kopā viņu un liepu, varēja redzēt, kāda

liela iekšēja vienādība valda starp kokiem un cilvēkiem

Koki, kam ilga augšana, tikai pēc gadu simteņiem nonāk

pie tās skaidrības, kurai tuvojas cilvēki sava mūža otrā pu-

sē un viņa beigās.
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Šīs mājas ļaudis mīlēja norobežošanos domās, neļaudami

tām aizplūst nenoteiktībā. Tāpat viņiem patikās ierobežo-

ta daba. Viņi cienīja sētas, apvilkdami tās lieliem aplokiem,

kur drūzmējās bērzi, oši, kļavas un ozoli jautrā un dažādā

pulkā. Gar aploka malām bija iedēstīti baltie vītoli, kuru

caurajos vidos ierīkoja pāris kārtis, un tie bija svēti koki,

kas auga šajā iežogojumā. Liels vecs bērzs ar tikpat vecu

bišu kluci pacēlās aploka galā. Neviens nedomāja par to,

kāds varens lietaskoks aiziet bojā viņa vecuma dēļ. Tas au-

ga un žuburoja, līdz debesu zibens viņu ķēra vienā karstā

un tvanīgā jūlija pusdienā.

Vecie latviešu ļaudis mīlēja kokus, un iekām tie iešalcās

vējā vai stāvēja klusi pusdienās un vakarā, tie bija auguši

ļaužu dvēselēs. Tiešām, šie koki istabu priekšā, dārzos un

aplokos bija lapotas un žuburainas latviešu dvēseles atspo-

guļojums. Viņi tajā bija dzīvojuši pirms savas nākšanas pa-

saulē, pilni ēnu, staru un putnu dziesmu.

Kā mēs pieradinām dzīvniekus un padarām tos par pa-

klausīgiem māju kustoņiem, tāpat mēs pieradinām kokus.

Šiem pie mājas pieradinātiem augļu kokiem ir bērnu bagā-

tas mātes skaistums. Kā viņa nes tos uz rokām, lai ļaudis

tos redzētu un noglāstītu, tā ābele noliec savus augļus uz le-

ju, lai tos paņemtu gājējs vai zeme. Viņi noliecās tik zemu,

ka gan gandrīz sadūrās ar garajām zem kokiem augošām

zālēm Viņi visvairāk mīlēja nokrist tajā stundā pirms rīta

ausmas. Basas smagums tos nobirdināja. Ikviens ir izbau-

dījis ausmas smalko un skanīgo klusumu, kad neviens putns

vēl nav pacēlis savu balsi. Cik noslēpumains tad izklausās

ābolu nokrišanas troksnis! Viņš atskan te vienā, te otrā dār-

za stūrī, rasaino zāļu smarža sakustinās un atkal aizmieg.

Un kad es šajā brīdī domāju par seno dārzu, man atmiņā ie-

dziedas kāds pants: „Un dziļi ābolā es iekodos ar zobiem, un

manas zemes smarža prātā nāca man." Jā, tiešām, tā ir tā

zemes stūra smarža, no kuras es esmu cēlies, šī smarža, kas

nāk no augusta klusuma pilnajiem dārziem. Viņa neaizplūst
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tālāk par māju apjomu un nepaceļas augstāk par skurste-

ņa galu. Viņa ietin mājas tādā pat auglības mākonī, kādos

rudzu druva ietin sevi savā ziedēšanas laikā.

Katrai zemei ir sava smarža. Ar to viņa apklāj savus ļau-

dis. Ai, neejiet ārā nekad no viņas gādīgās sardzības!

Šie pie mājas pieradinātie augļu koki! Viņu padevīgā pa-

likšana uz vietas, uzmanība, ar kādu pret tiem izturas ļau-

dis, un pārpilnīgais devums, ar kādu tie par to atmaksā!

Zem viņu zariem smiekli, draudzības un mīlestības vārdi,

kas aizkūpējuši kā dūmi!

Turpat dārzā stāvēja klēts, lielas liepas un ziemas ābe-

les apēnota. Viņa bija ļoti veca ēka ar palieveni, ko atbal-

stīja kolonniņas. Tās var redzēt pie visām senlaikos celtām

Zemgales ēkām. Balti krāsotas, viņas saskatāmas no tālie-

nes. Liepas zari mierīgi izplētušies pār klēti, kurā glabājās

viss tas, ko deva lauki. Tāpat kā tīrumos, tā še dziļos apcirk-

ņos bija nogūlušies kvieši, rudzi, mieži, auzas un linu sēklas

citi citiem blakus. Brūnie maizes klaipi stāvēja plauktos; žā-

vētā cūku gaļa karājās pie griestiem, un arvienu še valdīja

puskrēslas miers. Zirneklis bija pāraudis savus tīklus pār

apcirkņiem, un kad atvēra durvis, varēja redzēt, ka viņš iz-

biedēts aizlaižas, ka daždažādās šķirbās nokust peļu un žur-

ku astes. Sēdēdams maizes klaipā, kaķis zaļām acīm vēroja

šo kustību, pret kuru bieži vien visa izmaņa bija velta.

Klētī arī karājās miltiem apputējušie sieti, liekšķeres un

sētuve, spīdīgi no pārāk ilgas lietošanas. Lai gan mantas

klētī nekad pilnīgi neizsīka, bet viņu bija daudz mazāk va-

saras beigās. Apcirkņi atdzīvojās tikai ap kulšanas laiku.

Tad viņus un klēts palodās izgreznoja rudens puķēm, lai cie-

nīgi saņemtu no rijas uz klēti braucošos labības maisus. Ar

kādu rāmu plūdumu no puišu saliektām mugurām viņi bira

apcirkņos! Kad lielākais starp tiem pildījās kviešiem, likās,

ka visa klēts pielējās ar zeltainu gaismu. Šī ticība graudiem

ir zemes pirmā un arī pēdējā ticība. Tas, ko devusi saule un

lietus, kas domāts, ticēts un cerēts, ietveras viņos redzami.
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Dievs nolīst pār zemi dzeltenajos graudos. Ja kādreiz beig-

tos viņu biršana pasaules apcirkņos!

Labības klētis no pieliekamās klēts šķīra bieza planku

siena Tajā stāvēja tīnes, skapji un apkaltas lādes, uz kuru

galiem svēteli ar vardēm bija uzgleznojuši nezināmi meista-

ri. Te arī vasarā gulēja, jo visa telpa bija pilna patīkama vē-

suma, kad ārā neizturama saules versme lija pār laukiem

un mājām. Svētku dienās še tumšzaļās ozola lapas nokārās

pār baltajiem pagalvjiem un iemidzināja silts vējš, kas jo-

ņiem sitās pret sienām. Nekas nebija mierinošāks par lietus

lēno un nemitīgo murmināšanu virs jumta un baidošāks par

ābolu smago krišanu. Cauri sienām tā atbalsojās tumšajās

un karstajās augusta naktīs.

Kā senos laikos dzejnieki ķērās pie spalvas tikai tad, ja

kāda doma viņos bija nogatavojusies un apņēmusi tos pil-

nīgi, tā toreiz arī ēkas cēla no gluži nobriedušiem kokiem

No tādiem ir taisīta arī šī klēts. Kaut gan viņa tuvojas sa-

vam simtajam gadam, tā vēl arvien izdod pilnu skaņu, ja sit

pa viņas sienām. Kādreiz pa viņas mazo sānu lodziņu varēja

tālu redzēt. Tagad šo skatu aizsegusi ķirši un ābeles un jau-

ni aslapaini oši. Tāpat, kad bērns vai jauneklis skatās no sa-

viem pirmajiem kāpieniem, viņš redz klaju apvārsni, savu

izdomu piepildītu. Vēlāk gadu biezlapainie koki še izaug,

un nekas nav skumjāks, kā līšana caur viņu zariem atpakaļ

uz turieni, kur uz senā sliekšņa rotājās vēl saules stars ar

zelta putekļiem.

Daudz vecāka par klēti bija kūts un gubenis, liela, puslo-

kā būvēta ēka slīpiem ģēvelicm. Viņas niedru jumts bija sū-

nām pārklājies, kas jauki uzzaļoja, kad tuvojās rudens. Kāds

bērziņš še bija iesējies un auga un lapoja ilgus gadus, šī

ēka ar savu zaļo jumtu, no sveķainiem lieliem baļķiem tai-

sīta, neatdalījās no apkārtnes. Laiks, pāri iedams, bija piešķī-

ris viņai savdabīgu skaistumu, it kā pašas dabas darba bur-

vīgumu. Viņa bija vēl no tiem laikiem, kad kūtīm pamatus

vajadzēja sargāt no vilkiem un durvis no zirgu zagļiem Tā-
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pēc arī zirgus toreiz turēja saslēgtus. Ap šiem zagļiem vijās

jauki vecu laiku nostāsti. Stāstīja par īpašu zagļu biedrību

jeb „cunfti", kas nozagtos zirgus sūtot projām uz leišiem.

Saimnieki sargājās ar „cunftēm" saiet ienaidā, jo citādi vi-

ņiem draudēja pilnīga iznīcināšana.

Daudz draudošāki par zagļiem bijuši vilki, kas ziemas nak-

tis plēsušies kūts pamatos. Viņu gaudošana arvien skanējusi

lielajos mežos, kas tagad šņāc savu viļņu troksnim līdzīgo

šņākšanu vienīgi nu jau mirušu ļaužu nostāstos.

Cik daudz dažādu lopu paaudzes nebija gājušas pāri šiem

vecajiem kūts sliekšņiem, cik siena un āboliņa ražas nava

smaržojušas šajos dziļajos gubeņos! Guļot naktis svaigā sie-

nā, smaržas pilnā tumsā, ko dažreiz apgaismoja jūlija nak-

šu zibeņi, varēja klausīties dažādās noslēpumainās skaņās,

kas kūti dzīvoja. Tur bezdelīgas iečivinājās savos lizdos, ie-

vaidējās ūpis, pēkšņi atmodušās klusu sarunājās zosis, sabu

binājās zirgi, kāda pele žēli iepīkstējās, un pa miegiem sma-

gi nopūtās govis, šīs dziļās nopūtas, kas nakts klusumā nāk

no lopu mutēm, ir tik cilvēcīgas, ka tās nevar aizmirst. Vi-

ņās izsakās grūtu un neatvairāmu likteņu nojaušana. Kopī-

gas visai radībai, tās norāda uz kādu apslēptu kopību. Nak-

tīs, kad dienas rūpes noliktas, nopūšas cilvēks un dzīvnieks,

zāle, puķes, koki un ūdeņi. Ikviens būs manījis, ka nakti, pil-

nīgam bezvējam valdot, kāds koks nodrebina savas lapas no

augšas līdz apakšai. Baigi sapņi, drūma nojauta viņu iztrau-

cējusi.

Man atmiņā visi tie nosaukumi, kādi bija zirgiem un go-

vīm, kas šajā naktī dzīvoja. Neviens no šiem lopiem nelīdzi-

nājās otram. Katram bija savas rakstura savādības. Kur ta-

gad ir šī kūts, šīs Zīmaļas, Raibaļas, Svētules, Baltmugures,

kas vakaros šņākdamas nāca no ganībām zāļu kušķiem mu-

tēs? Kopā ar saviem bijušiem saimniekiem viņi bauda visai

dzīvībai kopīgo likteni.

Ikkatru vakaru, gubeņa sienā guļot, norisinājās sarunas,

kurās īstenībā bija izdomas un izdomās īstenība. Tie bija ve-
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co latviešu nostāsti, un viņu pasaules skatīšanas veids še at-

dzima pilnīgi. Bieži iedomas darbojās tik dzīvi, ka mēs dzir-

dējām tās butes lēnos soļus, par kuru bija runa. Galvas bailī-

gi paslēpās zem segām un nomierinājās tikai tad, kad aus-

mas bālumā skaidri bija redzami spārēm piemūrētie lizdi ar

dusošiem bezdelīdzēniem. Tagad šie nostāsti ir izgaisuši jau-

nā gaismā, bet vai tā ir patiesības gaisma, to nevar zināt.

Vienu gadu aiz kūts bija linu lauks, un, gar viņu ejot, varē-

ja nokļūt klonā un šķūnī, šīs vēsās un lielās telpas kļuva sil-

tas jūlija beigās, kad viņās iesāka vest saules sakaitētos la-

bības kūļus. Vasara tad bija nonākusi savā augstākā virsot-

nē, un karstums nāca no debess augšienes uz daudzus mēne-

šus kaitētās zemes. Bija dienas, kad versme plūda it kā no

degoša cepļa mutes, un rasa visēnainākās vietās izzuda jau

ap brokasta laiku. Tādās reizēs jau agri no rīta visa Zem-

gale bija kājās. Visur čīkstēja ores un grabēja rati. Cik tālu

varēja aizsniegties skati, bija redzams, kā zeltainie, dakšās

uzdurtie labības kūļi augsti paceļas pret debesīm un pazūd

orēs. Gorīdamās viņas gāja uz šķūņiem kā lieli zelta gaba-

li. Tur tos saņēma puķēm un meijām greznotas stenderes un

vērbaļķi. Strēķi auga, un vēlā vakarā, kad mēness sudrabs

sajaucās ar vārpu zeltu, viņi jau bija pacēlušies līdz pa-

spārnēm.

Bija vislielākais jaukums īsajā brīdī, kamēr tukšās ores

aizbrauca un pilnās pienāca, atlaisties garšļaukus augstajos

strēķos uz garajiem kūļiem Smagi kā graudi no pieres krita

sviedri, un karstās sejas pieglaušanās pie karstajiem un mir-

dzošajiem kūļiem likās kā pieglaušanās pie kāda neizsakāmi

tuva vaiga. No lauka līdzatvestā gaisma, smarža un pati sal-

mu smarža noreibināja, bet darīja skaidras visas domas un

jūtas. Nebija nekādas atšķirības, katrs kustējās un domāja

kā visi, būdams kaut arī niecīgs tā lielā darba strādātājs, kas

norisinājās tādās dienās zem saules tik daudzās zemēs.

Bet bija dzirdams, ļoti uzmanīgi klausoties, ka graudi sāk

dzīvot savu īpašu dzīvi. Bija dzirdams, ka, izbiruši no vār-
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pām, viņi cauri kūļiem nemitīgi birst uz leju, līdzīgi ūdenim,

kas, pa lejām un pakalniem tecēdams, meklē jūra. Jo dziļu-

ma meklēšana ir katra vērtīga grauda liktenis;

Kopā ar labību nopļautās zāles bija sakaltušas, tikai zaļo-

ja dažs apīnis ar savu bālo ziedu, kas, cieši apvijies dzimta-

jam stumbram, bija tam līdzi atnācis uz lielo šķūni.

Kad tādās reizēs skatījās caur ģēveļa pieputējušo un zvir-

buļu 1izdieni pilno kadiķu viju, tad varēja redzēt tālus la-

bības novākšanas putekļos ietītus Zemgales apvidus. Viss

mirdzēja un kustējās, un likās dievišķīgs esam. šķūņa durvis

visur bija atvērtas līdz galam, un vezumi caur viņām izbrau-

ca un iebrauca, strādnieki darbojās žigli un spēcīgi un pa rei-

zei, atsviezdami ar roku no pieres mitrās matu šķipsnas, dzē-

ra no gubiņu ēnā noliktām zaļām krūzēm ūdeni. Kāds lopu

bars lēni nokāpa pa lēzeno krastu atveldzēties pie Lielupes

rāmām straumēm. Brīžam liels, balts, žuburains mākonis pa

pusei aizsedza sauli, vienu daļu no visa plašuma atstādams

ēnā, kamēr pār otru stari bija platām svītrām

Kad labība bija novākta, šķūnis nogrima atkal savā sena-

jā mierā. Lielie labības strēķi apputēja, un dzirnekļi tiem

pārvilka pāri savus tīklus, un peles apakšā savija savus pe-

rēkļus, šķūnis atmodās tikai kulšanas laikā, kad zirgu dzīta

kuļammašīna to piepildīja ar rūkoņu un putekļiem. Tam se-

koja labības vētīšana, un divi vīri dienām ilgi grieza klabošo

mašīnu klona vidū, kas, tagad tukšs, atguva atpakaļ savu

seno skanīgumu un augstumu.

Bet kad gribējās dabūt tīrus graudus, tad ieradās senais

labības vētītājs. Vispirms viņš gaidīja vēju, kam vajadzēja

pūst taisni lielajās durvīs. Lēni vētītājs kustināja pie vērbaļ-

ķiem piestiprināto sietu siltajos, no laukiem nākošos vējos.

Pa lielākai daļai viņš šo darbu darīja viens pats šķūņa klu-

sumā un mierā. Bet kad vēju nevarēja sagaidīt, viņš nosēdās

uz ķeblīša un ar mazu liekšķerīti laida graudus pa gaisu lie-

lā puslokā. Smagie graudi aizskrēja, bet pelavas palikās un

turpat nolaidās zemē. Vēlāk ar smalku bērza slotu viņš tās
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aizslaucīja projām no graudiem. Tā kailu galvu, kreklos iz-

meties, viņš mētāja kviešus vai rudzus, lai dabūtu skaidrus

graudus. Tāds bija mūsu senču paradums, ka viņi savus mi-

roņus un savus graudus, vienu mūžībai, bet otru tīrumam

nolemtu sēklu, zemē gribēja guldīt skaidrus un tīrus, it kā

godības drēbēs tērptus.

Istaba bija jaunāka ēka, celta nodegušas, vecas istabas vie-

tā. Viņa nebija sevišķi liela un ērta, bet kāds prieks un saska-

ņa valdīja zem zemajiem griestiem! Tā bija tās saskaņas pa-

tiesa aina, kas toreiz mājoja visās latviešu lauku mājās, ša-

jos kambaros bija skanējušas bēru žēlās dziesmas, kristību

klusās gaviles un kāzu tālu dzirdamais troksnis. Man stāstī-

ja par trīsdesmit kamanām manās kristībās, šie trīsdesmit

pajūgi bija drāzušies, pulksteniņiem skanot, pakaļ mana ve-

dēja kamanām lielā Ziemsvētku putenī uz baznīcu.

Toreiz vēl cienīja radus un radniecīgus sakarus, un radnie-

cības koks, kas bija sen pāraudzis dzimto pagastu, lielos svēt-

kos sauca visus zem saviem zariem. Un radi sanāca ik rei-

zes bagātā pulkā. Vismīļāk viņi salasījās Ziemsvētkos, kas

toreiz bija jautri un sniegaini. Jau priekš pusdienas sākās

pulkstentiņu līksmā skanēšana, un pa ceļu, kas bija iebraukts

starp lielām sniega kupenām, rikšoja sprauslājošie zirgi spo-

žiem pakaviem un vara apkaluma iejūgiem. Viņu ātrās kā-

jas meta sniega pikas uz visām pusēm, un garaiņu mākonis

cēlās gaisā no zirgu mutēm un mugurām. Sētsvidū viņus ap-

turēja uz vietas, vārnas izbijās no viņu skaļajiem zviedzie-

niem un aizlaidās, nobirdinādamas sniegu vecās liepas za-

riem Tur bija radi no Lielupes krasta, kur kvieši ražo div-

desmit piecus graudus, no granteliešiem, kas bagāti augļu

dārziem, no mežiniekiem, kam līdz nāca priežu un egļu smar-

ža. Priecīgi saņēmēji viņiem izskrēja pretī, un ciemiņi, sma-

gi dauzīdami kājas, sanāca istabā, nesdami līdz visādus kuku-

ļus un ārienes svaigo gaisu. Saimnieki attina vaļā savus pla-

tos kažokus, un biezie vilnainie lakati atrisa no saimnieču

pleciem. Tās visas bija jaunas sejas un spēka gadi, kuros ne-
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vienu rievu nebija ievilcis laiks, šis drūmais un saīgušais

portretists. Kāds pulks stipru un spēcīgu vīru un skaistu un

veselīgu sievu, kuru spars un lielās īpašības, sākušās pirms

daudziem simtu gadiem, bija lijušas kā dārgs vīns no paau-

dzes paaudzē, līdz bija ietecējušas viņos, neko nezaudējot no

savas pirmās vērtības. Tagad neviena no tiem vairs nav pie

dzīvības. Arvien lēnāk soļodami, viņi iegājuši apakšzemes,

un pat pēdējā mazgāšana nebija spējīga nomazgāt zemes no

viņu kāju pēdām. Bet ja kāds vēl ir dzīvs, tad viņš ir tikpat

vientulīgs, cik vientulīga ir veca un līka priede, kas viena

pāri palikusi, neko ne dzird, ne redz, glabādama savos zaros

liela meža žūžošanas atskaņas.

Badi, kas še Ziemsvētkos sanāca, nebija redzējušies pus-

gadu. Tagad viņi tikko bija beiguši kulšanu, jo toreiz tā vil-

kās mēnešiem ilgi. Kad šie darbi bija galā, tad viņu darītāji

bija tāpat nokūpuši kā rijas ārdi un arī tikpat skanīgi un

stipri kā viņi. Galvas viņiem vēl bija apdullušas no spriguļu

dirnēšanas, rīkles pilnas rijas putekļu, un dažam labam vēl

no viņa klona matos bija ieķērusies miežu dzeltenā un ska-

rainā roga. Tā mēnešiem atsevišķi darbodamies, viņi nu bija

sanākuši kopā, un viņu sarunas no jauna atdzima visi pa-

vasara, vasaras un rudeņa darbi. Tēvu tēvu mantotās mācī-

bas še savienojās ar pašu piedzīvojumiem, un bieži vien da-

žā paradumā, ko vēlākie laiki nosauca par māņiem, bija ma-

nāma uz ilgiem pārbaudījumiem radīta patiesība, še pārru-

nāja aršanu un ecēšanu, pļaušanu un gaisa zīmes, un šos vār-

dus un domas nesa rāma apdoma, līdzīga sējas laika mierī-

gajiem vējiem.

Saimnieces pa to laiku sarunājās par laidara, kūts un ista-

bas notikumiem, apskatīdamas vai nu vēl birdos esošos, vai

arī gatavos audumus. Ar prašanu viņas laida caur rokām

smalkos vilnas vai linu diegus, vecu māmuļu vērptus, kuru

pirksti bija sadiluši šai darbā. Bieži vien viešņas aizveda uz

kūti, lai parādītu tām viņas ragaino bagātību. Kaut gan svēt-

ku dienās lopiem deva vairāk barības un viņi ēda, līdz au-
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sīm iebāzuši galvas smalkajā sienā, tomēr, saimniecei ienā-

kot, govis apgriezās un gulošās piecēlās, vēl kaut ko labāku

gaidīdamas. Apmeklētājas aplūkoja pa kārtai visus lopus,

nobeidzot ar aitām, kas jau bija resnas palikušas. Tad dur-

vis aizvērās, un kūts palika viena, pilna tumsas, siltuma un

gremošanas vienmulīgā trokšņa.

Kad, šķīvjiem skanot un glāzēm tinkšķot, bija paēstas va-

kariņas, sākās dejošana un rotaļas, kur kurzemnieku polkas

un reinlenderus izspēlēja tēva vijole. Visas prātīgās runas

bija beigušas, skanēja dziesmas un saucieni, grīda dunēja

kāju mīdīšanā kā klons spriguļu sitienos. Vecie dzīvoja jau-

najiem līdz, jo viņos mājoja gars un spēks, kāda vairs nava

šolaiku jaunajos ļaudīs.

Pilns mēness pa to starpu bija pacēlies pie debesu virsot-

nes, ganīdams savas neskaitāmās zvaigznes un nakti padarī-

dams tikpat gaišu kā dienu.Kā tukšam un lielam šķūnim ir

plaša atbalss, tā tālu skanēja trokšņi šinī naktī. Bija dzirda-

ma kādu slieču vai soļu čirkstēšana, bet nebija manāms ne

gājējs, ne braucējs, kaut gan klajums bija tāli pārredzams.

Viss tik skaidri atdalījās, ka varēja redzēt sīku zaru ēnas,

ko kāds koks meta versti atstato māju sienā.

Brīžam šajā gaišajā un klusajā naktī, kur debess zvaigžņu

laistīšanās sajaucās ar sniega mirdzumu, atskanēja bries-

mīgs troksnis, kas ātri tuvojās. Bija dzirdama trumuļu un

vecu grāpju sišana, klarnetu skaņas, paštaisītu vijoļu spē-

lēšana, dziedāšana un kliedzieni. Tie bija čigāni, kas Ziem-

svētku naktīs brauca no mājas uz māju. Visādi izģērbusies

un nokrāsojušies, balsīgiem liekiem ģīmjiem, viņi sabruka

istabā ar visiem saviem mūzikas rīkiem, runādami čigānu

izloksnē, izdancojas, uzkoda, un pēc brīža jau viss šis bars

bija dzirdams sabraucam citās mājās.

Ziemsvētku viesības turpinājās arvien pāri pusnaktij. Tad

viesi, visādiem novēlējumiem un pateicībām skanot, devās

ceļā, un nepacietīgajiem zirgiem varēja līdzi tikt vienīgi ti-

kai viņu ēnas. Ilgi gaišajā naktī dziedāja zvārgulīši, līdz vi-
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ņu sudrabainas balsis izdzisa mēness gaismas sudrabā. Bet

viņi nav mitējušies skanēt manā atmiņā. Tur dzied kamanu

slieces, sprauslā tramīgie zirgi, un skan braucēju priecīgās

valodas. Bet viņa nāk jau no liela tāluma. Te piepeši viņi ir

beiguši skanēt. Pie kādām mūžīgām Ziemsvētku namdurvīm

nobraukuši šie ciemiņi, kādos klusos staļļos nu ēd āboliņu

zviedzošie zirgi pēc lielā skrējiena?

Dzīvojamās ēkas citās istabās mājoja ļaudis, kuru dzīve

pamazām slīdēja uz rietu. Vispirms vectēvs un vecmāte. Vi-

ņi jau nolikuši savas mājas pārvaldīšanas tiesības un atpū-

tās no saviem darbiem. Viņu istabā, kur maijā līda pa logu

iekšā liels vecs ceriņu krūms, visvairāk patikās kavēties. Vec-

tēvs nedzīvoja to dzīvi, kas viņam bija visapkārt. Viņš viss

mita dažādu nostāstu pasaulē, kuru viņam bija neaptve-

rams daudzums. Tie bija nostāsti par valdniekiem, karavado-

ņiem, saimniekiem, muižniekiem un klaušu laikiem. Visi tie

bija iespiedušies viņa ārkārtīgi lielajā atmiņā, noklausīti tir-

gos, sudmalās, krogos un Bīgā, linus pārdodot. Pīpodams sa-

vu mazo pīpīti, viņš tos stāstīja krāsns sprakstošās uguns

gaismā vai gultā gulēdams, galvu pret roku atspiedis. Viņa

stāstos atdzima meži, kas viņa bērnībā ap māju bija šņāku-

ši, kad vasaras nakts miglas padarīja sarkanas pieguļnieku

modrigie ugunskuri. Viņās atdzima arī krogi, kur apīņa rei-

bināti kustējās pagasta ļaudis, un raksturi attinās vaļā kā

grāmatas lapas.

Vectēvs bija reliģisks cilvēks un ticēja Dievam pēc Lutera

ticības paradumiem. Bet aiz šās ticības reizēm varēja manīt

citu, daudz dziļāku un noslēpumaināku, kas nebija nekas

cits kā vecā latviešu ticība. Luterānisms valdīja atklāti, bet

vecā ticība mājoja slepeni ļaužu siržu visattālākajos stūros.

Tā bija tā spirdzinošā ēna, kas arvien valda zem kokiem,

kaut arī saule dedzina viskarstākā pusdienā. Vai tā bija sē-

šana vai pļaušana, vai citi lauku darbi — tos uzsākot, viņš

arvien norunāja kādus citiem nedzirdamus vārdus. Kādu die-

nu, mums gar druvu ejot, sāka ziedēt rudzi. Nebija ne mazā-
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kā vēja, bet pelēku putekļu mākonis piepeši pacēlās virs

vārpu galiem un lēni slīdēja pāri visam rudzu laukam, mūs

pilnīgi apklādams. Likās, it kā kāda dievišķīga būte plaši

atplestu pelēku mēteli, izplēstām rokām lido pār druvu, to

svētot. Un kamēr šis mākonis mūs apbirdināja it kā ar sau-

su lietutiņu, vectēvs stāvēja kailu galvu, kaut ko čukstē-

dams, kamēr šie ziedu dūmi līdzīgi lielam un lēnam putnam

nolaidās lauka otrā galā.

Vecāmāte jeb „grūse", kā viņu sauca, bija uzaugusi bagā-

tās mājās netālu no Lielupes, kas, katru pavasari plaši uz-

plūzdama, atstāj uz laukiem un lankām savu auglību. Viņa

arvien mīlēja savās atmiņās pie šīm vietām kavēties. Varē-

ja manīt, ka viņai visvairāk paticies priecīgais gars, kas val-

dījis tā laika ļaudīs. Kad vakaros izgājuši ārā, tad dziesmas

skanējušas no visām pusēm, pļavās, mājās un birzīs. Nav bi-

jis tādas mājas vai darba, kur nedziedājuši. Dziesmas, ko

dziedājuši pieguļnieki vasaras naktīs miglainajās pļavās, sa-

vienojušās ar agro darbinieku dziesmām. Ļaudis priecājušies,

kaut gan bijuši grūtie klaušu laiki. Viņa arī stāstīja, kā no-

likusies brīvlaišana. Šī vēsts pārsteigusi klaušiniekus laukā

strādājot. Visi uz reizi metuši savus darbus un devušies no

muižas projām, bet rudenī pat vissīkākie saimnieki jāšus,

garos zābakos ieradušies muižās un samaksājuši savu renti.

Sevišķi viņai patikās stāstīt par savas dzimtās mājas pār-

ticību. Par govju lielajiem tesmeņiem, kuros pa nakti arvien

pierietējusi vesela liela slaucene piena, par rasaino un dzel-

teno sviestu, kas sestdienās ticis sakrauts balti noberztos to-

veros, par apaļajiem siera rituļiem, kas apbūbējuši karāju-

šies klētī, tik lieli un biezi kā dzirnu akmeņi, par vaska ga-

baliem un medu, kas glabājies ozola muciņās. Viņa atminē-

jās arī to nemierīgo puisi, kam meitas ieslodzījušas kājas

koka klucī, kamēr saimnieks ar saimnieci bijuši baznīcā, un

arī to briedi daudzžuburainiem ragiem, kas nejauši ieskrē-

jis siena kopēju barā, visus izbiedēdams ar savu skaļo brēcie-

nu, un pēc tam pazudis tālos mežos gandrīz vienā acumirklī,
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atstājot aiz sevis tikai sava viesuļainā skrējiena saviļņoto

zāli Šis pats briedis redzēts arī ziemu pārjoņojam Lielupes

pļavas, pie kam viņa asie nagi šķēluši ledu kā stiklu.

Pa to pašu ledu arī braukuši, pietaisot ragavām buras,

pie kam vējš tās rāvis uz priekšu tik ātri, ka reibuši galva.

Visus šos stāstus stāstīja vakaros, kad istabas pildījās ar

ratiņu domīgo dūkšanu. Tad nelikās, ka tos stāstītu „grūse",

bet skriemelis, kas atmodināja pagātnes teiku dziedošo spie-

tu. Viss bija dzīvs un dzīvoja. Bagātības pūķi mājoja kūts

augšienēs, pusdienas laikos no „karietes lāmas" izbrauca

kungs ar savu nogrimušo četrjūgu, nauda kaltējās kā šaubī-

ga uguntiņa zemās vietās, un miroņi savos līķautos vēlās pa

rudens miglu no vieniem kapiem uz otriem.

„Grūsei" nebija lemts tās zemes vēsais dziļums, kur viņa

bija dzimusi, uzaugusi un mūžu nodzīvojusi Mirusi bēgļu

laikā, viņa atdusās vientuļā Vidzemes kapsētā, bet vectēvs

jau sen pirms viņas bija aizgājis. Tagad viņi abi debesu eņ-

ģeļiem stāsta vecās Zemgales vecos nostāstus. Arī viņu se-

najā istabā viss pārgrozījies. Tikai lielais ceriņš aiz loga

aug un zaļo, maijā viegli sizdams savus zilos ziedus pret sa-

tumsušo rūti.

Mājā ilgus gadus dzīvoja vecais Jankus ar savu Lību, mi-

tinādamies kalpu galā. Kaktā pret lielo maizes krāsni trīsdes-

mit gadus stāvēja viņa gulta. Jankus bija īgns vīrs, kas ru-

nāja pastāvīgi dusmīgā un aizsmakušā balsī, liels māju la-

buma gādnieks, bet arī tikpat liels cilvēku nīdējs. Tikai savu

Lību viņš ieredzēja, un abi viņi mīlīgi sabučojās, svētdienas

rītā sētsvidū satiekoties. Pa pātaru laiku viņi abi pastāvīgi

locīja ceļus, līdz ko pieminēja sprediķī Kristus vārdu. Šie

sprediķi bija gari un bija jānoklausās, kājās stāvot. Bieži vien

es noģību no pārāk ilgas stāvēšanas, un tad mani noguldīja

zem sen jau nokaltušas ābeles istabas priekšā, un pēc, kad

atmodos, pātari turpinājās.

Vecais Jankus bija grūti strādājis visu mūžu, un viņa kā-

jas un rokas bija kļuvušas līkas kā veca koka zari. Bet abi
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ar Lību viņi mīlēja tīrību, atminēdamies tos savas jaunības

laikus, kad vīri sestdienas vakaros baltām biksēm un baltiem

krekliem nākuši no pirts „līdzīgi dieviņiem", kā Lība mēdza

sacīt.

Beidzot bija pienācis arī vecā Jankus laiks, un viņa dvēse-

le aizlidoja. Es viņu atminos, klētī uz krēsla nosēdinātu, bal-

tās drēbēs ģērbtu. Sēdēdams tikpat stingri, kā viņš mēdza

sēdēt pie galda, neko neredzošām acīm viņš skatījās vakara

saulē, kas lija pār viņu un dzeltenumiežu druvu, ko smagiem

un asiem griezieniem guldīja pie zemes pļāvējs. Viņš viss

likās rietošās saules un miežu lauka dzeltenās gaismas apsta-

rots. Tā arī pēc nāves viņš bija nostādīts lauku darbu vidū,

pie kuriem viņš bija darbojies no bērnu dienām līdz mirša-

nas stundai. Viņu guldīja zārkā, ko viņš sen jau bija sagā-

dājis.

Lība pārdzīvoja Janku ilgus gadus. Viņa vienīgā nebija

aizdabūjama projām no mājām, kad visi aizbēga, un, izņemot

māju veco un jauno saimnieci, visus viņa atkal sagaidīja.

Viņas acis varēja mierīgi aizvērties pēc tam, kad, redzējušas

dziļākos verdzības laikus, tās redzēja arī savas tautas pes-

tīšanu. Pāris gadus pēc Latvijas valsts pasludināšanas viņa

mira deviņdesmit un deviņus gadus veca.

Mājā vēl bija dzīvojuši daudzi ļaudis, un viņu vārdi gan-

drīz visi man atmiņā. Tikai viņu sejas no prāta ir izbalēju-

šas tāpat, kā laiks izbalina krāsas pat liela mākslinieka glez-

notā portretā. Bet neviens no tiem nebija nenozīmīgs. Viņi

visi kalpoja vecajam latviešu mājas garam, kurā viņi redzē-

ja it kā paša Dieva paspārni. Vecās Latvijas vecie ļaudis,

neskaitāmā pulkā apgūlusies dažādos kapos, nebauda tur pil-

nīgu mieru. Tagadējais laiks ved niknāko cīņu pret viņiem.

Pret miroņiem ir sacēlušies dzīvie, bet velti tie cerē vaļā

tikt no viņu augstākās un cēlās varas. No viņu pelniem ir ra-

dusies tā zeme, pa kuru mēs ejam un ko mēs apstrādājam,

viss gaiss ir viņu pilns, un mūsu koki un puķes un zāles iz-

aug no viņiem. Un, ja kādam vīram mūsu dienās būtu dū-
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šas diezgan vest tautu pa īsto ceļu, viņš justu sevi paceltu

un appūstu ar aukstu vēju. Tie būtu senču gari, kas ietu ap

viņu, virs viņa un papriekšu viņam, tāpat kā spārnotas un

niknas uzvaras dievietes pavada varoni vecajos bronzas ba-

reljefos, pūzdamas savas skaņās taures. Senču gari ir die-

višķīgā sāls, kas saglabā, dod ticību un mieru, kas līdzīgs de-

besu mieram.

Mana apagabala virsus pamazām ir pārveidojies, un ja

kāds no veciem vīriem uzceltos no miroņiem, viņš vairs ne

atrastu ceļu uz savām dzimtām mājām, pārkāpjot kapu ze-

mo valni. Viņš skatītos un brīnītos, un viņu samulsinātu sil-

tā vasaras nakts, viņas caurredzamā krēslainība un viņas

lielais klusums. Viņš raudzītos visapkārt un prasītu, kur ir

palikušas miglas, kas viņa laikā jau saulei norietot sāka

kāpt uz augšu, gāja pa gatuves ceļu, ievilkās sētsvidū un pa-

zudināja sevī mājas un kokus. Viņš skatītos pēc tuvā ezeri-

ņa, vai nedzirdēs tur iekliedzamies savos lizdos gulbjus, me-

ža zosis un pīles un kādu miegainu līdaku uzlecam uz augšu

zaļajās un biezajās niedrēs. Viņš brīnītos un nezinātu, kur

palikuši šie platspārnainie baltie un pelēkie skrējēji, kas pa-

vasaros spēlēdami un kliegdami laidās šurp no dienvidus ap-

vāršņiem un apmetās še pāriem uz vasaras dzīvi. Ja tas bū-

tu ap Pēteriem, viņš sajustu it kā no kāda liela šķūņa nā-

kam no turienes lielu siena smaržu un pēc atsevišķām smar-

žām zāles, kas senāk auga tikai lankās un smalkā siena pļa-

vās. Bet ja viņš atmostos ap jūlija vidu un paskatītos uz ci-

tu pusi, viņu apdvestu siltums, kas nāk no dienā sakarsētā

labības lauka. Viņš ieraudzītu brūnu kviešu lauku ar vieg-

lu mēness sudrabu garo vārpu galos.

Tā viss ir arī pārveidojies uz augšu, bet kaut kas ir aiz-

skrējis līdz šiem karaliskajiem gulbjiem un pelēkajām me-

ža zosīm, un klausoties viņu spēlēšanu mūsu senās tautas

dziesmās, mēs nevaram acis novērst no apvāršņiem, aiz ku-

riem viņi pazuduši. Mūsu zeme ir palikusi citāda, sausāka

un klajāka, un sausākas un klajākas kļuvušas arī ļaužu sir-
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dis. Dziesma nevar dzīvot bez atbalss un putns bez ūdens

un zaļajiem zariem. Kādreiz pie Daugavas dziedāta dziesma

skanēja no birzes uz birzi pāri robainiem mežu galiem, līdz

viņu uzķēra siena grābējas Lielupes lankās. Tā tautu sajoza

kopā dziesmu josta. Un katrai jaunavai un katrai namamā-

tei viņa bija apjozta kopā ar gudriem padomiem, piešķirot

viņām to sievišķības virsrocību, kādu senajām grieķietēm

piešķīra Afrodītes josta, ja viņa kādai to iedeva. Gan dzied

arī mūsu laikos, bet kas ir mūsu laiku piecu līdz sešu tūk-

stošu balsu dziedāšana pret seno miljonkārtīgo kori! Viss

tas ir atkārtojums un niecīga bijušo vārdu un meldiju at-

skaņa. Mēs esam laukā vārpu lasītāji, kas nāk pēc lieliem

un vareniem pļāvējiem.

Vai jūs esat kādreiz novērojuši lauku klusumu rudenī,

kad visa pasaule ir it kā ietīta dzeltenā gaismā, kad pēdējie

izkapts cirtieni noskan miežu laukos, kad visas mājas ir tik

klusas un lapu apbirušas, ka liekas, viņās neviens vairs ne-

dzīvo kopš senām dienām? Dzird tikai istabā rūcam pie rūts

kādu nomaldījušos biti.

Tad šajā klusumā uz reizi pagalmā iedziedas gailis. Kāds

cits viņam tuvākās mājās atbild, un pēc pusstundas gaiļi

dzied visā pagastā.

Kā skaidrās rudens dienās laukos sasaucas šie agrās rīta

stundas nodziedātāji, tā senā latviešu sētā pusdienas laikā,

kas bija ganu dusas laiks, sasaucās bērni. Senajām latviešu

mātēm viņu bija patiess Dieva devums, un mūžīgais dzīvī-

bas plūdums viņus nesa augšā kā avots burbuļus. Cik vien

viņu bija mūsu mājās, viņi tagad izklīduši kā putni no sa-

viem pērkļiem, kad mežu vai purvu ķer piepeša nelaime!

Šie bērnu pulki katrā sētā bija tā dzīvā un draudzīgā ķē-

de, kas saistīja kopā visas lauku mājas un pārvērta tās avo-

tos, no kuriem uz visām pusēm plūda prieks un dzīvība. Vi-

ņi izlīdzināja uz pierēm rūpes un bažas, jo kas bērni ir?

Smaids, ar ko daba atbild uz nāves nerimstošām pūlēm visu

iznīcināt.
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Bet līdz ar svēteļiem, kas aizlidojuši no latviešu māju jum-

tiem, aizlidojusi arī bērnu svētība. Cik bieži es esmu redzē-

jis, kā šie platspārnainie, cilvēka tuvumu mīlošie un svētie

putni ilgi vai nu jumtu galos, parkšķinādami vai lidināda-

mies tiem pāri, aicina cilvēku, lai tas viņam palīdzētu ligzdu

uzbūvēt. Bet mājas, kas nemīl bērnus, nemīl arī putnus. Un

ar nemaldīgu instinktu viņi pamanījuši pārmaiņu latviešu

raksturā, un pavasaros viņi tagad laižas pāri Latvijai uz ci-

tām zemēm un tautām.

Ja es tagad pārstaigāju Zemgales mājas, tad liekas, ka ti-

kai vakar viņās būtu bijušas bēres. Kur senāk bija pieci seši

vai vairāk bērnu, tagad ir viens vai divi, vai nav neviena.

Veci vai pusmūžā saīguši un par visu vaidoši un uz visu dus-

mīgi cilvēki staigā pa istabām un sētsvidu. Ir lielas mājas,

kurās dzīvo viens pats saimnieks, un atmatas ielenc viņa sa-

grūstošās ēkas. Un visi šie ļaudis ir tie lielie kurnētāji, ka

valsts viņus izputinot Bet paša viņi neko negrib dot valstij,

dzīvodami pašmīlīgu un savrūpīgu dzīvi. No kurienes lai ro-

das aizstāvji latviešu mājām, ja viņas pašas tos vairs ne-

rada?

Tāds ir tas attīstības gājiens, ar gaišu sākumu un tumšām

beigām, attīstības gājiens no jautra, saskanīga gara un bēr-

nu pilnas vecās latviešu mājas līdz īgnuma un vecuma ne-

spēka apdvestai šolaiku mājai. Uz šī gara neko nevar celt

ne politiķis, ne tautsaimnieks, ne stratēģis. Smaids, ar ko

daba atbild uz nāves nerimstošām pūlēm visu iznīcināt, ir

zudis latviešu tautā.

Kad latviešu mājas bija ļaužu pilnas, viņi visi sapratās,

bet tagad, kad latvieši iet mazumā, viņi uzsākuši cīņu paši

ar sevi, saviem ienaidniekiem par vislielāko prieku.

Kas ir sacēlis šo strīdu latviešu starpā? Kas ir licis cie-

nības vietā necienību? Kas ir aizbaidījis zīli no vārtu staba

gala? Kas ir izdzēsis altāra uguni?

Gan arvienu grūtāki es atrodu ceļu uz veco latviešu mā-

ju, bet es viņu atrodu, sekodams nedaudzu sava laika biedru
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piemēram, tāpat kā nomaldījies biezā un siltā jūlija nakts

miglā es atradu kādreiz mājas pēc vecās liepas ziedu smar-

žas. Visa laba dāvināšana nākusi no turienes, bet viss pārē-

jais izdomātais un padarītais ir putekļi, ko var aizpūst kat-

ra vēja vēsma.

Bet atstādams mūsu pavardus aukstus un pelnainus, mū-

m senču gars sagrūst un sadalās tāpat, kā sadalās šī vecā ma-

nis minētā māja, kuras kapa uzrakstu es še dodu. Kad eju

pa viņas pagalmu, es eju pa bijušo ēku un atmiņu drupām.

Es atrodu tikai garas bedres un nedaudzus akmeņus, kur

viņas kādreiz stāvējušas. Cik reti ir kļuvuši vecie bērzi, caur

kuru zariem uz augšu kāpa mierīgi dūmi, vectēvam maijā

darvu dedzinot! Pazuduši ozoli aploka malā, un, smagi dunē-

dams un visu apkārtni satricinādams, nogāzies dārzā lielais

ozols, zāģēts pus dienas. Savu spēku iznīcinājušas, nokalst

vecās ābeles, un augusta naktis vairs nav dzirdama ābolu

dobjā krišana. Kur senāk valdīja viena vara, tur valda dau-

dzi saimnieki, un dzeltenu labību krautās ores vairs nečīkst

mājas lauku ceļos. Kāda brīnišķīga sveķu smarža nāca no

tēva audzētā meža! Ar kādu līksmību katru gadu arvien aug-

stāk kāpa pret debesīm slaidās galotnes! Tagad pavasarī

putni izbijušies lido virs celmiem, velti meklēdami savus se-

nos 1izdus. Vienīgi tikpat mierīgi kā senāk lielā liepa izstie-

pusi savus zarus pār veco klēti, bet bites aizgājušas no aug-

stā stropa, un svētelis velti noparkšķina galotnē, vēstīdams

silto dienu atnākšanu. Aizaug zālēm vītolu apēnotais dīķis,

pa kuru senus gadus atpakaļ mazs puika kādreiz laida savas

laivas. Viņas aizlīgojušas projām līdz ar to pavasaru ūde-

ņiem. Viss ir izgaisis un iznīcis, un aizgājis kā dūmi, kā

skrejoša mākoņa ēna.

Senlaicīgs vītols aug stūrī, kur saiet kopā triju māju robe-

žas. Pāri viņām tas izpletis savus vecos zarus un atvases. At-

jaunodamies katru gadu, mežonīgs apīnis še zaļo un vijas

uz augšu. Nonicināts, senās latviešu mājas gars paslēpies

vītola biezajos zaros un iedobumos. Cieši aizmidzis ziemu,
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tas atmostas, kad laukā iziet gani un arāji. Cauri lapu zaļa-
jam biezoknim viņš uzmanīgi vēro viņu gaitas. Viņa acis ap-

miglojas priekā, kad viņš redz uzartas zemes kūpēšanu un

arāju, kas pusdienas laikā nosēžas vītola ēnā. Es viņu pa-

zīstu pēc garās bārzdas, kas kā mežonīgs apinis zaļo un vi-

jas uz augšu, un pēc vieglas smaržas, kas rudeņos nāk no

apīņa ziediem.
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1915. g. VASARĀ KURZEMĒ

Šīs atmiņas, kuras es pasniedzu lasītājiem, man atstāstī-

ja mirstot mans draugs, kas, no ienaidnieka lodes ķerts, gulē-

ja ilgāku laiku slims netālu no Daugavas, kāda izpostīta ap-

gabala nodedzinātās mājas pagrabā. Es apglabāju savu drau-

gu, nedaudziem mana likteņa biedriem piedaloties, vientuļā

kapsētā, kad netālu dārdēja kauja un gluži zaļas bira nost

lapas no dzīves koka un dzeltenas no citiem kokiem, kurus

mēs mīlam tāpēc, ka viņi katru gadu tās atjauno. Nekas šais

piezīmēs nav izdomāts, jo vislielāko fantāziju pārspēj šis

laiks, kas ir varonības, ģenialitātes un kaislību apžilbinošs

izverdums. Tie, kas paši būs piedzīvojuši to, ko piedzīvoja

mans draugs — neatradīs nekā cita interesanta, bet, kad ta-

gadējā paaudze, kura atkaros no ienaidnieka atpakaļ pazau-

dēto latviešu zemi un uzbūvēs nodedzinātās mājas, tādā kār-

tā sagādādama sev slavu visattālākos mūžos, būs nogājusi

no skatuves, citu paaudžu ļaudis še varbūt atradīs kaut ko

patīkamu. Mūsu dienas ir pārāk aizmiglotas un satricinātas,

lai pants, audekls, vai vēsture pilnīgi attēlotu kustību, kura

vēl nava beigusies. Tikai nākamās paaudzes uzstādīs spogu-

ļus, kuros atstarosies uzbrukumi un atkāpšanās, valstu sa-

grūšana un atdzimšana.

Pirmos bēgļu barus es redzēju 1915. g. aprīlī, kad uz Kur-

zemes līdzenuma pirmo reizi parādījās vācu jātnieki, bet, pie

Ruļļu kalniem apturēti un sakauti no diviem latviešu ba-

taljoniem — steidzīgi atkāpās aiz Ventas un Dubisas. Šie

bēgļu bari drīz vien atgriezās atpakaļ, apsēja savas druvas,

kas auga un zaļoja un ap jūnija beigām pārvērtās par tādu

zaļumu un labības jūru, kas stiepās līdz pat debesu malai,

kur vārpas likās kopā sadūrāmies ar mākoņiem. Kviešu lau-

ki izskatījās pēc bronzas, rudzu pēc sudraba sienām, un
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jātnieku nodaļas, kuras parādījās uz šosejām līdzīgiem liel-

ceļiem, pazuzdamas ar visiem zirgiem un jājējiem druvās,

bailīgi un izbrīnīdamies raudzījās apkārt: „Kas tā par zemi,

kur mēs esam iejājuši? Kas tās par mājām ar logiem kā pi-

līs? Kas tie par laukiem, kuriem nava gala?" Un izbiedēti no

druvu svētā klusuma pusdienās, apžilbināti no neizturama

saules staru mirdzuma un viņu atstarošanās uz dzeltenajiem

labības stiebriem, jumtu dakstiņiem un ceļu grants — viņi

aizaulēkšoja, un pīķi, kas pacēlās pāri labībai, likās kā pu-

durs kailu un skrejošu koku. Kad jūnija beigās sāka pļaut

pļavas un āboliņu — milzīgs smaržu mākonis pacēlās gaisā

un, izplūzdams uz visām četrām debess pusēm, pavēstīja,

ka Kurzemē pļauj sienu. Sausu zāļu vezumi vilkās uz šķū-

ņiem, Jelgavu, Rīgu, apbirdinādami ar kaltušu ziedu lapi-

ņām ceļmalas, krūmus, Lielupi, kurā ķieģeļnīcu skursteņu

atspīdumi drebēja kā saulē nodegušie kakli. Kaut kur aiz

horizonta dimdēja kauja, un tie, kuri atgriezās no kara šķū-

tīm — stāstīja, ka pie Šauļiem kauj vāciešus, un pārveda

trofejas — salauztus pīķu galus ar burtiem „WII", cauršau-

tas kaskas un tukšas granātu čaulas. Bet Kurzemē vel bija

miers, un tikai aeroplāni, kuru ēnas brīžam pārslīdēja pār

laukiem, mājām un mežiem, iztraucēja ar savu motoru

trokšņiem debesu klusumu.

Visu šo vasaru es pavadīju tēva mājās, kuras man bija

kļuvušas mīļas ar savu veco dārzu, kura lapu jumts bija

tik biezs, ka nelaida cauri saules starus pat tad, kad viņa

spīdēja virs pašas galvas. Man patikās arī birze pie mājām,

kurā, kad dziestošā vakara blāzma piepildīja viņu ar sarka-

numu un klusumu, bērzi izskatījās kā baltas kolonnas. Še

es sēdēju maija naktīs, kad dārzs bija chaoss no mēness sta-

riem, ziediem un smaržām. Es mīlēju visu šīs vasaras kar-

stumu, no bitēm dūcošos āboliņa laukus, kalnu, no kura bi-

ja redzami ceļi, tikpat veci kā mūsu tautas verdzības vēstu-

re, rasainās naktis ar mūžīgiem zvaigznājiem, visu šo neaiz-

mirstamo latviešu Kurzemi, kuru tagad min barbari, kas
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mūsu mājas aizdedzināja, vēl mums iekšā esot, lai varbūt

mēs viņas labāk atminētos, nesdami viņu pelnus uz savām

sejām un matiem, bezgalīgās klaidās pa visiem Krievijas

lielceļiem.

Jūlija sākumā, kad rudzi sāka mesties balti un mākoņi

zaudēja savu sapņaino mirdzumu un siseņi iesāka vienmu-

līgās dziesmas, sametušies pa koku zariem — kaut kas trauka

smains iezagās kurzemnieku sētās, no kā ļaudis zaudēja vi-

su enerģiju. Izgāja uz lielceļiem, iztaujāja tālāku ceļu brau-

cējus, saimnieki bažīgi staigāja gar rudzu laukiem, kas jau

bija pļaujami un, pārnākuši mājās, smēķēja savus cigārus

un klusēja. Tie, kas vairāk uzbudinājās, veda āboliņu un sie-

nu uz Rīgu, nebēdādami par to, ko dos lopiem ziemā. Saim-

nieces, lakatiņus uz acīm uzvilkušas, tekāja no istabām uz

laidariem un mīlīgāki apgājās ar savām raibaļām, it kā no-

jauzdamas tā brīža tuvumu, kad šīs viņu ragainās mīlules

vairs vakaros ar saviem māvieniem nepiepildīs klusās sētas,

bet svešas ceļmalas un mežus. Vakaros ļaudis izgāja uz sa-

vu māju sliekšņiem Un skatījās uz rietiem. Tur, pie hori-

zonta, kas bija tumšs un tvanīgs, pa reizei uzliesmoja rūsai

līdzīgi atspīdumi un iedunējās it kā pērkons. Bet tā nebija

rūsa un nebija pērkons. Pie pašām Kurzemes robežām un

vietām jau tāli Kurzemē cīnījās mūsu karaspēki ar vācie-

šiem, kuri lielāpuslokā lauzās iekšā mūsu zemē. Runāja par

Mežamuižas, Sesavas, Kalnamuižas līniju ieņemšanu. Cilvē-

ki tapa uztraukti, bāli un nemierīgi, bet lauki brieda un no-

gatavojās, laiks stāvēja bezvējains un, kad brīžam uzpūta

kāda vēsma — vārpas, sizdamās viena pie otras, sacēla bai-

gu čukstēšanu, kas plūda arvien tālāk un apklusa pie debesu

malas.

Kādā naktī es staigāju pa laukiem, priecādamies par sa-

vādo mirdzēšanu, kas cēlās, mēness bālumam līstot uz vār-

pu zeltu. Pēkšņi ieraudzīju sarkanu spīdumu, kas raudzī-

damies cēlās pāri mežu galiem Apkārtne kļuva balsīga un
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drausmīga, kā tas notiekas, mēnesim lecot. Pirmām sarka-

numam blakus piebiedrojas otrs un trešs, pamazām ieliesmo-

jās viss apvārsnis, sarkanums cēlās arvien augstāk un sa-

sniedza pašu debess vidu. Uzšāvās liesmas un dzirkstu pade-

beši, un kaut kur tāli atzīmējās augstu koku gali, kāds vien-

tuļš tornis un vējsudmalu spārni, pār kuru baltajām burām

skraidīja sarkani spīdumu Šie ugunsgrēki, kas cēlās visba-

gātākajā Kurzemes apvidū, dega pret debesīm kā lielas lā-

pas un, liedami savus spīdumus tālu visapkārt, pavēstīja,

ka Kurzeme ir briesmās. Nosēdos uz akmeņu, no kura dienas

siltums vēl nebija izzudis, un domāju par mūsu zemi, par

viņas jauno kultūru, par visām latviešu bezgalīgām pūlēm

iziet pa ceļiem, kas plaši un saulaini aizvestu viņus uz vispa-

saules slavu. Bet lūk — dažas vācu divīzijas, un roka, kura

jau pacēlās saņemt no gadusimteņiem nopelnītu vainagu —

tiek atbīdīta atpakaļ. Tanī naktī es vēl nenojaudu, ka ar to

nepietiek, ja kādai tautai ir spēcīga materiāla kultūra, vi-

ņai vajadzīga arī droša roka, kura māk turēt zobenu. Tikai

kur savienoti lira un zobens, rodas tas garīgais cēlums, kas

iedveš cienību un norāda, ka vieta nostāties blakus kultūras

nācijām netiek dota par velti. Kā šīs domas attaisnojums ir

mūsu latviešu bataljoni un, kā tas arvien ir noticis vēsturē

— mūsu kara slava ir apskrējuši pasauli ātrāk nekā mūsu

mākslas slava Tikai tagad sāk pētīt — par ko tik dūšīgi kā-

vās latvieši pie Jelgavas, Ikšķiles un Ķemeriem.

Nakts bija karsta, migla ielenca zemākās vietas, un smar-

žas, nākdamas nezin no kurienes, apreibināja. Nakts likās

bezgala klusa, bet cauri šim klusumam milzīga kustība bija

manāma uz visiem ceļiem. Dzirdējās ratu rīboņa, govju mau-

rošana, soļu troksnis un cilvēku balsis. Pāris verstis atstāta-

jā muižas pļavā migla bija sarkana, un ap sakurtajiem

ugunskuriem kustējās cilvēku un lopu silueti. Kurzeme sa-

kustējās, sākās veselas tautas episka bēgšana, neredzams vie-

sulis sakampa ļaudis, lopus, mantas, pūta viņus projām pa

mežiem, laukiem, un cilvēki bēga, klupdami uz degošu mā-
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ju sliekšņiem, bailēs no kaut kā pārdabiska, kam vajadzē-

ja tikai maz stundu, un viss no audžu audzēm celtais izgai-

sa un palika par neko.

Nakts tumšumā nekas nebija saredzams, bet no trokšņa

un rīboņas varēja manīt, ka ratu rindas ir desmitām verstu

garas. Debesis bija bezmākoņainas, pārcirstas no tikko ma-

nāmas gāju putnu līnijas, brīžam kaut kas sudrabains ie-

mirdzējās tumšajā zilumā, un neizsakāma svētība likās līs-

tam no mūžīgajām zvaigznēm uz tiem, kas atradās ceļā jeb

atkal gulēja pie saviem izdzisušiem ugunskuriem uz zemes.

No rīta liels putekļu mākonis griezās gaisā pāri abiem liel-

ceļiem, kuri, viens tuvāk, otrs tālāk, stiepās abās pusēs mū-

su mājām. Saule jau bija augstāk nekā koku gali, un stari,

durdamies cauri putekļiem, pārvērta viņus zeltā, un iz vi-

ņiem līda govju ragi, nosvīduši zirgi, elsājoši aitu bari, vī-

rieši pātagām rokā, sievietes vecas un jaunas, un pazibēja

apžilbinošs decoltē, uz kura bezmiega nakts bija atrisināju-

si zeltainas cirtas. Tad lielas ores saliektām klūgām pāri,

virs kurām pārstieptie audekli padarīja viņas līdzīgas teik-

smainu dravnieku mugurām, rati pilni mantām, un uz šāda

vezuma pa reizei veda līdz savā caurspīdīgajā dziļumā visu

šo kustības un trokšņa pilno panorāmu.

Citas bēgļu partijas, kas jau bija nokusušas, bija nogrie-

zušās nost no ceļa un sacēlušas savas teltis āboliņa, rudzu,

auzu vai miežu lauku vidū. Ārdīja sētas un atkal sanesa mal-

ku iz tuvējām mājām, un dūmi no uguns, ceptas un vārītas

gaļas, nokautu un kritušu lopu smaka piepildīja gaisu. Citi

saklupa augļu dārzos un aizgāja ar zariem, kuros mirdzēja

ķirši vai āboli, kā ar trofejām. Bija dzirdama asu vārdu mai-

na, šur tur saskrēja kopā vīri ar mietiem rokā, bet izšķī-

rās, neko nepanākuši, jo visi jēdzieni par privātā īpašuma

neaizkaramību bija zuduši, un īpašnieki, kuri iedomājās pro-

testēt, neparedzēja, ka pēc nedēļas viņi būs spiesti iet sa-

vukārt pār druvām, kurās viņi dzinuši nebija nevienas vagas.
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Lielas pļavas pie Emburgas, Lieknis, Eglājs, Rūnu purvs,

izskatījās pēc plašas nometnes. Kādu versti gar ceļa viena

pusi pļava bija melna, jo rati un ores še stāvēja cieti cita pie

citas. Pa nakti bija uzlijis lietus, un palagi, un segas, un vi-

sādas drānas žuva izklāti uz zemes jeb izstiepti uz kokiem.

Tālāk neskaitāms lopu bars — govis, brūnas, raibas, melnas

— ganījās zālē, un labi baroti zirgi, spīguļodami saulē, auļo-

ja savvaļā. Un stiepās nepārredzami, kur zaļa zāļu un brūnu

smilgu jūra aizviļņoja līdz apvārsnim, tur savienodamās ar

zilgano mežu līniju.

Un kamēr plūda šie bēgļu bari, saceldami uztraukumu un

piepildīdami ar sērām vēl no kara neaizrautos apgabalus,

viņpus Lielupes gāja vaļā nepārtraukta kanonāde. Stāvot

uz kāda augstāka punkta pie viņas, bija redzami dūmu māko-

ņi no pārplīstošām granātām un šrapneļiem. Ugunsgrēki iz-

cēlās katru dienu pa seši, septiņi uz reizi, un pie pilnīga bez-

vēja tie izplauka pie apvāršņa kā gigantiskas puķes jeb mil-

zu krāteri, izgrūzdami dūmus un ugunis. Lielais un zāļai-

nais apgabals, kura ceļu ēzes bija aizklājuši daždažādi ziedi,

kūpinādams un sajaukdams gaisā smaržas no druvām, zā-

lēm un treknās zemes, vienmulīgs ar savu spēcīgo zaļumu,

ar savām mājām, kur kviešu vārpas sitās pie ēku sienām, iz-

dvesa varenību un sparu, šad tad viņa zaļumā ievijās melna

līnija, gara rinda munīcijas vezumu, dodamās sēklī upei pā-

ri. Brīžam varēja redzēt, kā uz sarkanā un mālainā krasta

kāds zirgs izbīstas un, sasliedamies uz pakaļējām kājām, ar

savu jātnieku pret saules rietu likās kā vētraināpozē sastin-

gusi statuja.

Par kārtīgu darbu vairs neviens nedomāja. Daži bija sā-

kuši rudzus pļaut, bet trīs četras reizes ap druvu apdzītā ma-

šīna palika laukā stāvot, spīguļodama saulē ar saviem pacel-

tajiem spārniem. Trūka arī zirgu un cilvēku, jo kara šķū-

tīs aizbraukušie atgriezās mājās tikai trešā un ceturtā die-

nā. Visās mājās taisīja ratus, sēja aizsaiņus. Bet ko varēja
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aizvest? Tā, ko vajadzēja atstāt, bija vairāk žēl nekā tā, ko

aizveda Daži bija piekrautiem vezumiem izbraukuši no mā-

jām, bet, pabraukuši dažas verstis, griezās atpakaļ, jo tālā-

kais ceļš viņiem bija licies tik tumšs un bezcerības pilns, ka

viņi turēja par labāku palikt savās sētās, kaut arī būtu bijis

jādzīvo tikai uz drupām. Vēja dzirnavas nebeidza griezties

pat naktī, samaldamas apkārtējo saimnieku rudzus un kvie-

šus, gatavojoties uz visādām varbūtībām. Taisījās uz ceļu,

bet vēl cerēja, jo vāciešiem priekšā atradās Lielupe, galvenā

Kurzemes artērija, maizes devēja un aizsargātāja. Arī aprī-

lī vācu jātnieki dažās vietās bija nonākuši līdz viņai, paspo-

gulēdamies viņas ūdeņos un piepildīdami ar savu zirgu zvie-

dzieniem toreiz vēl pelēkos laukus. Mirdzums, miers, ardie-

vas un skumjas bija uz zemes un debesīm, pār kurām vaka-

ros pārpeldēja melni mākoņi sarkanām malām. Vai tiešām

daba un lielais izplatījums juta mums līdz, jeb viņiem tādu

izskatu piešķīra mūsu izbiedēto dvēseļu skumjas un uztrauk-

tās acis?

Stāvoklis tapa vēl lielāku bažu pilns, kad pārbraukušie

tranšeju racēji stāstīja, ka tikko izbēguši vācu gūstniecībai.

Bariem viņi atgriezās atpakaļ uz Salaspili, Baldoni, Ikšķili

un Doli, kurus Daugava bija sūtījusi palīgā savai jaunākai

māsai Lielupei, kas ir miermīlīga upe bez sarkanām radzēm

un mūžam trokšņojošiem ūdeņiem. Viņa mācēja tikai pava-

saros applūdināt laukus kā Ēģiptes Nils, lai rastos graudi,

kurus lielu jūru tvaikoņi izvadāja uz naudas bagātām Va-

kareiropas zemēm. Un viņa padevās ātri, šī mūsu zemes aug-

līgākā un sievišķīgākā upe, kamēr Daugava savos krastos

saveda tūkstošiem lielgabalu un pār savu pagātni un nākot-

ni pacēla karogu, uz kuru vērsās visas pasaules acis. Iman-

tas sauciens sapurināja visus tos, kuru vēsturi bija aizkūpi-

nājuši riju dūmi un gadu simtiem ilgā verdzības nakts, uz

kuras melnā fona paceļas robainas bruņnieku pilis, no ku-

rām stiepās tās dzelzs ķēdes, kas piekala pie zemes veselu

tautu.
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Sestdien, 18. jūlijā, man gadījās braukt no Rīgas uz Jelga-

vu ar tvaikoni, kurš uz šo Kurzemes galvaspilsētu nogāja

pēdējo reizi. Es vairs nepazinu Lielupes kreiso krastu, kas

senāk izskatījās kā maza pilsētiņa ar savām ķiegejnīcārn,

mājām dārzos, labi koptām pļavām. Tagad viscauri redzēja

melnu mūru drupas, un koki, kuru stāvi bija līdzīgi oglei,

bet lapas pašā vasaras vidū izskatījās sarkanas un sagriezu-

šās. Fabriku skursteņi, ap kuriem vairs neredzēja ēku, mel-

ni no augšas līdz zemei, iedvesa bailes ar savu nevajadzību.

Gaiss bija pilns sodrēju un dūmu, deguma smaku vējš ne-

spēja aizdzīt, jo arvien nāca jauni ugunsgrēki klāt un tur-

pat krasta malā dega liela koku fabrika ar savu dēļu, plan-

ku un brusu krājumiem. Bija dzirdama dobja rūkšana, dak-

stiņi un šindeļi, it kā no pēkšņa trakuma pārņemti, sagrie-

zās un skrēja gaisā. lebraucot Jelgavā, tā mani pārsteidza

ar tām bailēm, ar kurām bija piepildītas visas ielas. Kara ve-

zumi gāja pilsētai taisni cauri, nekur nepiestādamies, poli-

cisti bija nozuduši, un stacijā melns caurums bija redzams

tajā vietā, kur stāvēja pulkstenis. Pati stacija bija tukša,

bez galdiem un krēsliem. Tikai desmit verstis no pilsētas at-

radās vācu karaspēks, un flinšu un ložmetēju un lielgabalu

šāvieni skanēja visapkārt. Caur karsto jūlija nakts tvani-

gurnu pēdējais vilciens pa Ventspils dzelzceļu iz Jelgavas

aizdrāzās uz lecavas pusi. Stāvēju uz platformas un noskatī-

jos, kā, man aizbraucot, pilsēta un nakts ietinās draudošā sar-

kanumā. Aizdegās lielie siena krājumi apkārtējas pļavās, un

debess līdz savam augstumam un Lielupe līdz savam dziļu-

mam kļuva apspīdētas no milzīgajām liesmām. Torņi, pils,

nami, dzelzceļa tilti šajā ellišķi bezgalīgajā apgaismojumā

ft kā izauga līdz bezgalībai un tad pēkšņi pazuda, vilcienam

ieskrejot mežā. Kaut kur atskanēja dikti kliedzieni, debesis

visas sarkanas likās kustamies, un es nogrimu ar savām acīm
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viņu bezgalībā, lai pildītos ar viņu mieru, kura nekur uz

lemes nebija. Bet kā tas bija iespējams? Ausīs ieplūda ne-

rimstošu runu troksnis, un karstu dvašu pūtieni no tiem,

kas gulēja uz vagonu grīdām, stāvēja vai sēdēja, sitās man

sejā. Tāli mežā atbalsojās vilciena dunieni, kas izsvieda no

sevis dūmus kā baltus un melnus kamolus. Vagonu logos at-

spoguļojās dzelzceļu vaktētāju ugunis, un likās — vilciens

stāv uz vietas, bet kāds, paķēris aizdegtu lāpu, lielā ātrumā

skrien vilcienam garām. Beidzot stacija, no kuras man bija

jānokāpj, bija sasniegta, un siltums no sarkanajiem priežu

stāviem un zāļu smarža plūda man pretim, Kurzemes nakts,

šūpodama savās upēs un upītēs zvaigznes un debesu augstu-

mos aizkavējušos mākoņus, ierāva mani sevī. levizējās no-

līkuši rudzu lauki, tāli logi, nakts nenoteiktībā pazudušais

lielceļš, un it kā no pasaules gala šurpu atplūda lielgabalu

šāvieni. lebraucot mājās, viss še bija kluss, bija dzirdama

tikai bēgļu dziļā krākšana pa šķūņiem un govju vienmulīgā

gremošana, kuras, grupās sagūlušās, mierīgi dusēja āboliņa

laukā. Izbīdījis lēni ārā kādu samiegojušos ābeles zaru, kas

bija ielīdis caur atvērto logu, es to aizvēru un, ielicies gul-

tā, aizmigu tanī beztrauksmainā miegā, kādā allaž iemieg

cilvēki lielas nelaimes priekšvakarā. Pa nakti bagātīgi uz-

kritusi rasa bija noskalojusi visus putekļus, un rīts uzausa

svaigs un mierīgs, un neviena lapa nekustējās mūsu 300 ga-

du vecajā liepā, kura, rievaina un sažuburējusies, stiepās

augsti zilumā. Pulkstens bija pāri desmitiem, un ar kādu

Kurzemes saimnieku, bēgli, mēs dzērām kafiju, nosēdušies

zem kupla un daudzzaraina kastaņa durvju priekšā. Mājās

vairs nebija agrākā trokšņa, jo daudzi bēgļi jau ar agru rī-

tu bija ar visām mantām un lopiem devušies uz Rīgas pusi.

Pēkšņi ļoti tuvs un apdullinošs lielgabala šāviens pārtrauca

mūsu sarunas, un griezīgs un ass granātas svilpiens bija

dzirdams gaisā. Izskrēju laukā un ieraudzīju lielā ātrumā tu-

vojošos putekļu mākoni,. Biju nesaprašanā par šādu parādī-

bu, bet mākonim cauri izdūrusies pīķi lika nojaust, ka tā ir
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kāda mūsu kazaku sotņa. Atkal un atkal nodārdēja lielga-

balu šāvieni, un šrapneji plīsa pār verstis četras no mūsu

mājām atrodošos mežu. Iz birzes piepeši izaulekšoja dragū-

nu patruļa un, jādama cauri sakņu dārzam un rudzu lau-

kiem, uzsauca, lai bēgot, jo vācieši esot tuvu. Nevarēju tam

noticēt un aizskrēju uz netāli stāvošo pakalnu, no kura bija

saredzama visa apkārtne. Zirgus nostādījuši zemās vietās,

tur atzīmējās pret skaidro debesi divi zaldāti, kuri še bija

nolikti kā sargi. Viņi stāstīja, ka vācieši uzbrūkot, nākdami

pa Bauskas lielceļu. No pakalna bija saredzams šis lielceļš

— zeltains un saulē spīguļodams, dibināts 1530. gadā no vā-

cu ordeņa mestra fon Brinkena, Vācieši šāva mūsējiem pre-

tim, un viņu granātas krita pie kāda šķūņa, izsperdamas

gaisā zemes un putekļus. Neskatoties uz tuvām briesmām,

ērmots miers mani pārņēma, un es izpeldējos strautā un aiz-

mirsos zālēs, jo cik dikti šāvieni arī nedārdēja, viņi likās tik

niecīgi zemes un debesu milzīgajā mierā.

Jātnieku pulciņi jāja cauri mājām, un visi stāstīja, ka šie

ilgi neturēsies, dzirdīdami pie akām savus zirgus. Ļaudis

asarām acīs raudzījās viņiem pakaļ, jo ar viņu aizjāšanu

kas vēl palikās? Visi bija sagatavoti uz bēgšanu, bet vēl ka-

vējās. Beidzot pēc palaunadža laika izrādījās, ka mēs atro-

damies starp divām frontēm, gandrīz starp divām ugunīm.

Gaudodama pār dārzu pārskrēja granāta un ar briesmīgu

spēku pārplīsa pie šķūņa. Krūmos iesāka tarkšķēt ložmetējs.

Vācieši pārgāja uzbrukumā. Bija skaidri redzams, ka še vairs

nava palikšana. legāju dārzā un uz mirkli nosēdos lapenē,

un man prātā ienāca visi tie dzejnieki, lielākā daļa no māsu

dzejniekiem, kuri še bija sēdējuši, lasījuši dzejas, strīdēju-

šies par dzeju. Dārzs, kas maija naktīs ar savām vecajām

ziedošajām ābelēm izskatījās balts kā spoks, dārzs mīļš mū-

žam — ardievu!

Bēgt nācās pa mazajiem ceļiem, jo galvenais ceļš uz leca-

vu tika no vāciešiem apšaudīts. Lēnāmkustējāmies uz priek-

šu, un nekad daba man nebija likusies tik skaista kā šinī
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šķiršanās stundā. Visā apkārtnē, cik tāli tikai varēja redzēt,

nebija nekādas dzīvības. Platām strīpām krita rieta stari pār

laukiem, birzīm, un mājas ar līdz galam atvērtām durvīm,

uz kuru sliekšņiem neredzēja neviena cilvēka, bija klusas

un mirdzošas. Tikai suns kāds aiz mums gaudoja žēli, gari,

briesmīgi. Tāli aiz Lielupes bija redzami zilganu mežu gali,

un likās, ka Kurzeme paceļas visā savā daiļumā manu acu

priekšā un saka: „Es esmu skaista! Mīli mani un neaizmirsti

mani!"

Ātri satumsa vasaras vakars, un caur tumšajiem gaisiem

gaudoja šrapneļi, sašķeldamies neskaitāmās dzirkstelēs. Pie-

peši mums priekšā atskanēja ātra apšaudīšanās no flintēm,

un uzliesmoja ugunsgrēks. Aizdedzināts tika Zālītes tilts, pār

kuru mums bija jābrauc, dodoties pāri lecavas upei. Apstā-

jāmies, sadzenot kopā miglā noklīdušos lopus. Uz reizi pār

mūsu galvām nosvilpa flinšu zalve. Saimniece noģībusi!"

kāds iesaucās. Aizskrējām, un tur viņa gulēja, mana māte,

cieti saņēmusi savā rokā manas gadus 7 vecās māsas roku.

Mēģinājām pacelt galvu — roka top mitra, tas nav no rasas,

rasa tā nelīp, tās bija asinis! Beigta, pagalam, lode izgājusi

cauri galvai. Mana māte uz zemes, bez dzīvības, miglā, tum-

sā kritusi sarkanajā kaujas vakarā!

letinām viņu deķos, uzlikām uz vezuma un griežamies at-

kal atpakaļ caur rudzu laukiem, kuros nomaldījās lopi, ku-

ros nomaldījāmies mēs paši. Kustējāmies ar to lēnumu, ar

kādu kustas bēdas un raudas, visskumjākās raudas pavadī-

ja mūs visu ceļu, it kā kāda avota čalošana. Apkārt arvien

vēl dārdēja tagad jau attālinādamies kaujas troksnis, un

mēs atradāmies aiz muguras vāciešiem, kuri lauzās uz Rī-

gu pa visiem ceļiem. Apkārtējās mājās pa vaļējam durvīm

plūda iekšā nakts vēsums un migla, un lēnām atdzisa no die-

nas karstuma sakarsušās sienas. Sarkanas svītras parādī-

jās austrumos, koku lapas aukstajā priekšausmas vējā ie-

drebējās, kad kopā ar dažiem kaimiņiem pārbraucām mājās,

mēs, vienīgie iedzīvotāji kādreiz ļaužu pilnā, bet tagad jau
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tukšā apgabalā. Ap brokasta laiku lieli bari vācu jātnieku,

spīguļodami saulē ar savām kaskām, seglu un iemauktu ap

kalumiem un labi koptiem zirgiem, aizjāja pa lielceļu uz le-

cavas pusi. Citi izjāja cauri mājām, padzirdīja zirgus, padzē-

rās paši un devās tālāk. Izgājām pļaut rudzus, bet, noejot

laukā, šis darbs mums likās tik veltīgs un nevajadzīgs, ka

atmetām visam ar roku, un druvas mierīgi dzeltēja saulē,

birdinādamas uz zemi savus graudus pie mazākā vējiņa. Iz-

dabūjuši no vāciešiem zārku, mēs nosvētījām bēres, skumjā-

kās, kādas jebkad ir bijušas.

Pēkšņi kādā rītā tie paši vācu jātnieku bari sāka plūst at-

pakaļ uz Lielupes pusi. Tie bija tie paši pulki, kurus mūsējie

pie Misas bija atsituši. Mūsu tuvumā atradās tikai dažas vā-

cu patruļas, kas uzvaktēja mūsu lopus. Bet kādā naktī mēs

izbēgām un pēc stundas gājiena atradāmies mūsu karaspēka

aizsardzībā. Ceļš gāja caur mežu, kas pilns bija ļaužu balsu

un lopu māvienu. Ap pusnakti viss tas noklusa. Tumsā ie-

mirdzējās zeltaini ugunskuri, un uz zemes, viens otram bla-

kus iemiga lopi un cilvēki. Arī mēs, nogriezuši zirgu nost no

ceļa, sakūrām savu ugunskuru. Mani ceļabiedri drīz vien

iemiga, un es, acis pret zvaigznēm pagriezis, domāju par sa-

vas tautas likteni Kļūma roka viņu bija uzvilkusi kā buru

pie vispasaules kuģa masta, un draudošs vējš rauj viņu ce-

ļā. Viņa tam atbildēja ar savas vienības nesatricināmu apzi-

ņu, ar žestu, kas piemīt tikai izredzētām nācijām.
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LOPU DVĒSELES

Vāciešiem iebrūkot Kurzemē, izbēga arī Liepu māju saim-

nieks ar visiem saviem lopiem. Līdz pat vasaras beigām viņš

tos mitināja pie Daugavas kādās meža mājās un, lai gan zā-

ļainas še bija pļavas un ūdeņa papilnam, lopi bija bēdīgi. Ik-

katru vakaru, kad uz kalniņa govis sadzina slaukt — viņas

žēli īdēja un lielais vērsis dobji mauroja, galvu uz vakariem

pagriezis, it kā kaut ko no turienes taurēdams šurpu. Kad

saimnieks brauca mājā no Rīgas, zirgi, pretī savam paradu-

mam, negribēja iegriezties pa ceļu uz jauno dzīves vietu, bet

stūrgalvīgi rāvās projām pa ceļu uz Kurzemes pusi. Kaut

kur bezgala dziļi lopu dvēselēs stiepās pazīstamie ceļi un ta-

ki, un govīm no atmiņas neizzuda cieti nomītā gatuve uz sau-

laino laidaru, uz kuru viņas gāja vakaros, kad viņu ragi sau-

les rietā mirdzēja kā varš. Nakti pa miegam lopi bieži vien

nemierīgi krāca un trūkās augšā. Bēgšana bija viņu dvēselēs,

skaidrās kā rāmu ūdeņu spoguļi un vienmulīgās kā dabas

zaļais vienmuļums, radījusi sajukumu, un sapņi, kuri ir at-

spīdumi no tālu austošiem notikumiem, — mocīja ar tumšām

nojautām viņu prātus.

Ap to pašu laiku, kad govis jau atgriezās no meža ganī-

bām, apbirušas dzeltenām lapām, vācieši no jauna panāca

uz priekšu un saimnieks ieradās ar visiem lopiem Rīgā un

barības trūkuma dēļ pārdeva viņus visus. Viņi drīz vien bei-

dza savu dzīvi: govis un aitas tika nokautas gaļā, bet zirgi

nomira dabīgā nāvē, kalpojot pie nežēlīgiem kungiem

Kā cilvēki pēc nāves mīl atgriezties vietās, kurās viņi kād-

reiz darbojušies, tāpat arī lopi, jo neredzama roka tura ap-

kamptu visu radību un šūpo bezgalīgā klēpī mūs visus. Arī

Liepu māju lopi bija ieradušies kādā jauna gada naktī atkal

Kurzemē savā vecajā kūtī. Siltas un biezas tumsas bija pilna



298

plašā telpa, manāma bija vienmulīga un salda gremošana,

pa reizei kādas govs dziļa un smaga nopūšanās, jēra iebrēk-

šanās, aitas atsaukšanās, un bija dzirdams, ka viņš, tai piepla-

els, skani un ātri zīda. Saturēta prieka un noslēpumainu čuk-

stu pilns klusums bija visā kūtī un ap lielajām lopu mie-

sām, kuras gulēja vienādi elpodamas uz tikko izkaisītiem

salmiem, un šinī klusumā lopi sarunājās. Firmā iesāka kā-

da govs, vārdā Baltmugure, stiprākā no visa bara, bijusī

saimnieces mīlule:

„Cik labi, ka pēc ilgas klej ošanas mēs atkal atrodamies še!

No šī sliekšņa, kad mūs baroja pusdienā, es arvien vēroju

pavasara tuvošanos. Es redzēju, ka sniegs atkāpās no tāliem

pakalniem ielejās un uz laukiem ūdens peļķes purinājās vē-

jā kā neskaitāmas sudraba zivis un stenderes sasila saulē

tik stipri, ka no viņām tūlīt nozuda mitrums, kad es tur pie-

dūru savu purnu. Bet kad lielceļš iedunējās un arklu skaid-

rajos lemešos jau sāka atspoguļoties koku zaļums un bezde-

līgas ieskrēja kūtī, uzmeklēdamas savas vecās ligzdas, mūs

laida laukā. Mēs skrējām un māvām, aiz birzīm mums at-

bildēja un vakaros mēs nācām mājās ar purniem, dzeltē

niem no samīto ziedu putekļiem. Uz pļaviņas pie mājām mūs

sadzina un slauca. Es stāvēju gremodama, galva man pil-

dījās sapņiem no piena jautrā trokšņa, kas, skani dziedādams,

lija slaucenē no maniem pupiem. Acis pa pusei piemiegusi,

es raudzījos pāri satumstošiem laukiem uz nekustīgo debess

malu. Druvu zaļgani pelēkā milzīgumā vārpas, sadūrušās

kopā, nekustējās, koki, mājas, ceļi zaudēja savas kontūras,

un pār tālā meža galiem kāda liela koka galotne vēl dega

rietu ugunīs kā sveķaina pagale. Mēs bijām svētītājas, mēs

piepildījām visu Kurzemi ar piena, sviesta un siera smaržu,

auglība sekoja mūsu pēdām un pārticību mēs ienesām mā-

jās uz saviem miermīlīgajiem ragiem."

„Mēs," iesāka kāds zirgs, „bijām vilcēji un rikšotāji, un

mūsu krēpes plivinājās un mūsu zviedzieni skanēja uz vi-

siem ceļiem. Kad pavasaros nožuva zeme un sudraba lemeši
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sāka laistīties laukos — mēs vilkām savus arklus un katrā

solī mēs ar savu sprauslāšanu izbaidījām cīruļus, kuri dzie-

dādami pacēlās zilumā. Vasaras beigās un rudeņos mēs rā-

vām ap druvām spožas mašīnas, un dzelteni labības vezumi,

vilkti no mums, pazuda viens pēc otra šķūņu vaļējās mutēs.

Tā ikkatru gadu, soli pa solim mēs pārstaigājām laukus, un

mūsu pēdas ir iespiedušās viņu zemē uz mūžīgiem laikiem.

Visas viņu pļaujas un auglības mēs esam veduši pa ceļiem,

un tas mums nebija smagi, bet smagi man bija, kad es tanī

bēgšanas naktī vedu uz mājām atpakaļ mūsu nošauto saim-

nieci ..."

Pie šiem vārdiem klusums iestājās kūtī un redzēt nevarē-

ja, bet varēja nojaust, ka lopu galvas nokaras uz zemi bez-

gala bēdīgās atmiņās. Piepeši kāds iesāka slēgt vaļā durvis,

un kūtī ienāca sieviete ar laterni. Tāds bālums un tāda laip-

nība un labprātība varbūt no pasaules gala nebija bijusi se-

jā nevienam cilvēkam. Roka, kura mācēja tikai glāstīt — pa-

cēla lukturīti, un dziļi iegrimušās un nogurušās acis skatījās

uz lopiem.

„Mūsu nelaiķe saimniece," iečukstējās lopi, un uzreizi zir-

gi apgriezās un sāka bubināt, govis piecēlās un īdēja, cūkas

rukšķināja, aitas blēja un uz ienācēju stiepās silti un mitri

purni, plūda ātras dvašas, un mazs kumelēns ar zobiem raus-

tīja viņu pie drēbēm, bet kāda aita kasīja ar kāju. Viņa taču

visus tos bija kopusi un izaudzinājusi, un pazina katru savu

lopu pēc balss. Un šinī naktī pēc ilgiem laikiem viņa atkal

atradās viņu vidū, tāpat kā kopā ar tiem viņa bija pārlaidu-

si nepārredzamas vasaras un ziemas. Un tā viņa tur stāvēja,

katram pieskardamās, viņas seja metās arvienu gaišāka,

līdz ap galvu tai sāka viļņot spožums, kā tas redzams uz bil-

dēm svētām sievietēm iz ļoti seniem laikiem.

Piepeši uz laktas skani iedziedājās gailis un notika brīniš-

ķīga pārveidošanās. Kūts griesti un jumts atvērās, un saim-

niece, kura tagad staroja visa un piepildīja ar savu gaisumu

kūti, pacēlās uz augšu un izgaisa gaisā kā baltas gaismas
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stabs. Kūts sienas sagāzās, un rēgojas tāls, sniegains kla-

jums, pa kuru lopu dvēseles aizviļņoja kā ēnas. Zem sniega

šur un tur bija manāmi uzkalniņi — bijušu ēku drupas. Vi-

ņu vidū vēl pacēlās melna kolonna — vecs skurstenis un stru-

pi atzīmējās sniegā kā gaismas pulkstenis, rādīdams laika

mūžīgo tecēšanu. Bet pāri visam veca sažuburojusies liepa

bezgala tālu meta pār sniegainiem laukiem savu zaru mel-

nās ēnas kā neskaitāmas rokas.
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MELDERIS

Sūtīdami sev pa priekšu ugunsgrēkus, kuru liesmas, pie-

pildīdamas gaisu ar dūmiem un karstumu, iznīcināja mājas,

apdedzināja ap viņām vecos augošos kokus, vācieši nāca kat-

ru dienu tuvāk. Pārtrūka slepenās saites, kas ļaudis saistī-

ja ar zemi, un viņi visi taisījās uz aizbraukšanu. Kaut gan

retais tik vēl bija aizbēdzis, bet klusums visur iestājās liels.

Viņš bija dārzos, kur ēnā rasa mirdzēja uz zālēm cauru die-

nu, laukos, milzīgajos mākoņos, kuri te pazuda, te parādī-

jās pie apvāršņa balti un zeltaini. Ļaudis kāri uzķēra katru

vēsti, kura bija viņiem labvēlīga, bet visvairāk viņi skatījās

uz sudmalām. Viņas vēl kustējās, mezdamas ar saviem spār-

niem lielus krustus uz laukiem, un dzīve vēl bija droša.

Vecajam melderim nekad nebija tik daudz darba bijis kā

pēdējā nedēļā. Pie sudmalām stāvēja gara rinda malēju, bet

pa mazajiem lauku ceļiem vilkās jauni vezumi ar maisiem.

Vecie sudmalu akmeņi domīgi rūca caur visiem mūžiem ejo-

šu meldiju, spārni pilnām zēģelēm tikko kustējās, jo nebija

gandrīz nekāda vēja un ap sudmalām gaiss bija pilns miltu

putekļu. Gluži balts no tiem melderis stāvēja pie zābaka un

rušināja rokām miltus, kuri silti un smaržaini bira maisā.

Tā bija viņu smarža, mīksta un mīlīga, un viņa tik stipri bi-

ja iegājusi viņa drēbēs un miesā, ka tā visur pludoja viņam

līdz. Sudmalās malēji, uz maisiem nosēdušies, runāja par

bēgšanu, bet melderis bēdīgs klusēja, jo neticēja, ka dzīve var

noiet no saviem pamatiem, ka laukos vairs labība nedīgs un

nenogatavosies un sudmalas beigs malt. Visus graudus no

šīm druvām, kuras viņš gandrīz nemaz nevarēja pārredzēt,

viņa paklausīgie un rūcošie akmeņi bija pārvērtuši miltos,

kuri kūtu silēs ar ūdeni sajaukti tik maigi lipa ap govju un

zirgu purniem un smaržoja kā brūnas un baltas maizes uz
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māju galdiem. Kā jaunībā izdomāts un vīra gados piepildīts

sapnis viņam bija mīļas šīs sudmalas, kas ziemu puteņa lai-

kā tik ātri kustināja savus spārnus, ka viņi izskatījās pēc

milzīgiem griezdamies riņķiem un vasaras svētdienās mie-

rīgi dusēja pār laukiem, bet pavasaros, kad plūdi pienāca

ļoti tuvu, meta savu lielo ēnu pāri visam ūdens līdzenumam.

Saule gāja uz laišanos, malēji pamazām aizbrauca, bet tie,

kuri nepaspēja samalt, noguldīja maisus turpat sudmalās.

Melderis izgāja ārā, pagrieza presi, un spārni beidza kustēt.

Sarkans spīdums no saules rieta iegulās augšējā spārna bal-

tajā zēģelē, kura vēl drebēja no augšas līdz apakšai. Silts un

lēns vējš pūta spārnu ķemmēs, un viņas skanēja kā stīgas.

Kaut gan meldera istaba atradās turpat pie sudmalām,

bet viņš tagad negāja turpu Un vakariņu vietā paēda atnesto

launagu, kas bija palicis neaizkārts» Tad viņš izgāja ārā un

nosēdās uz sliekšņa. Jūlija nakts bija karstuma un neizsa-

kāmas grūtsirdības pilna. Sakāpuši kokos, vienmulīgi tark-

šķināja siseņi, pa ceļu, kas bālgani spīdēja tumsā, līda šurpu

bailes, lauki bija neredzami un no viņiem vējš iesvieda mel-

derim sejā karstumu, it kā kaut kur gulošas, sakarsētas mu-

tes elpu. Domas par savas dzīves vieglumu viņu pārņēma, un

putekļainā un svelmainā nakts aizrāva viņam dvašu. Melde-

ris paskatījās uz augšu. Neskaidri caur kādām dūmakām it

kā kūpošas petrolejas lampiņas kaut kur mirdzēja zvaigznes.

Bet tās vairs nedeva viņam nekāda apmierinājuma. Viņas

likās esam pārāk tuvu, un nakts neskaidrība un nemiers bija

pārņēmuši arī viņas. No sudmalām nāca siltums it kā no lie-

la dzīvnieka ķermeņa. Melderis tikai tagad sajuta, cik ļoti

viņš bija noguris, un, piecēlies, iegāja sudmalās un nolikās

uz savas guļu vietas, kur viņš allaž mēdza pārnakšņot, kad

darbs novēlojās. Tumsā kaut kas grabinājās, no otra stāva

brīdi pa brīdim nobira lejup graudi. Snauda un trauksmains

miegs viņu pārņēma. — Viņš murgoja.

Viņam likās, ka liels vējš ir sacēlies un sudmalas ir pati-

kušas vaļā un iet Viņš sadzirdēja akmeņu rūkšanu un ārā
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spārnu ātro griešanos, kas šņākdami šķēla gaisu, — Vējš pū-

ta arvien stiprāk un pēkšņi atskanēja liels brīkšķiens —

spārni nogriezās no velbomja un lūzdami nokrita zemē. Tad

viņš atkal redzēja sudmalas mierīgas un neparasti lielas un

pa augšējo spārnu, kas stiepās caur mākoņiem, viņš kāpa

augšup. Vējš, klusi dziedādams spārnu ķemmēs, piepūta zēģe-

les apaļas. Te ķemmes zem viņa rokām salūza un viņš, gaisā

kūleņus mezdams, nogāzās lejā. Melderis izbiedēts atmodās.

Apkārt viņam bija tā pati nakts — tumša, miegaina un kar-

sta. Siseņi vienmulīgi tarkšķināja, un laukos gari un žēli ie-

pīkstējās kāds putns. Tālumā neskaidri dunēja lielgabali un

dzirdams bija it kā flinšu šāvienu troksnis. Izmocījies un no-

guris, melderis iemiga cieti un mierīgi.

Viņu uzmodināja dikts dārdiens, no kura sudmalas nodre-

bēja līdz pamatiem. Viņš uzlēca kājās. Saules stari šāvās

caur lūkiem sudmalās un putekļi zeltaini un sarkani jautri

dejoja gaismā. Melderis izsteidzās ārā. Basa vēl mirdzēja

uz zāļu galiem, pūta rāms vējš un apšu lapas drebinājās kā

mazi karodziņi, gatavi katru acumirkli notrūkt no saviem

kātiem un aizskriet. Tai vietā, kur stiepās lielceļš, — gaisā

pacēlās balts valnis no putekļiem, kurā pa reizei saulē ie-

mirdzējās kāda loka misiņa apkalumi. Naktī vācieši bija pār-

gājuši Lielupi un vajāja tagad krievus pa visiem ceļiem.
Lauku mierā skaidri bija dzirdama granātu ātrā dūkšana.

Pēkšņi melderis ieraudzīja, ka uz tuvāko sudmalu galvas

parādās balts dūmu mākonis, iz kura izšāvās gaišas liesmas,

kas kļuva arvien lielākas. Vāciešu šāvieni aizdedzināja visas

apkārtējās sudmalas. Varēja redzēt, ka uguns ātri pārņē-

ma spārnu zēģeles, un liesmas uz sudmalu galiem izskatījās

kā sarkani vēja plivināti zultani. Melderi tas dziļi satrieca,

un viņš drebēja no uztraukuma. Aizdedzināt sudmalas, mie-

rīgas labības malējas! Viņš iegāja sudmalās un pēc brīža

parādījās pie virsējā spārna, pa kuru ātri sāka kāpt augšā.

Vējš, kas še bija lielāks, simtkārtīgi dziedādams spārnu ķem-

mēs, norāva viņam cepuri. Tagad viņš pārredzēja visu: de-
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gošās mājas un sudmalas, ceļus pilnus braucējiem, mierīgi

spīguļojošo Lielupi, visu vidus Kurzemi ar viņas pie apvār-

šņa pazūdošiem labības laukiem — dzelteniem, brūniem un

zaļiem Un visas šīs neskaitāmās vārpas un koki, vējā līgo-

damies, it kā tiecās viņam pretī. Te uz reizi viņš sadzirdēja

gaisā ātru svilpšanu un pēc tam apdullinošu sprādzienu. Aug-

šējais spārns ar melderi sāka lēni svērties lejup. Pārplīstosā

granāta bija sadragājusi presi, kas saturēja spārnus. Viņi sā-

ka griezties arvien ātrāk, un melderis te parādījās gaisā, te

noslīdēja lejā, cieti ieķēries ķemmēs. Viņa ģīmis drīz kļuva

sarkans, drīz bāls, un apkārtne viņam parādījās un zuda mil-

zīgā ātrumā. Pēkšņi viņš atdalījās no spārna un izplestām

rokām un kājām, mezdams gaisā lielus lokus, smagi nokri-

ta uz zemes un palika guļot nekustoši. Bet sudmalas griezās

ar savām burām, apaļām kā krūtis, vējš dziedāja spārnu

ķemmēs, akmeņi domīgi rūca savu caur visiem mūžiem ejo-

šo meldiju, un baltie miltu putekļi mierīgi lidoja pa lūkiem

laukā.
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SUŅI

Divas vecas sieviņas, viena govs, desmit cūkas un divi su-

ņi bija tagad vienīgās dzīvās dvēseles Liepās pēc aizbēgša-

nas. Viņus nebija iespējams paņemt līdz. Vezumi bija pārāk

piekrauti, un abas vecenes kājām nespēja tālu ceļu nostaigāt,

cūkas bija ļoti nobarotas un nevarēja paiet, bet suņi likās

tikai par nastu. Bez tam aizbraucēji, domādamipar drīzu at-

griešanos, cerēja visus palicējus atkal atrast vecajās vietās.

Pārējie visi apmierinājās ar savu likteni, bet suņi taisījās

aizbraucējiem līdz. Viņi neatgāja nost no ratiem, skatījās

spīguļojošām acīm zirgos, maisījās katru mirkli viņiem pa

kājām un, kad ratu rinda sāka kustēt, viņus ar pātagām dzi-

na atpakaļ, bet viņi smilkstēdami lēca aizbraucējiem krūtīs,

pa reizei nolaizīdami viņiem ģīmjus ar savām garajām un

sarkanajām mēlēm. Sievieši viņus žēloja un gribēja ņemt

līdz, bet vīrieši ievilināja tos istabā un ieslēdza. Suņi rēja

un kā traki plēsās gar durvīm. Kad aizbraucēji jau bija no-

kļuvuši dažas verstis aiz mājām, viņi vēl dzirdēja ilgu gau-

došanu laukos, kur viss jau bija klusu. Suņi nebija nomie-

rināmi un, kad viņus pēc pāris stundām izlaida ārā, viņi, ze-

mi ostīdami, kā bultas aizskrēja pa ceļu aizbraucējiem pakaļ.

Noskrējuši dažas verstis, viņi pie kāda krustceļa apstājās,

jo te bija gājušas tūkstošiem kāju un pēdas viņiem uzreiz

nozuda. Viņi apstājās uz pakalniņa, aiz kura stāvos krastos

tecēja upe, kurā atspoguļojās lagzdas un alkšņi, un miesti-

ņa ēkas ar sarkanu baznīcas torni virs lieliem kapsētas ko-

kiem. Suņi skatījās — miestiņš bija apputējis un tukšs, ceļš,

stiepdamies viņam cauri, mirdzēja saulē un ūdens vienmulī-

gi krāca, gāzdamies pār atstātu sudmalu dambi. Suņi paoda

— miestiņā nesen bija atradušies ļaudis — to viņi sajuta no

smakas, kas vēl karājās gaisā, jo vējš nepūta, bet viscaur
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bija tikai klusums un saule. Suņi uzmanīgi iemanījās miesti-

ņā, kur visas durvis bija vaļā, iegāja istabās, uzkāpa otros

stāvos, un tur starp logu baltiem priekškariem parādījās di-

vas galvas — viena melna, otra dzeltena, kuras bailīgi un

vērīgi raudzījās uz visām pusēm. Tad viņi ielavījās kapsētā,

kur bija tikai kapu akmeņi un koku ēna, un še caur biezo la-

pu jumu cauri izlauzies saules stars krita uz kādu baltu mar-

mora krustu, kas tik spilgti mirdzēja, ka suņiem metās bai-

les. Apjukuši viņi apgriezās un, ieraudzīdami baznīcas durvis

vaļā, iegāja viņā. Še viņus apņēma vēsums un visa telpa vi-

ņiem likās ļoti aizdomīga, un viņi uzmanīgi apgāja apkārt

saules gaismai, kura, caur izkrāsotiem logiem plūsdama,

daudzkrāsainiem plankumiem gulēja uz grīdas. Baznīca bija

gaiša un pilna tās skaidrības un miera, kas dusēja ārā uz

koku galiem, saulainiem laukiem un tukšiem ceļiem, kuri

te pazuda druvās un birzēs, te atkal iemirdzējās pie tāla ap

vāršņa uz kāda stāva pakalna muguras. Suņi piepeši saspi-

cēja ausis, sāka ņurdēt un apstājās. Baznīcas dibenā virs al-

tāra viņi ieraut!zīja cilvēku izplēstām rokām un nokārtu gal-

vu. Viņa gayā un izstieptā miesa dzelteni spīdēja altāra krēs-

lā, un suņiem likās, it kā viņa sāni elpojot piepūšas un rokas

kustas, gribēdamas norauties no koka, kur viņas bija piekal-

tas. Suņi no uztraukuma sāka skani riet. Tukšajā dievnamā

viss atbalsojās simtkārtīgi un rējieni skanēja no visām pu-

sēm. Suņi nobijās un, arvien skani riedami, drāzās caur dur-

vīm laukā un drīz viņi jau parādījās uz dzeltenā lielceļa

un, skriedami caur labības laukiem, pielietiem ar zeltainu

gaismu, atpūzdamies dziļajos grāvjos, kur bija ēna, viņi uz

vakaru nonāca atkal pie mājām. Pie kādas lielas bedres, kur

tika dzirdīti lopi, viņi nokusuši un izslāpuši skani laka ūde-

ni un viņa dziļumā, kur senāk blakus mierīgam vasaras mā-

konim bija redzamas govju flegmātiskās galvas, suņi manī-

ja tikai savus attēlus, nokusušus un izspūrušu spalvu. Sī-

kiem teciņiem viņi pietecēja pie istabas, kur abas vecenes

viņus pabaroja, jo ēdamā viņām bija atstāts papilnam. Tad
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•viņi mierīgi nogāja pie gubeņa priekšas un tur uz salmiem

aizmiga. Saule pašlaik taisījās noiet, Un viņas horizontālie

stari, atdurdamies pret visām zemes lietām — pārvērta tās

zeltā Dārzā caur zariem iemirdzējās āboli, sakņu dārzā bie-

šu sulīgās un treknās lapas laistījās un apkārtējo māju logi

spīdēja tik spilgti, it kā kāds tur pēkšņi būtu iemetis degošu

lāpu.

Suņiem dienas tagad pagāja ļoti vienmulīgi. Nekādi noti-

kumi un trokšņi viņus netraucēja. Nepūta pat vējš, un koku

daudzveidīgās masas — zaļas un varenas tuvienē, zilas un

ilgu pilnas pie horizonta — nekustējās. Caurām dienām viņi

laiski gulēja saulē sildīdamies un ieņurdēdamies pa sapņiem,

kuros viņiem uzausa senās dienas, kad viss bija kustības

pilns un sarežģījumi atgadījās uz katra soļa. Tagad pārmai-

ņu ienesa tikai saules gaisma, kura skaidienā tik stipri svi-

lināja, ka tur saveltie malkas kluči skani plaisāja Viņa bir-

dināja laukos no labības graudus, padarot to vieglu un bal-

tu, un nokaitēja mākoņus, kuri uguns pilni pacēlās pie ap-

vāršņa ar saviem sarkanajiem un rožainajiem galiem.

Suņi dažu reizi uzsāka vientulīgus ceļojumus pa laukiem,

dzinās pakaļ zaķiem, un viņu skrejošie rējieni iztraucēja ir-

bju barus, kuri čirkstinādami laidās pāri labības laukiem. Uz

mālainā un augstā paugura viņi arvienu atpūtās. Apakšā

smaržoja nenopļautas pļavas un starp druvām vijās rinda

melnalkšņu, saulē spīdošām un zilganām lapām un, kur viņi

pavērās, iedzirkstījās ūdens it kā saulē spīguļojoša spoža

bleķa gabals. Reizēm uz tālā ceļa pacēlās gaisā putekļi, ku-

rus sacēla rikšojošu jātnieku pulki, un suņi ilgi skatījās vi-

ņiem pakaļ, kamēr tālumā pavisam nenodzisa zirgu pakavu

spīdums. Kad suņi skrejot uzdūrās krūmos uz celiņiem, kur

vēl bija uzglabājušās lopu pēdas, viņus pārņēma skumjas.

Viņi atcerējās jautros skrējienus pa ganiem, govju mauša-

nu, pastaigāšanos pa laukiem svētdienās līdzi jautriem mā-

jas viesiem un, kad viņi pienāca pie kādas ūdens malas — vi-
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ņiem likās, ka uz balta mākoņa viņu dziļumā viņi redz tos

uz mūžu aizlīgojot projām.

Kādu dienu mājās ieradās vācieši un apmetās atstātās is-

tabās, un viņu piedzērušie un čerkstošie balsi skanēja pa lau-

kiem un dārziem, kuros nemanot bija ienācis rudens klu-

sums. Suņi viņiem uzbruka un tos rēja, bet ienācēji dzina

viņus projām ar rungām un flinšu šāvieniem. Dienu suņi

klejoja ārpus mājas, bet vakaros pienāca pie istabas sliek-

šņa, kur abas vecenes viņus baroja. Aizejot vācieši paņēma

sev līdz visus atlikušos lopus, un tagad suņus pusbads un gar-

laicība noveda izmisumā. Vienā rītā, kad bezdelīgas taisījās

uz aiziešanu, gar miegaino dīķi, kurā kāds nodzeltējis koks

meta sarkanus traipus, pa laukiem, vēsiem no pēdējo au-

gusta nakšu rasas, suņi aizskrēja no mājām. Caur druvām,

kur gaisā un uz zemes gulēja sazēlušas vārpas Un uz grāv-

malēm mirdzēja savītušas saulē vēlās pienenes, viņi skrēja

šķērsām pāri ar retu zāli apaugušiem lielceļiem, ķerdami ir-

bes un sapinamies brūnajos linu laukos. Gaiss bija vēss, de-

besis bālas un vienaldzīgas, un šī vienaldzība pielipa arī su-

ņiem, kuri paši nezināja, uz kurieni viņi skrēja. Viņi ieskrē-

ja nodzeltējušos dārzos, kur nokrituši āboli izdvesa smar-

žu, saldu un skābu kā vīna smaržu, un viņi brida pa nobūru-

šām lapām, kas zem kājām tik savādi un noslēpumaini čauk-

stēja, likās, tūlīt no dārza dziļuma, ar augļu kurvi brūnās

rokās un vieglu lakatiņu uz pleciem iznāks sieviete, norau-

dzīties trokšņa cēlējos. Bet pagāja mirklis viens, otrs un

trešs un neviens neparādījās, un tikai varēja dzirdēt, ka kļa-

vām dārza malā atraisās lapas un nokrīt. Un suņi pa veran-

du iegāja istabās, kur viss bija izsvaidīts un kur uz grīdas

gulēja koku lapu un plato logu rāmju ēnas. Vienā no ista-

bām suņi uzgāja gultu ar pa pusei uz zemes noslīdējušu zilu

deķi un uz mīkstā pēļa apaļus iedobumus, še bija gulējis

kāds slaids sievietes stāvs, jo visas viņa smalkās kontūras

vēl atzīmējās mīkstajā pēlī. No spilvena, kurš bija uzglabā-

jis visu savu pirmo baltumu un no vieglā un caurspīdīgā
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violetā galvas lakata, gultas galā uzmestā, dvesa viegls

aroms. Gulētāja aizbēgdama viņu še bija atstājusi, un nere-

dzams kā atmiņas vai mīlestība viņš lidoja pa istabu, sajauk-

damies ar saules staru mirdzēšanu un ēnu trīsām. Uz galdi-

ņa vāzē, kura līdzinājās sastingušām un vieglām putām, stā-

vēja puķes un viņas bija sakaltušas, kad pēdējais ūdens bi-

ja izgarojis caur vārīgajiem ziediem.

Nogurušie suņi apgūlās uz grīdas lielajos saules planku-

mos un aizmiga, iemidzināti no mušu vienmulīgās dūkšanas

gar logu stikliem un no lapu ēnu nedzirdāmās šūpošanās. Vi-

ņi miegā ņurdēja un pa sapņiem cīnījās ar uzbrucējiem, kuri

iebruka viņu atmiņā no pagājušiem laikiem, jo viņos tie ti-

kai tagad dzīvoja. Kad saules gaišums uz grīdas nodzisa —

viņiem metās vēsi un viņi atmodās. Tos sāka mocīt izsal-

kums, viņi iegāja kukņā, apostīdami auksto un izdzisušo pa-

vārdu. Tie atrada tikai kādus kaulus un grauza tos, tumsā

ņurdēdami un smilkstēdami. No rīta viņi atstāja mājas un

devās atkal tālāk.

Tā viņi apskrēja visu Viduskurzemi, pārtikdami no govju

un citu lopu maitām, kuras bija pamestas ceļmalas. Viņi paši

tagad līdzinājās šiem skeletiem, jo bija pienācis vēlais ru-

dens un tikai vēja nestu sarkanu lapu mākoņi un ķērkstoši

vārnu bari griezās pār izpostīto līdzenumu. Dažreiz māju

drupās parādījās viena otra cilvēka galva, kas izskatījās pēc

spitālīgā vai trakā galvas un atkal pazuda. Suņus pārņēma

izmisums, jo kur viņi ari nedevās, viņus vajāja bads un auk-

stums. Dažreiz tie, ieskrējuši kādās mājās, sāka kaukt pēc

cilvēkiem un palīga, bet šos veltīgos saucienus dikti atbalso-

ja tikai tukšie apvāršņi kā tukši šķūņi.

Dienā, kad vēji jau nēsāja pa gaisiem retas sniega pārslas,

viņi pagriezās, lai dotos atpakaļ uz savām mājām. Pēc nedē-

ļas viņi nonāca pie Lielupes, saulei taisoties uz laišanos. Vējš

baisīgi čabinājās sakaltušajās zālēs un niedrās, un viļņu siša-

nās pret krastu izlikās kā sišanās pret dzelzi. Suņi izbijās,

ieraudzīdami upes ūdeņos savus atspīdumus galīgi noliesē-
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jušus un izspūrušu spalvu un, purnus izstiepuši, skatījās uz

otru krastu, kurš jau tinās krēslā. Viņi meklēja seklāku vie-

tu pāriešanai, bet upe, no lietus izplūdusi, bija nemīlīga un

drūma. Beidzot viņi metās ūdenī un sāka peldēt Putainie

un aukstie viļņi skalojās viņiem pāri, un brīžam suņi pavi-

sam nozuda. Kad viens no tiem bija izpeldējis otrā krastā,

viņš redzēja, ka viņa biedra trūkst. Upes vidū viņš pamanīja

tikai melnu punktu, kurš te pazuda, te atkal pacēlās virs

ūdens, līdz beidzot izgaisa pavisam. Suns, drebēdams no auk-

stuma, skraidīja gar krastmalu, gaidīdams savu biedru, bet

līdz malaiatplūda tikai šļakstošie viļņi.

Pēc stundas ilgas gaidīšanas viņš sāka gaudot, un šie ga-

rie un briesmīgie bēru gaudieni skanēja Ilgi tukšajos kras-

tos un pazuda līdzenumā, pa kuru arvien diktāk sāka pūst

ziemeļu vējš, taurēdams tūkstošbalsīgi kailajos kokos un

ēku skursteņos.

Beidzot suņa gaudošana noklusa un bez ceļa, pāri lau-

kiem, viņš devās uz māju pusi. Jau no tālienes viņš ieraudzī-

ja gailējāmies pavārda zelta ugunis. Viņš uz brīdi apstājās,

atminēdamies, kā šīs ugunis tāpat mirdzēja senos rudeņos,

kad viņš kopā ar saimnieku vēlu atgriezās no laukiem.

Uzmanīgi suns pārkāpa slieksni un, pa pusatvērtajām dur-

vīm ieskatījies istabā — sastinga. Viņš redzēja, ka skala

uguns kūpošā un sarkanā gaismā viena no vecenēm pūlējās

uzvilkt kreklu otrai, kura, uz krēsla nosēdināta, mirdzināja

savu astoņdesmit gadus veco izžuvušo un sastingušo miesu.

Suns saoda gaisā nāves lielo smaržu un ārkārtīgās bailēs

metās laukā un pazuda tumsā.

Vējš pa to laiku bija pārgājis aukā. Viņš plēsa jumtus, lau-

za kokus un, saslaucījis visas nobirušās lapas, sagrieza viņas

virpulī, kura viens gals ievijās mākoņos. Grīļodamies un ļo-

dzīdamies uz visām pusēm, šis beigto lopu tornis briesmīgā

ātrumā dejoja pa laukiem un, brīžam iemirdzēdamies sar-

kans pretī lecošam mēnesim, sagāzās, kur apvāršņa malā

trakoja veci un sarepējuši ozoli.
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KALĒJS

Tur ceļa malā viņa smēde stāvēja jau no nezināmiem lai-

kiem, raudzīdamās ar savu durvju melno caurumu, nokāpu-

šo palodu un nodilušām stenderēm uz laukiem, pār kuriem

rudeņos joņoja vēji, plēzdamies gar labības stirpām, šķū-

ņiem un mājām. Vakaros, kad ceļi pazuda tumsā, ēzes gai-

šumā vēl bija saredzams kalēja salīkušais stāvs un dzirdami

vienmuļi sitieni, kuri nenoklusa pat tad, kad māju logi, izbi-

jušies no nakts bezgalības, viens pēc otra nodzisa. Ap šo lai-

ku kalējs, beidzis parastos darbus, kala čuguna krustus un

kapu treliņus mirušiem, kuru pakaļpalicēji gribēja, lai viņu

piemiņa starp ļaudīm būtu ilga un stipra. Un šie krusti pa-

cēlās mazajā kapsētiņā zem drebošām apsēm uz saviem lau-

ku akmens pjedestāliem un daži no tiem bija vairākus des-

mitus gadus veci.

No pakalna, kur stāvēja smēde, bija redzamas mājas ar

ābeļu dārziem, kļavu un liepu gatvēm, un no daudzām pa-

audzēm virināto durvju eņģes, biezie kūtu stieņi un ratu ap-

kalumi bija kādreiz veidojušies zem viņa āmura uz nekustī-

gas dzelzs laktas. No šīm mājām pie kalēja ikdienas ieradās

ļaudis savās vajadzībās, bet neviens no tiem nebija no viņa

jaunības biedriem. Visi tie gandrīz bija izzuduši no dzīves

tāpat, kā izzuduši no laukiem bija tie koka arkli, ar kuriem

tie kādreiz irdināja savu zemi. Tagad tie bija dzelzs arkli,

ko varēja pavilkt divi vai trīs zirgi, jeb spožās pļaujamās

mašīnas, kas ap pļaujas laiku ieradās pie smēdes durvīm un

izlabotas pazuda zeltainās druvās, piepildīdamas ar savu

vienmulīgo darkšķēšanu no rīta līdz vakaram mierīgos lau-

kus. Cik skaidras top priekšmetu kontūras uz vakaru pēcpus-

dienas rāmajā saulē, tik skaidri kalēja atmiņā atzīmējās pa-

gājušie laiki un dusēja tur ar saviem rasainajiem svētrītiem,
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darbdienām, bēru un kāzu gājieniem, un riju miegaino kū-

pēšanu rudeņos. Viņš redzēja, ka vecas atmatas, birzis ar-

vien vairāk izzuda, pārklādamās ar vārpu jūru, un šķīstais

piens, pārvērsts smaržīgos sieros piennīcā, iknedēļas motor-

laivā tika aizvests uz pilsētu pa upi, kuras dziļumā uz abiem

krastiem augošā labība sadūrās kopā. Kalējs iemīlēja šīs

jaunās kustības un trokšņus, kas veda sev līdzi dzīvi bez

ēnām, tāpat kā bez ēnām bija šie laiki, gaišie devīgie cilvē-

ku barotāji.

Apkārtējie saimnieki visi kalēju ļoti cienīja, un cik līķu

viņš savā mūžā nebija aizvedis uz kapsētu pār pakalnu, ku-

ra mugura pacēlās virs druvām saulē apdegusi! Un rudeņos,

kad rūcošie dampji kūpēja pretī rietu sarkanumam šķūņu

vaļējās durvīs, kalējs bija gaidīts viesis šādās apkūlībās, kur

ēda, dzēra un dancoja līdz pusnaktij, kamēr pāri laukiem un

mājām gulēja silta rudens nakts, pilna smaržas, kura nāca

no izkulto salmu stirpām, kas bālgani mirdzēja tumsā.

Kalējs dzīvoja neprecējies, jo sievietes neuztrauca vi-

ņa prātu, bet kad svētdienas rītos viņš staigāja gar mālaino

Lielupes krastu, kur ūdenī mierīgi gulēja ābeļdārzi, mājas,

mākoņi un ķieģeļnīcu skursteņi, viņam atmiņā nāca viņa se-

nā mīlestība, gaiša kā nogatavojies kviešu lauks — tāli pa-

gājušās jaunības māņi.

Tā ļaudis še dzīvoja, priecādamies par to, ka varēja dar-

boties, un visas dvēseles rētas viņiem sadzija ātri, gluži tā-

pat kā kokiem drīz ar mizu apaug no nejauša cirvja dabūtie

ievainojumi. Bet šī vasara viņiem bija svabadāka nekā citas.

Kā rudens jau priekšlaikus lapu treknā zaļumā padara par

dzeltenu kādu lapu, tā tumsas baumas padarīja nebeidzami

skumjas cilvēku sirdis. Tās bija baumas par ienaidnieka tu-

vošanos un ugunsgrēku mirdzumi naktī, kuri no tālā un tum-

šā apvāršņa kā sarkanas un milzīgas acis skatījās virsū mie-

rīgam apgabalam. Braucot pa lauku ceļiem uz ābeļdārzu sē-

tām, bija redzama ar izdzisušu cigāru mutē viena otra bār-

daina galva starp aveņu krūmiem un apīņiem, kas raudzi
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jās stīvi uz druvām, kuras tāli stiepās zaļām un dzeltenām

strīpām, jeb Lielupes malā uz akmens sēdoša gaiša sieviete,

kura sēdēja tik nekustīgi, ka kustējās tikai viņas ēna, seko-

dama saules gājienam.

Kādā nakti, kad ļoti tuvu sāka dārdēt lielgabali, neviens

apkārtējās mājās neaizdarīja acis un agrā rītā kalējs iz tā-

las birzes, kas pāri taisnajam lielceļam izveidoja it kā zaļu

arku, ieraudzīja nākam lopus, sievietes, vīrus, zaldātus. No

savas smēdes sliekšņa kalējs redzēja, ka laukos no arkliem

un mašīnām tika izjūgti zirgi, mājās rīkoti rati. Viņa kaimi-

ņi aizbrauca viens pēc otra, bet viņš palika pie savas smēdes,

kas sila saulē, noputējusi ceļmalas putekļiem. Vakara krēs-

lā vēl nomirdzēja pēdējo aizbraucošo riteņu rēpes un ap ka-

lēju palika viss klusu. Lielā tālumā atskanēja šāvieni, un sar-

kani atspīdumi no kāda ugunsgrēka dejoja māju logos. Ka-

lējs izgāja pa ežiņu, kas stiepās gar diviem kviešu laukiem,

un siltums, kurš nāca no tiem, apņēma viņu no visām pusēm.

Tikko manāma vēsma nopūtās pār laukiem, vārpas iečabējās

un viņam likās, ka graudi ir atdarījuši savas mutes un čukst:

„Mēs esam mūžīgie dzīves atjaunotāji! Cilvēku miesas un

domas ir pilnas mūsu bezgalības!"

Kalējs nosēdās uz grāvmales, un zāles, un ziedi, kas nakti

stiprāk smaržo, apreibināja viņu. It kā snauda to pārņēma,

viņš iemiga un sapnī viņam rādījās liels līdzenums nosēts

graudiem, kuru starpā kā grauds arī viņš gulēja. Piepeši vi-

ņi visi sāka dīgt un augt, labības stiebri pacēlās kā mežs, ze-

mi apklāja zaļa krēsla, kurā maigi iejaucās saules stari. Arī

kalējs izauga par slaidu stiebru, un zaļš lauku apīnis apvija

viņu, izplaukdams kā violets zieds. Rūseni susuriņi tekāja

pa zemi, purinājās sīku putnu spārni un starp labības stieb-

riem pazibēja acis, zaļas un mirdzošas it kā pašas dzīvības

acis. Kalējs skatījās un vairāk neko neredzēja, kā vārpas līdz

pat pasaules galam. „Kāds būtu tas lielais kūlējs, kas neiz-

mērojamos apcirkņos sabērtu visus šos graudus?" kalējs

domāja pie sevis, atvērdams acis un pārvilkdams ar roku



pār seju, ko nakts tāpat kā zemi un zāles bija apslacinājusi ar

rasu. Viņš pacēlās, atbalstījās ar roku pret akmeni, kurā sau-

le vēl bija uzglabājusi savu siltumu. Tas, ko viņš redzēja

sev apkārt, viņam likās kā viņa sapņa turpinājums. Vienmu-

līgs, nakts krēslā pazūdošs vārpu līdzenums, pār kuru vie-

tām pacēlās nenoteiktas masas — mājas ar kokiem. Kas vi-

ņam sapnī rādījās — vai tā nebija Kurzeme, tautas barotā-

ja no nezināmiemlaikiem, pār kuru tagad graudi no nobrie-

dušām vārpām bira kā asaras? Viņš vēlējās, lai viņa balss

kļūtu milzīga un, aizskanēdama līdz tam apvārsnim, aiz ku-

ra pazuda tauta, sauktu to atpakaļ. Kalējs kliedza, un viņa

kliedziens baigi atbalsojās kādā šķūnī, šausmas viņam uz-

bruka no visām pusēm. Bet apkārt nebija nekādas kustības.

Tikai ēna no mākoņa, kas zagās mēnesim garām, slīdēja pā-

ri noslēpumainajām druvām.

314



315

ĢERTRŪDE

Gertrūde aizvēra grāmatu, kuru viņa vairākas stundas

no vietas bija lasījusi, un tikai tad atminējās, ka viņai laiks

steigties pie mākslinieka Laucēna, kurš gleznoja viņas por-

tretu. Viņa sāka ātri apģērbties, un viņas istaba, kuras vā-

zēs vīta rozes un lefkojas, piepildījās ar viņas drēbju viltī-

go čabēšanu. lemirdzējās batists, viegls kā dūnas, un pār vi-

ņu kustējās rokas un pleci ar ķiršu ziedu spīdumu un krū-

tis, uz kuru maigā apaļuma vēl nebija drebējušas nevienas

lūpas. Apģērbusies viņa ierīvēja deniņus ar odekolonu, jo

viņai drusku sāpēja galva no pārāk stingrās domu darbības,

un iesmaržoja drēbes ar vijolīšu oderu un, uzlikusi cepuri

ar garu, zilu plīvuru, nostājās spoguļa priekšā. Tur parādī-

jās neliels sievietes stāvs bālganu seju un drusku pilnīgām

lūpām, kurām patikās skūpsti. Karsts pēcpusdienas vējš, sa-

plivinādams loga baltos priekškarus, iepūta istabā un uzsvie-

da Gertrūdes plīvuru viņai uz pleca. Ģertrūde pasmaidīja.

Tas viņai atgādināja kādu vijolnieku, kurš viņu reiz mīlēja

un ar kura liesmaino kaislīgumu viņa allaž spēlējās. Bieži

vien, viņiem pastaigājoties pa Rīgas bulvāriem, vējš apvija

Ģertrūdes plīvuru viņam ap kaklu un tādos brīžos viņš sa-

cīja: „Jūsu plīvurs dod priekšzīmi jūsu rokām."

Vijolnieks Ģertrūdei patika, bet viņa to nemīlēja. Reiz, ie-

gājusi gleznotāja darbnīcā, viņa tur atrada tikai vijolnieku,

kurš skūpstīja viņas portreju. Uz portreju viņa skatījās kā

uz savu un mākslinieka kopīgu darbu, kurā viņu abu dvēse-

les bija savienojušās. Vijolnieka žests viņai likās apvaino-

jošs. No tā laika viņa pret to palika vēsa.

Ģertrūde bija savādniece. Starp sievietēm viņai draudzeņu

nebija, bet viņa mīlēja vīriešu sabiedrību, ar kuriem viņa

flirtēja, iemīlinādama tos sevī, un priecājās, kad kaislība tos
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bālus un drebošus noveda pie viņas kājām. Tad viņa tos mie-

rināja. Ja gadījās, ka viņa kādreiz atļāvās kādām lūpām,

tās nemīlēdama, sirdsapziņas pārmetumi viņu mocīja un bā-

la, degošām acīm, viņa izskatījās pēc grēkus nožēlojošas ka-

toles kaut kur baznīcas dziļumā.

Neviens no viņas pazīstamiem vīriešiem viņu nesajūsmi-

nāja, jo tie tai likās pārāk sīki un maz apgaroti, un viņu do-

mas nepacēlās augstāk par Rīgas sarkandakstiņotajiem na-

miem. Bet staltais kurzemnieks, gleznotājs Laucēns viņai li-

kās pavisam citāds. Viņš bija daudz ceļojis pa Vakareiropu,

viņas ideju un neskaitāmu domu labirintu pilnais darbs bi-

ja iegājis viņā, un tagad viņš veselu gadu darbojās Rīgā, pār-

radīdams uz saviem audekliem savas dzimtenes Kurzemes

saulainos laukus un viņas smago un krāšņo dzīves ritmu.

Viņš Ģertrūdei daudz stāstīja par saviem ceļojumiem. Ap

drupūšas pilis ar veclaiku meistardarbiem, antīko laikmetu

būvniecības atliekas, efejiem apaugušas, tik skaidri attēlojās

mākslinieka rāmajā runā, ka viņa tos redzēja it kā savu acu

priekšā paceļamies vakara sarkanumā. Laucēns, lai gan

jauns gados, bija dzīvei it kā skriešus cauri izskrējis un par

visu runāja ar mierīgu objektivitāti, raudzīdamies uz visām

lietāmno augšas, tāpat kā uz Rīgu no augšas raudzījās darb-

nīca, kuras logi bija pavērti pret Bastejkalnu un pilsētas

kanālu.

Ģertrūde jautra un viegla izgāja uz ielas. Zilas debesis

ar baltiem mākoņiem bija zemu nolaidušās pār pilsētu, un

Ģertrūdes baznīcas tornis — sarkani rožains, it kā drebēja

saules karstumā. Nesen izplaukušās liepas piepildīja bulvā-

rus ar zaļu tumšumu, un pa mazajiem starpbrīžiem, kad

troksnis uz ielām norima, Ģertrūde dzirdēja vienmulīgo

ūdens liešanos pa Bastejkalna kaskādēm. Baltie, sarkanie un

zilie ceriņu krūmi pie pilsētas teātra mirdzēja un smaržoja

un, ejot gar drukno nimfu, ūdens strūklas, kas ar skaņu trok-

sni lējās baseinā, apbirdināja viņu ar neskatāmiem ūdens
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putekļiem. Gatava katru brīdi iesmieties bez kaut kāda re-

dzama cēloņa, Ģertrūde piezvanīja pie mākslinieka darbnī-

cas durvīm. Garos baltos darba svārkos ģērbies mākslinieks

pats viņai atvēra un, noskūpstījis viņas melnā cimdā tērpto

roku, noņēma Ģertrūdei virsdrēbes. Ar tikko manāmu iek-

šēju uztraukumu viņa skatiens pārslīdēja pār Ģertrūdes at-

segtajiem pleciem, kaklu un dziļo krūšu izgriezumu, kur

viegli atzīmējās divu maigo apaļumu kontūras. Laucēnam

patikās kustīgā, asprātīgā Ģertrūde ar viņas svelmaino dvē-

seli, kura bija jūtama visā viņas miesā un drēbēs, kurās pa-

rādījās viņas lielā garša.

— Jūs esat apburoša šodien! — sacīja mākslinieks. Ģer-

trūde tikai iesmējās un jautri čalodama staigāja pa darbnī-

cu, kurā viegli smaržoja pēc krāsām, aplūkodama gleznas uz

sienām, kur bija redzami kurzemnieki, kādi viņi bija savās

darba un svētku dienās. Viss še dvesa ne tikvien pēc īstas

dzīves, bet arī pēc īstas mākslas, kura bija gan drusku bar-

bariska, bet tik pilna negaidītu lēcienu un tik iedvesmēta, ka

viņu neviļus valdzināja un aizrāva. Mākslinieks uzmanīgi

sekoja Ģertrūdes kustībām un sejai, kura ik brīdi kļuva citā-

da viņas dvēseles apgaismojumā. Pēkšņi viņš saķēra Ģertrū-

di un nosēdināja viņu uz sēdekļa, kur viņa parasti pozēja.

Tad viņš atsedza portreju, kura bija gandrīz gatava Ģertrū-

de pārsteigta palika sēdot, jo mākslinieks sev neko tamlī-

dzīgu nekad nebija atļāvies. Viņas seja staroja un pilna sal-

das nevainības viņa vēl juta ap sevi mākslinieka rokas un

viņa elpu savos matos. Viņu dziļi saviļņoja notikušais. Ģer-

trūdei likās, ka stingrajā un korrektajā māksliniekā ir kaut

kas atdarījies, kas viņu aplēja strūklu stariem, kuri viņu žil-

bināja. Viņai būtu paticies, lai viņš to ilgāk būtu nesis un

ciešāk piespiedis sev klāt Bet Laucēns stāvēja atkal mierīgs,

un tikai pēc ātruma, ar kādu viņš rīkojās ar sareni, varēja

nojaust, ka viņu ir pārņēmusi tā gaišā un asā redzēšana, ku-

ra tiek viegli galā ar vissarežģītākajām problēmām. Viņš

pārstrādāja portreju gandrīz no jauna un, tikai kad saules
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sarkanumi uz sienas sāka nodzist, mākslinieks nolika sa-

reni.

Ģertrūde nokāpa no sēdekļa drusciņ pagurusi no ilgas sē-

dēšanas. Viņa nevarēja apslēpt savu izbrīnīšanos, aplūkojot

nobeigto portreju. Smalka grācija, lepns pašapzinīgums un

apgarota miesas ekstāze dvesa pretī no šī darba, kas bija

nobeigts ar lielu meistarību. Ģertrūde ar savu dzijo sievie-

tes instinktuuzminēja, ka šinī portrejā ir parādījusies ne tik-

vien mākslinieka mīlestība pret savu mākslu, bet arī pret

viņu pašu. Ģertrūde viņam izteica simtiem glaimu, kurus

viņš saņēma ar pateicību, jo zināja, ka ar Ģertrūdes atzinī-

bu viņš ir ieguvis jaunās Latvijas dvēseli. Viņš stāvēja šās

dienas Latvijā kā neatzīts pionieris, kam bija pārnest rene-

sanses laika tradīcijas un franču lielo mākslas gaumi savā

zemē.

Šovakar Ģertrūde palika pie mākslinieka ilgāk, nekā pa-

rasts. Sarunādamies un jokodami viņi sēdēja pie vakariņu

galda, pār kuru klīda Ģertrūdes rokas gaišumā zem lampas

abažūra, kamēr viņas seja palika krēslā. Ģertrūdes pleci,

kuri šad tad iemirdzējās lampas gaismā, viņas drēbju aro-

māts — radīja ap mākslinieku mīlestības pilnu atmosfairu.

Brīžam viņu pārņēma garastāvoklis, kas bija nesamaņai tu-

vu, un viņam likās, ka viņš redz amoretu rožainos spārnus is-

tabas krēslā pazibam. Tad viņš atkal saņēmās un redzēja sev

pretī sēžam Ģertrūdi, smaidošu, nolaistiem uguns pilniem

plakstiņiem. Ģertrūde sajuta, ka viņa atrodas kādas varbū-

tības priekšā, kas viņu pievilka un atbaidīja. Viņa uzreiz

piecēlās un taisījās uz aiziešanu. Laucēns viņu neatturēja

un, kad viņš nodzēsa lampu, liels balts mēness stars nogū-

lās uz grīdas, piepildīdams istabu ar savu sudrabaino bur-

vību. Uz mirkli viņš apstājās pie loga, noraudzīdamies pāri

Rīgas namiem, virs kuriem katedrāles krusts mēnesnīcā lais-

tījās kā zvaigzne. Namu stikli un vara apkalumi spilgti

dzirkstījās, un tikai vienā vietā viņus izdzēsa garš tumšums.

Tas bija Pētera baznīcas tornis, kas meta savu lielo konus*
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veidīgo ēnu pāri visai pilsētai, Gertrūde izsaucās, ka viņa

pirmo reizi redzot Rīgu skaistu. — „Bet tā ir tikai daļa no

viņas skaistuma, kuru mēs neredzam, to meklēdami svešu

zemju pilsētās, — atbildēja gleznotājs.

Viņi izgāja uz ielas. Neviens braucējs nebija manāms. le-

lās un bulvāros ar biezi salapojošām liepām nebija nekāda

trokšņa. Tikai uz kanāļa reizēm ieplīkšķējās it kā airu sitie-

ni. No ielu akmeņiem un sienām it kā no karstas mutes nā-

ca karsta dvaša, kas, sajaukdamās ar izplaukušo lapu aro-

mātu, piepildīja gaisu ar smacējošu murgainību.

Gar pulvera torni, kur, ap lieveņa treliņiem apvijusies, gu-

lēja samiegojušies efeji, Laucēns ar Ģertrūdi iegāja vecajā

pilsētas daļā. Karstā nakts un viņas vientulīgums bija viņus

vēl vairāk tuvinājuši vienu otram. Viņu soļi dikti skanēja

mazajās un tuksnešainajās ieliņās, kur viss likās pamiris ap-

būbējušās, dažus gadu simteņus vecajās mājās. Brīžam viņi

iemaldījās tik šaurā spraugā, ka viņiem pazuda debesis un

viņi redzēja tikai spokainus un mēnesnīcas aplietus ģēve-

ļus un tumšas ielas galā kādu logu, pilnu mēness gaismas,

kas uz viņiem skatījās kā balta acs. Veci gaņģi ar dzelzs

durvīm, kuras atgādināja rūsas gabalus, apdvesa viņus ar

drēgnumu un kāds pagrabs, kur senāk bija ticis dzerts, ar

alus smaržu. Reizēm virs kādām palodām viņi redzēja ap-

drupušus bareljefus ar vīnogām un resnvēderainu Bakchusu.

Ko gan nozīmēja šis antīkais dievs virs kristīgās mājas na-

ma durvīm? Laucēns ar Ģertrūdi, likās, bija vienīgās dzīvās

dvēseles šinī vecu laiku kvartālā, kuram spokainu dīvainību

piešķīra mēness gaisma, no kuras zilipelēks Pētera baznīcas

tornis it kā drebēja reliģiskā ekstāzē. Viņi Ilgi stāvēja pie

šī dievnama, aplūkodami nišās stingros garbārdainos pravie-

šus un eņģeļus ar izplestiem spārniem. Bija tik gaišs, ka vi-

ņi skaidri redzēja viņu sejas pantus un dziļi iegrimušās acis,

un apdrupušos tērpus, kuriem pāri bija gājuši daudzi gadu

simteņi še, kur viss, caur laiku daiļumā pārvērsts, lēnām

sadrupa, viņos vēl bija dzīva kaislība un ilgas pēc galīgas
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saskaņas, ko viņi viens otram neteica, bet ko runāja viņu

rokas, cieši kopā saķērušās. Tad viņi iznāca Daugavmalā,

kur vēsums dvesa no viļņiem, kuri mirdzēja zeltaini un su-

drabaini. Daugavmalā bija tukša, viņas masti bija aizgājuši

diezin uz kurieni. Visu priekšmetu kontūras zuda zilganā

mēnesnīcā, kurā abi dzelzs tilti izskatījās kā lielas pār Dau-

gavu pārstieptas bārkstis.

Laucēns ar Ģertrūdi gāja pa piekrastes granītu. Akmeņi

vēl bija silti, un viņu siltums apdvesa viņu rokas un sejas.

Visu laiku viņi nostaigāja runādami. Laucēns viņai stāstīja

par saviem nākotnes plāniem un pārdzīvojumiem, pamazām

atklādams viņai savu dvēseli, kura bija tikpat līkumaina un

daudzveidīga kā tas vecais kvartāls, kuru viņi tikko bija at-

stājuši. Ģertrūde klausījās, neko negaidīdama, un tikai saju-

ta, ka viņai ir tik labi kā nekad, šinī naktā, pilnā mēnesnīcas

un tālas mīlestības.

Beidzot viņi nonāca uz Bastejkalna, kur bija tumšums un

aizmigušu lapu miers. Krēslā smaržoja ceriņi. Virs paša ce-

liņa bija pārkāries kāds lillā zieds. Ģertrūde piegāja pie tā

un paslēpa savu seju viņā, ieelpodama savu dvēseli ziedā, un

tad norāva to, un pasniedza Laucēnam, it kā visa viņam ar

to atdodamās.

Laucēns pavadīja Ģertrūdi līdz viņas nama durvīm un tad

klusu atvadījās. legājusi savā istabā, Ģertrūde izgāja uz bal-

kona un ieraudzīja, ka jau iesācies rīts. Mākoņi sarka, kaut

gan vēl saule nebija uzlēkusi. Varēja redzēt, ka iz nomalēm

izbrauc uz visām pusēm garas rindas kara vezumnieku. Aus-

ma pamazām pieauga, un Ģertrūde skatījās, kā iz rīta krēs-

las arvien skaidrāk paceļas rožainisarkanā Ģertrūdes baz-

nīca. Kā gaisma pārņēma viņu, tā Ģertrūdi pārņēma mīles-

tība. Priecīga un reizē arī bēdīga viņa izģērbās un iegulās

gultā, un iemigdama vēl redzēja, ka caur atvērto logu spogu-

lī atstarojas pa gaisu klīstošie vieglie rieta mākoņi.
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FAUNA PIEDZĪVOJUMI

Tas notikās agrā rītā vēl pirms saules lēkšanas, kad stal-

tais pasažieru tvaikonis „Delfins", kurš no Itālijas piekras-

tes devās uz kādu Āfrikas ostu, uzskrēja uz mīnas un nogā-

ja dibenā. Kajs Sestercijs bija vienīgais no ceļotājiem, kas

tajā brīdī atradās uz kuģa deķa, Sprādziens viņu tāli iesvie-

da jūrā, un uzķēries uz kāda dēļa, viņš noturējās virs ūdens,

bet vēlāk, no kritiena apdullināts, zaudēja samaņu. Kad viņš

uzmodās — uzticīgais dēlis viņu vēl šūpoja, tikai no Delfina

nebija nekas redzams. Uz apbrīnojami mierīgā jūras līmeņa

peldēja tikai dažas kuģa lietas un vientulīga un tukša laiva,

ko viļņi, klusi murminādami bija apvijuši putām. Pats ku-

ģis ar visiem matrožiem un pasažieriem bija nolaidies tum-

šumā un klusumā, kur viņiem bija laika diezgan izprātoties

par cilvēku likteņu niecīgumu. Lai gan ūdens bija silts un

no tālā Āfrikas krasta plūda glābjošs karstums, tomēr Kā-

jām Sestercijam metās vēsi. Ja tik vien būtu bijis iespējams,

viņš labprāt būtu pārmainījis visneērtāko gultu pret savu

tagadējo stāvokli, kurš bija tik nepatīkams, ka neļāva vi-

ņam ne uz brīdi acis aizdarīt. Bez tam viņam bija bailes no

nezināmiem jūras nezvēriem, kuri, saozdami cilvēku, varē-

ja viņam uzbrukt. Viņš, kūrortu un lielpilsētu apdzīvotājs,

kura rīcībā atradās arvienu desmitiem kalpojošu garu, au-

tomobiļu un zirgu, tagad sevi ieraudzīja gluži pirmatnējā

stāvoklī, gludā ūdens līdzenumā, pār kuru, cik tik tāli acis

varēja redzēt, pacēlās tikai viņa galva. Dažreiz delfini uzpū-

ta gaisā tievas ūdens strūklas, bet arī tās drīzi pazuda. Pie-

peši tam iesitās nāsīs smalka rožu smarža, un viņam uz reizi

likās, ka tuvojas kāds glābējs, jeb ka vēsma šo smaržu ir at-

nesusi no kādiem tuviem krastiem. Bet tā bija velta cerība,

jo kad viņš sevi tuvāk aplūkoja, viņš redzēja, ka šī smarža
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nāk no viņa paša, no kāda rožu zieda, kuru viņa jaunā kun-

dze šķiroties tam bija piespraudusi. Viņš uz mirkli atvēra

acis, domādams, ka šī sievišķīgā un mīlīgā Veneras smarža,

kuru viņš tā mīlēja, pavada viņu vēl nāvē ejot.

Viņš bija liels antīkās pasaules cienītājs un bija vienīgais,

kurš šinīs laikos vēl ticēja viņas dievībām. Un tagad viņš ar

savām nopūtām negriezās vis pie kristīgo Dieva, bet pie vi-

sur klātesošās Veneras, kuru tas vecās gleznās bija redzējis

vizuļojam uz šīs jūras. Un tad arī notikās, ka viņš ieraudzīja

aiz sevis laivu un, bīdīdams sev pa priekšu dēli, nokļuva līdz

viņai. Ar lielām pūlēm viņš ierāpās tajā. Tagad viņš atradās

sausumā un ūdens skani tecēja gar viņa slapjajām drēbēm

laivā. Viņš apsēdās uz sēdekļa un, skatīdamies savā ēnā, ku-

ra, krizdama uz ūdens, rādīja viņa nožēlojamo izskatu, pār-

domāja ko darīt. Sulainais ūdens grauza un kutināja viņa

miesu, un tad viņš ātri sāka izģērbties, izgrieza ūdeni no drē-

bēm un izžāva viņas laivā. Tagad viņš stāvēja kails šī lielā

plašuma priekšā it kā Dieva priekšā, priecādamies par sa-

vām pirmatnējām kustībām. Viņš juta, ka viņā iezogas senā

nez rūpība un paļaušanās vēl nezināmiem likteņiem. Viņš iz-

stiepās garšļaukus laivā un, sakrustojis rokas zem galvas,

skatījās tukšajās debesīs. Siltais un stiprais jūras gaiss bija

viņu ļoti nogurdinājis, pamazām vērdams viņam ciet acis, un

beidzot viņš iemiga tik cietā miegā, kādu nekad vēl nebiju

izbaudījis.

Starp jūru un debesīm nemanīja nekādu vēju, un laiva gan-

drīz nemaz nekustējās. Kajs Sestercijs jau labu laiku bija

nogulējis un saule jau bija uzkāpusi pašā zenitā, kad viņam

sapnī iznira brīnišķīga parādība. Pie apvāršņa malas iezibē-

jās neparasts brauciens. Bija dzirdama ātri šķelta ūdens

šņākšana, skaņu tauru pūtieni skanēja pār apklusušo jūru

un ar zelta dīsteli, kurai piejūgti bija no purpura grožiem sa-

valdīti dūmakaini delfīni, viņam tuvojās rati, izveidoti n°

caurspīdīga gliemežvāka. Drīz vien viņš saredzēja iekšā sē-

dētāju sievieti, kuras skaistums un cēlums nebija no šīs pa-
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saules. Kā balts mākons pār viņas galvu lidinājās baložu

pulks un caurspīdīgais un viļņainais plīvurs atjāva saskatīt

viņas stāva pareizību un viņas formu daiļumu. Neizsakāmi

mīlīgas un saldas smaržas ietina viņu, vīdamās tāli pār jū-

ru. Visādi jūras divi, vīrieša un sievieša dzimuma, uzskatī-

dami braucēju ar mīlestības pilnām un kvēlošām acīm, pa-

vadīja viņu. Brauciens devās taisni uz laivu, un Kajs Sester-

cijs pazina braucējā visa dzīvā valdnieci, mīlestības dievieti

Veneru. „Kaj Sestercij," sacīja viņa piebraukdama, „es dzir-

dēju tavas uz mani vērstās nopūtas. Es valdu, un laiki nava

saliekuši manu stāvu. Arvienu tas ir vislaimīgākais, kuram

es uzsmaidu. Mosties un airē uz dienvidiem." Un drīz vien

dievietes rati pazuda aiz apvāršņa ar delfiniem, baložiem,

nereidām un tritonu skaņajām taurēm.

Kajs Sestercijs pārsteigts uzlēca laivā stāvus. Galva vi-

ņam bija apdullusi no saules stāvajiem stariem, kas bija.

briesmīgi klusā jūras līmenī, uz kuras nebija ne viļņu, ne

dzīvības. Viņš bija viens šajā lielajā vientulībā, kas bija pil-

na no dievības tuvuma. No apvāršņa, aiz kura dieviete bija

pazudusi, gaisā spoguļojās atspīdums no viņas ratiem un at-

skanēja tālās tauru skaņas. Bet tie bija vienīgi viņa sakarsē-

tās galvas murgi.

Nekā nebija ap viņu un neko viņš neredzēja, izņemot Fe-

bu, kurš, ar savu četrjūgu uzbraucis pašā debesu vidū, no-

raudzījās viņā ar savām zvērojošām acīm. Viņš uzģērba drē-

bes un, paklausīdams dievietes pavēlei, sāka airēt. Viņam ne-

bija nekādas jēgas par to, cik viņš nobraucis, jo vieta, kur

nogrimis bija „Delfins", sen jau bija pazudusi viņa acīm.

Viņš neredzēja ne buru, ne skursteņu, un tikai no tālienes

kāds jūras nezvērs, izbāzis galvu uz ūdens, izbrīnījies lūko-

jās viņā. Kad karstums sāka nokrist un gaismas dieva četr-

jūga zelta riteņi jau skārās pie ūdens, viņš tālumā ieraudzī-

ja zili pelēkas masas. Viņš sāka ātrāk cilāt airus, kurus no-

gurums jau bija gatavs izņemt no viņa rokām. Vēl pēc kādas

stundas airēšanas viņš ieraudzīja salu ar palmveidīgiem ko-
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kiem, kuri bija pārkārušies pār ūdeni. Saņemdams pēdējos

spēkus, Kajs Sestercijs beidzot sasniedza salu un izvilka

laivu lēzenākā vietā.

Viņš gāja pa gluži pirmatnējām, bet ne mežonīgām vietām.

Ar vīnstīgām apvītas klintis, iz kurām čaloja saskanīgi avo-

ti, klajas pļaviņas un veci un sazarojuši koki še izveidoja

patīkamu un saskanīgu apkārtni. Beidzot Kajs Sestercijs uz-

gāja uz kāda celiņa, kur bija redzamas šķeltu nagu pēdas.

Pagājis tālāk, viņš ieraudzīja klajāku vietu, uz kuras ga-

nījās divas kazas. Pie dziļas, pērnajām lapām un savītušām

zālēm apklātas alas ieejas stāvēja māla trauks ar pienu un

gabals siera. Tagad viņš redzēja, ka sala ir apdzīvota, kaut

gan cilvēka neviena nebija. Bezrūpīgi viņš atlaidās uz alā

paklātā siena, kur bija kaut kas līdzīgs guļas vietai, jo no-

gurums un izsalkums mocīja viņu nežēlīgi. Piepeši viņam au-

sīs ieskanēja kādas Skaņas. Viņš piecēlās sēdus un klausī-

jās. Aiz kokiem bija dzirdama skumja, skaista un vienkārša

meldija, kādu viņš nebija dzirdējis pat pie visvecākiem kom-

ponistiem. Viņam likās, ka viņš dzird balsi no kādiem lai-

kiem, kuri jau sen izgaisuši Viņš piecēlās un gāja pa celi-

ņu uz turieni, no kurienes nāca šīs neparastās skaņas. Tad

viņš ieraudzīja kaut ko tādu, kas viņam lika no pārsteiguma

apstāties. Jūras malā uz klints, skaidri atzīmēdamies pretī

vakara sarkanumam, sēdēja kāda būtne, kura nebija ne cil-

vēks, ne zvērs. Ar spalvainām kājām, kuras nobeidzās ar

āža nagiem, stāviem ragiem rotātu galvu, viss spalvains, šis

ērmotais radījums, bēdīgu, bet labsirdīgu izskatu, sēdēja uz

klints un pūta septiņbalsīgu niedras stabuli. Uz viņa rievai-

nās pieres dusēja vientulība un dziļas skumjas, Kajs Sester-

cijs pazina viņā senlaiku Faunu, kurš nezin kā nokļuvis uz

šīs saliņas, viens bija palicies pāri no bojā gājušās antiskās

pasaules. Viņš ilgi novēroja viņu, kuru līdz šim bija redzē-

jis tikai statujās izveidotu, jeb atkal bija viņu sev iztēlojis

pēc vecu laiku nostāstiem un dzejām.

Pēkšņi Fauns, it kā juzdams svešu klātbūtni, pagrieza gal-
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vu uz Sestercija pusi un, ieraudzījis viņu, nosvieda stabuli

un devās tam virsū. Sestercijs metās bēgt, bet viņu, paguru-

šu un nomocītu, Fauns drīz vien panāca un nogrāba aiz ple-

ciem Pārņemts no izbailēm un nespēka, Sestercijs neizrādī-

ja nekādu pretošanos un jo vairāk arī tāpēc, ka Fauns viņu

uzrunāja tikai latīņu valodā, kuru kādreiz pasaule runāja

Vir^iļa laikos. Kad Kajs, kurš bija viens no labākiem latīnis-

tiem, viņam atbildēja tajā pašā valodā, Fauns viņu pēkšņi

palaida vajā un, nosēdies aiz pārsteiguma uz zemes, izbrīnē-

jies viņu uzskatīja. Bija gadu simteņi pagājuši, kopš viņš

nebija dzirdējis tamlīdzīgas skaņas. Pārdzīvojis visus savus

gara un asins radiniekus, viņš traģiskā vientulībā pavadīja

visas savas dienas, jo viņa dzīslās ritēja mūžīgo dievu asinis.

Kajs Sestercijs viņam izstāstīja nelaimīgo gadījumu ar

kuģi, kas Faunā modināja ārkārtīgu līdzjūtību. Negaidot sa-

ķēris Sesterciju, viņš to nonesa līdz alai un noguldīja savā

guļas vietā. Tad, paņēmis māla trauku, viņš steigšus izslauca

kazu un, pacēlis aiz galvas Kaju, — padzirdināja viņu, do-

dams viņam klāt piekost savu vienkārši sagatavoto sieru.

Pa ilgiem gadu simteņiem vajāts no bada, viņš bija piesavi-

nājies šos vienkāršos eksistences paņēmienus. Vairāk viņš

neko negudroja, šad tad atmuiās kavēdamies pie kādreiz lai-

mīgiem mūžiem, nemēģinādams nemaz dziļāki iespiesties sa-

vā pa pusei dzīvnieciskajā, pa pusei dievišķīgajā dabā. Vi-

ņam pietika ar to, ka viņš dzīvoja, ieelpoja gaisu un smaršas,

redzēja visa dzīvā un dabas pastāvīgo mainīšanos, pats pie

tam palikdamies mūžīgs un nemainīgs. Ilgi nenodarbināti,

viņa instinktu avoti bija aizsērējuši un viņš tikai no ārienes

atgādināja Faunu.

Bija jau pilnīgi satumsis, kazas, aizmiegušas acis, saldi

gremoja alas priekšā, un kāds avots, iz klints nemitīgi lieda-

mies, dūca savu vienmuļīgo un miegaino meldiju. Kajs, at-

laidies alā uz sausajām zālēm, snauda, bet Fauns, atspiedis

galvu rokās, sēdēja viņa priekšā. Gadu simteņiem piespiests

klusēt, viņš bija šovakar ļoti runīgs, ar patikšanu kavēda-
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mies pie savas pagātnes, stāstīdams daudzus notikumus iz

dievu dzīves, kurus Kajs gan bija dzirdējis no grāmatām,

bet par kuriem Fauns runāja kā acu liecinieks. Fauns savā

vienkāršajā runā šķirstīja lapaspuses iz šās dzīves, un šī stās-

ta priekšā viss tas, ko Kajs bija lasījis grāmatās, izlikās kā

nožēlojams plaģiāts. Cik skumju un nesaprašanas pilns kļuva

viņa sejs, kad viņš stāstīja par barbarisma uzvaru Grieķijā,

kas sagrāva dievu tempļus un piespieda viņus aiziet no ie-

mīļotām vietām! Tad arī viņš bija uzņēmies ceļojumu no

Grieķijas uz Itāliju, ilgu laiku mājodams kāda latīņu dzejnie-

ka mājā. Viņš neatcerējās vairs ne viņa vārda, ne arī viņa

dzejas, kuras viņš bija klausījies, lorūmos paslēpies, kad dzej-

nieks tās lasīja priekšā saviem draugiem. Bieži viņš redzēja

tās uzrakstītas uz vaska tāfelītēm, kad dzejnieks pie galda

sēdēja aizsnaudies, noreibis no Falernas vīna.

Vēlāk Fauns līdz ar saviem biedriem bija ticis atspiests

vairāk uz dienvidiem, līdz beidzot viņi bija pārcēlušies uz

Siciliju.

Te viņi ilgi mitapie kalnu ganiem, bet drīz vien laiku pār-

maiņas bija arī viņus no šejienes izstūmušas. Kuģis, uz ku-

ra viņi brauca, meklēdami piemīlīgākas mājvietas, no vētras

kļuva sasists pie šīs salas krastiem. Visi viņa līdzbraucēji bi-

ja bojā gājuši, un no tā laika bija sākusies viņa vientulīgā

dzīve šajā jūras vidū pamestajā salā, kuru gandrīz divi tūk-

stoši gadus nebija apmeklējis neviens kuģis. Dažreiz, pār-

ņemts no izmisuma, viņš no stāva krasta bija meties jūrā,

bet viļņi viņu nebija pieņēmuši. Un tā viņš še bija dzīvojis

cauri gadu simteņiem viens un nemirstīgs, pārtikdams no

kazas piena, meža augļiem un saknēm, līdzīgs vīna mucai,

kura apsūnojusi un sazaļojusi glabā sevī tūkstošiem gadus

vecu vīnu.

Kajs Sestercijs jau vairākas dienas bija nodzīvojis Fauna

sabiedrībā, un tā viņam neizlikās garlaicīga. Fauns bija ne-

izsīkstošs savā labsirdībā un jokos, līdzīgs burbuļojošam avo-
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tam, kas tīrs no visiem piemaisījumiem, verd iz neizdibinā-

miem zemes dzijumiem.

Kādreiz, darbodamies gar Kaja Sestercija drēbēm, Fauns

nejauši viņa kabatās bija atradis nobildējumus no vecu lai-

ku gleznām, še bija redzamas dievietes un nimfas vaļīgos

stāvokļos un tik pilnas kaislību un dažādu kārdinājumu, ka

Fauns jutās satricināts līdz savas būtnes visdziļākiem dziļu-

miem. Viņš glāstīja ar rokām šos nobildējumus, it kā gribē-

dams sataustīt šos ķermeņus, kuriem bija nobriedušu augļu

dzeltenā krāsa. Kādreiz viņš bija pavisam tuvu ieelpojis viņu

dvašas siltumu.

Svelmējošu pusdienas šausmu pilnais klusums, pārtraukts

no izbiedētu nimfu kliedzieniem un Dianas bultu svilpšanas

un viņas suņu riešanas, ar tādu redzamību uzausa viņā, ka

likās, viņš to visu tikai ir redzējis dažas stundas atpakaļ. Jau-

nā zeltmatainā nimfa Brizeida, kuru viņš mīlēja, sekodams

tai visur pa mežiem un pļavām, līdz beidzot viņš to pārstei-

dza pie kāda skaidra un vēsa avota. Cik sirsnīgi viņa pēc

tam smējās, ēzdama zeltainos augļus, mirdzinādama savus

spēcīgos un baltos zobus!

Pēc tam nāca vislaimīgākās dienas viņa mūžā, kurām likās

nebūs gala tāpat kā saules gaismai. Kad viņi gulēja aizmiguši

— 9kudras un sienāzāši tekāja pa viņu miesu un cikādes ska-

ni dziedāja Brizeidas matos. Bet kur tagad nu ir šī Brizeida?

Faunam likās, ka uz aizgājušo gadu simteņu mugurām vēl

dus viņas matu un miesas mirdzums.

Lielā uztraukumā viņš aizskrēja pie Kaja Sestercija un

rādīja tam atrastās bildes ar sieviešu figūrām. Un, kad viņš

Faunam izstāstīja, ka aiz jūras vēl ir sievietes, tik-

pat skaistas kā viņa Brizeida, viņš to mudināja uz tūlītēju

aizbraukšanu, stāstīdams, ka viņiem tik un tā būs bojā jā-

aiziet uz šīs vientuļās salas.

Kādā rītā, kad it kā svētdienas klusums bija nolaidies pār

jūru, viņi, paņemdami līdz kaltētas vīģes, sieru un māla krū-

zēs avota ūdeni, iesēdās laivā un aizbrauca. Faunam nemaz
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nebija žēl savas salas un, jo tālāki viņi aizbrauca, jo priecī-

gāks viņš kļuva. Kad salas zilganie un violetie klints gali pil-

nīgi pazuda ūdenī, viņš izslējās laivā stāvus un priecīgi ie-

kliedzās. Viņa gadu simteņu ilgā vientulība bija sarauta, un

katrs aira sitiens nesa pretī jauniem notikumiem viņa ragai-

no atspīdumu, kurš raustījās ūdenī. Lēnas vēsmas dūkšana,

līdzīga neredzamu baložu dūkšanai, viņam likās pēc visu viņ-

pus jūras mājojošo sieviešu mīlestības čukstiem vai elsām.

Kajs Sestercijs smaidīja, redzēdams viņa kvēlu, un iededzi-

nāja viņu arvien vairāk, atstāstīdams dažus erotiskus atga-

dījumus iz savas dzīves. Fauns it kā gribēja piešķirt laivai sa-

vu sapņu ātrumu un airēja nepiekusdams, un viņa uz priekšu

saliektās galvas ragi, tāpat kā viņa ilgas, likās jau piedūra

mies pie nezināmām un kārotām krastmalām. Tā pārmaiņus

airēdami, apspīdēti vai nu no saules, vai mēnesnīcas, cauri

jūras klusumam viņi aiz ceturtās dienas rīta zilganās miglas

ieraudzīja zemi.

Kajs Sestercijs paņēma tālskatu un raudzījās: laimīgi viņš

bija nokļuvis pie tās peldvietas, no kuras bija izbraucis. Viņš

saredzēja starp lēna vēja šūpotiem kokiem savas vasarnī-

cas jumtu un ūdenī peldamies jautru sieviešu stāvus. Viņš

pasniedza tālskatu Faunam. Neparasts uztraukums viņu pār-

ņēma, kad pavairojamā stiklā viņam pazibēja no ūdeņa mit-

rie un saulē spīdošie sieviešu ķermeņi. Viņš saķēra airus un

dzina laivu uz priekšu tik ātri, ka ūdens iešņācās un gari Pu*

tu vaiņagi palikās aiz viņas. Kad viņi bija piebraukuši tik

tuvu, ka sievietes bija acīm skaidri saredzamas un dzirdami

kļuva arī viņu smiekli, Fauns, kuram laivas skrējiens likās

pārāk gauss, pēkšņi ielēca laivā un peldus tuvojās viņām.

Peldētāju miesu spīdums viņu padarīja it kā aklu un simt-

kārtīgi pavairoja viņa izkusušos spēkus. Līdz ko peldētājas

ieraudzīja tuvojamies viņa spalvaino stāvu un ragiem vai-

ņagoto pieri, viņas aizbēga, zibinādamas saulē savus maigos

ķermeņus. Fauns bija pārāk nokusis, lai viņas vēl tālāki va-

jātu un, izmisis par skaistās parādības negaidīto izgaišanu,
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viņš stāvēja bēdīgs, un ūdens skani tecēja smiltīs no viņa

stāva.

Pa tam piebrauca mala arī Kajs Sestercijs, smiedamies par

viņa pirmo neizdevību. Gluži mitru un sabozušos tas veda

Faunu, pavadītu no liela ziņkārīgo pūļa uz savu vasarnīcu.

Viņš spiedās klāt Kajam Sestercijam, izbiedēts no ielu trok-

šņiem un automobiļu rūcieniem. Dažreiz viņš izbijās pats

no sevis, ieraudzījis savu atspīdumu kādā lielā pārdotavas

spogulī. Jaunākās dāmas meta uz Faunu ziņkārīgus skatie-

nus, vecākās sievietes novērsās, bet priesteri krustījās, redzē-

dami viņā pašu velnu. Bērni kliedza un ķēra viņam aiz astes,

atskanēja smiekli un uzbudināti saucieni un, kad uztrauktais

pūUs jau gatavojās viņus abus ielenkt, viņi pazuda Kaja Ses-

tercija vasarnīcas dārzā, kurš bija tuvu.

Kamēr Kaja Sestercija kundze lielā priekā par vīra pār-

nākšanu aizveda to savās istabās, nepiegriezdama Faunam

nekādu vērību, viņš palikās viens lielajā zālē, kurā dienas

karstumu remdināja smagi, no vēja apaļi piepūsti zīda aizka-

ri. Viņš aplūkoja izbrīnējies daudzos viņam nepazīstamos

priekšmetus, visam pieskardamies, un viņa cietie nagi sfcaņi

atsitās pret zāles parketu. Viņš nekā no apkārtējā nesapra-

ta. Tikai Dieva Mātes statuja kādā sienas iedobumā viņam

likās būt pazīstama. Zem viņas pār acīm nolaistā lakatiņa

viņš it kā saskatīja senās Veneras pantus, bet cik vecs un

rievains un sāpju pilns raudzījās tagad viņas sejs! Viņam

bija bailes, ka viņš ir nonācis pasaulē, kur viss ir vecs. Viņš

nosēdās mīkstā dīvānā, kas viņu apņēma tikpat maigi kā

seno alu sūnas, un nodevās skumjām pārdomām. Bet te pēk-

šņi šīs pārdomas iztraucēja kāda brīnumaina parādība zā-

les pretējā sienā. Pie balta marmora baseina pienāca sievie-

te un sāka izģērbties. Kad nokrita viņas sarkanais samts,

viņa parādījās baltā, batista mākonī, kurš cilājās no viņas

stāva elpas it kā baložu spārni. Līdz ko Fauna acīm parādī-

jās viņas plecu baltums, kurš sajaucās ar baseina marmora

baltumu, Fauns pietrūkās kājās un devās viņai virsū. Bet te
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notikās tas, ko viņš negaidīja. Ar saviem ragiem viņš bija

ieskrējis spogulī, kurš sašķīda gabalu gabalos, un līdzi vi-

ņam sašķīda arī skaistā parādība. Atskrēja Kajs Sestercijs

ar savu kundzi un atrada Faunu izbijušos un neko nesapro-

tošu seju stāvam spoguļa drumstalu vidū. Viņa viens rags

bija nolūzis un pats viņš izskatījās tik nožēlojams, ka Kajs

Sestercijs sāka skani smieties. Viņš to mierināja un izmisu-

šu un nogurušu noveda kādā istabā, blakus savai guļamista-

bai, kur viņam bija sagatavota gulta. Pirmo reiz savā dažus

tūkstošus gadus ilgajā mūžā viņš iegūlās gultā un, aizmirsis

savas nelaimes, drīzi aizmiga, apņemts sapņiem, kuros viņa

šīs dienas pieredzējumi ar antiskās pasaules atmiņām savi-

jās brīnumainā vijumā.

Fauns jau vairākas nedēļas bija nodzīvojis Sestercija va-

sarnīcā. Viņa draugs ar dažu skolotāju palīdzību centās ie-

dvest viņam nepieciešamās zināšanas, lai viņu pasargātu no

rūgtiem piedzīvojumiem un atvieglotu tam modernas pasau-

les izprašanu. Viņš arī pūlējās pārveidot Faunā ārieni un mē-

ģināja viņam iestāstīt, ka ir vajadzīgs šajā jaunā pasaulē

vairāk ļaut vadīties no prāta nekā no jūtām. Fauns visu to

mēģināja piesavināties, bet dažreiz viņa vecā daba salauza

šo trauslo un pieņemto ārieni un viņš parādījās tāds, kāds

bija, kad klejoja pa birstalām un kalnājiem. Reiz, kūrorta

dārzā pusdienas ēdot, viņš aplēja sevi ar zupu un tad, ne

vienam nemanot, ātri izģērbās un izkāra savas drēbes saulē

uz koka zariem, lai viņas izžūtu!

Visas šīs neizdevības un klizmas Faunam stipri ķērās pie

sirds. Reizēm no krasta viņš ilgi aplūkoja tuksnešaino jūras

apvārsni, kur pilnā svabadībā kā stepju zirgi lēkāja viļņi,

vai atkal tālu kalnu nogāzes, pa kurām kustējās kazu bari

ar saules apzeltītiem ragiem. Redzot šo jūras un kalnu sva-

badību, viņa dvēselē pamodās slepenas bēgšanas ilgas. Var-

būt viņš kaut kur atrod savas jaunības zemi, kura vēl bija

gluži dzīva viņa vecajā atmiņā!

Bet pie šejienes viņu ar smalkiem un stipriem pavedieniem
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turēja dažādi sirds sakari, kurus viņš jau bija paspējis no-

dibināt. Sākumā sievietes no Fauna bēga, bet tad ieinteresē-

jās par viņu un galu galā pieķērās viņam, jo viņa rupjā un

vienpusīgā mīlestības saprašana viņām bija daudz patīka-

māka nekā kūrorta novājināto un gļēvo vīriešu glāsti. Bet

šis ieguvums, kas viņam likās tik patīkams, kļuva beidzot arī

par visas viņa nelaimes cēloni.

Viņš bija nācis modē un tika uzņemts daudzās mājās. Tur

viņu varēja redzēt ielenktu no spīdošas sabiedrības. Starp

dāmām, kurām pret Faunu bija tikai erotiska patika, bija

sastopami mākslinieki un zinātnieki. Ar viņa palīdzību tie

domāja celt gaismā zem gadu simteņiem apbērtas pasaules

noslēpumus. Jo viņš taču bija redzējis vaigu vaigā daudzus

slavenus tēlus — visus vecos dievus, kuri, pieņēmuši dažda-

žādus veidus, mīlēja iejaukties cilvēku dzīvē. Kad viņš

stāstīja šos stāstus, kuri pašam Faunam nemanot izskanēja

kā asa zobgalība par apkārtējo sabiedrību, daudzām dāmām

iedegās sirdī vēlēšanās iepazīties ar viņu tuvāki. No laiskuma

pagurušas, viņas savā fantāzijā radīja visērmotākās iegri-

bas un bija laimīgas, kad varēja tās novest līdz īstenībai.

Fauns ar lielāko patiku izlietoja visas iespējamības, un vi-

ņam uz brīdi likās, ka ir atgriezusies atpakaļ viņa jautro pa-

laidnību pilnā pagātne. Bet divi nejauši gadījumi lika visam

tam robežas.

Reiz viņš bija iegājis baznīcā, pilnā ļaudīm, vīraka dū-

miem un sveču mirdzuma. Dobjas un drausmīgas ērģeļu ska-

ņas, kas lika viņam nodrebēt, bija nogāzušas lūgšanā pie ze-

mes tūkstošiem ļaužu. No sākuma viņš redzēja tikai noliek-

tas muguras, uz kurām gulēja zili, zaļi un sarkani spīdumi,

kas krita no augsto logu stikliem. Piepeši baznīcas dibenā

viņš ieraudzīja sievietes tēlu. Plīvuru, ar ko tas bija apvīts,

viegli līgoja vīraka dūmu mutuļi un ērģeļu skaņas. Šis tēls

bija baznīcas svētums, zvaigžņu plīvurā ietīta Dieva Māte.

Faunam uz reizi ienāca domas prātā pacelt šo plīvuru un

ieskatīties viņas sejā. Līzdams caur ekstāzē pamirušo pūli,
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ātri pārkāpdams altāra margas, viņš nonāca pie statujas

pakāpēm, kur slaidas kā pati Dieva Māte smaršoja baltās

lilijas. Piepeši priesteri šausmās iekliedzās. Blakus Dieva

Mātes sejai viņi ieraudzīja paceļamies Fauna ragaino un

spalvaino galvu. Viņš uz reizi saprata, ka ir izdarījis kaut

ko ārkārtīgu un, pirms vēl ļaudis paguva atjēgties, metās

bēgt. Bet te nu gadījās, ka plīvurs aizķērās aiz viņa viena

raga un bēgot viļņoja tam līdz. Lēkdams pār dievlūgšanā no-

liekto ļaužu mugurām, viņš jau bija pie durvīm un uz ielas.

Sākās viņa vajāšana, kura drīz vien pārvērtās par visu ielas

gājēju skriešanu viņam pakaļ. Sargi svilpa, un šie svilpieni

skanēja no visām pusēm. Ļaudis gavilēja, jo Fauns likās

esam ielenkts. Nopratis, ka viņa vajāšanas galvenais ie-

mesls ir plīvurs, kurš plivinājās viņam virs galvas, viņš to

norāva un nosvieda zemē. Tad, turēdamies pie stipriem vīn-

ogulājiem, viņš pārkāpa kādu augstu mūri un pazuda savu

vajātāju acīm.

Izbijies un noguris līdz nāvei, Fauns nonāca Kaja Sester-

cija vasarnīcā. Viņa draugs nebija mājā, un viņš ieskrēja

buduārā pie viņa kundzes, kura bija laimīga par Fauna ne-

gaidīto ierašanos, jo garlaikojās. Fauns viņai ar lielu uztrau-

kumu izstāstīja visu atgadījumu, un tā sāka viņu mierināt,

bet viņas glāsti bija citādāki nekā vienkāršas mierināšanas

glāsti. Fauns jau sāka visu aizmirst un jutās laimīgs, bet

atvērās durvis un parādījās Kajs Sestercijs. Viņš sastinga

aiz bailēm un pārsteiguma, kad ieraudzīja neatļauto sc ēnu.

Neko neteicis, viņš izgāja ārā.

Fauns it kā nespēkā saļima uz dīvāna. Viņu pārņēma tas,

ko viņš nekad vēl nebija baudījis — sirdsapziņas pārmetumi.

Viņš bija izdarījis gandrīz stundas laikā divus nepiedodamus

noziegumus — apvainojis vislielāko svētumu un pievīlis sa-

va drauga uzticību. Viņš tagad saprata, ka dzīvo pasaulē,

kura visu to, kas viņam tik ļoti patikās, uzskatīja par grēku.

Citādāka pasaule vēl spīdēja viņa atmiņā, un viņš izskrēja

no vasarnīcas, iedams pa jūras krastu, pats nezinādams uz



333

kurieni. Kad viņš atjēdzās — ap viņu bija tikai lapu šņāk-

šana un jūras čalošana. Mežs pilns putnu balsīm stiepās gar

vienu apvārsni un viļņus šūpojoša jūra,sākdamās pieviņa kā-

jām — gar otru. Viņš stāvēja atvieglots starp tiem diviem

plašumiem, kuri bija viņa īstā pasaule, šie trokšņi, čalas,

smaržas un lapu elpas runāja viņam saprotamo valodu.

Tajā brīdī jūra sāka mutuļot ar neparastu mutuļošanu.

Pacēlās augšā mitrs kalns, un iz viņa iznira varenais un ve-

cais okeāna valdinieks, viļņu sviedējs Neptuns. Viņš sacīja

Faunam šādus vārdus:

„Ļaužu pasaule nava tava pasaule. Kāp man mugurā. Es

zinu jūras vidū vientuļu salu, kur vēl nava bijusi cilvēka kā-

ja. Tur tavs īstais miteklis." Fauns paklausīja. Tritonu tau-

res skani iebrēcās, un gaiss un ūdens sagriezās ap viņiem.

Tā Fauns tika atpakaļ savā vecajā salā. Kad pienāca va-

kars, viņš izslauca savas abas kazas un nosēdās uz klints ma-

las. Neizgaisināmas skumjas gulēja uz viņa rievainās pieres.

Visu salu pamazām apņēma zila okeāna migla, iz kuras at-

skanēja Fauna stabules mūžīgā dūkšana.
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PĀRNĀKŠANA

Pēc četru gadu gaidīšanas pienāca zina, ka bēgļi var atkal

atgriezties uz Kurzemi, par kuru viņi dienās domājaun kura

nakti sapņos redzēja Ceļi, kuri veda uz Rīgu, bija tikpat

pilni kustības kā tai vasarā, kad bēgšana notikās. Kurzemnie-

ki no vidzemniekiem, ar kuriem viņi beidzot bija iemācīju-

šies satikt, šķīrās raudādami, iepriekš apmeklēdami uz ka-

piem tos, kuri nebija spējuši izciest ilgo svešniecības laiku.

Bet kurzemnieki tagad bija citādāki nekā izbēgot: viņu drē-

bes bija vecas un salāpītas, zirgi noliesējuši, un paši viņi iz-

skatījās sirmi un līki. Likās, it kā viņi ilgu laiku būtu bijuši

par nastu nesējiem. Atgadījās, ka viena pagasta ļaudis, sa-

tikušies, vairs nepazina viens otra, bet atminējušies, saska-

tījās viens otram acīs, lai apslēptu savu samulsumu un uzbu-

dinājumu. Ne diktu vārdu, ne smieklu viņu vidū nedzirdēja.

Likās, it kā viņi gatavojas braukt uz lielu dievkalpošanu, lai

tur nostātos kādas mūžības priekšā, kuras vaiga spožumā

viņi visi bija vienoti.

Jēkabs Stiprais iesāka taisīties uz ceļu jau vairākas die-

nas. Bet darbi neveicās, jo rati bija pa daļai salauzti, pajū-

gi sarauti. Nevarēdams sagaidīt, līdz viss kļūs galīgi sarī-

kots, viņš atstāja brauciena nokārtošanu saviem diviem dē-

liem un pats, paņēmis spieķi, kurš viņam bija palicis pāri

vēl no Kurzemes laikiem, devās ceļā. Kad viņš atradās jau

tik tālu uz Ķekavas šosejas, ka bija redzami tikai Bīgas tor-

ņi, viņš apskatījās apkārt. Bija neizsakāmi mīlīgs maija rīts

ar gaisu pilnu dziedošiem cīruļiem un vieglu migliņu pār

Daugavu un apkārtējām pļavām Kad migla vietām pašķīrās,

bija redzama vizbuļu dzeltenā mirdzēšana saulē. Zāles, ar

kurām noaudzis bija ceļš, samītas smaršoja zem viņa kājām,

un silts vējš pūta viņam sejā, līzdams aiz drēbēm, apdulli-
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nādams visu viņa miesu. Viņš gāja pa sen pazīstamu ceļu,

pa kuru viņš bija braucis neskaitāmas reizes ar siena un ābo-

liņa vezumiem, kuri lēnām kustējās zem zvaigznēm caur

sniegā dzirkstošiem laukiem, un ar āboliņu un nokautām cū-

kām rudeņos, kad pīlādžu sarkanās ogas laistījās pie visām

namdurvīm. Viņš atcerējās šās mājas: visām viņām bija ve-

randas, apaugušas apīņiem, un mazi gaiši lodziņi, kuros pa

naktīm tik labprāt kavējās mēneša gaisma, un sētas, kur sau-

lē izlikti kaltējās brūni piena podi. Tagad visur bija redza-

mas drupas, kuras izskatījās jautras, zālēm apaugušas, starp

kurām mirdzēja dzeltenie pieneņu ziedi. Līkumainas tranše-

jas ar sarūsējušiem drāšu aizžogojumiem bija sakritušas un

daba jau tādā mērā bija ņēmusi pārsvaru par viņām, ka viss

nejaukais bija izzudis. Viņš redzēja bērzus nolauztiem za-

riem un apšautām galotnēm un varēja dzirdēt, ka sula sma-

giem pilieniem krita zemē no viņu vātīm. Apkārt neredzēja

neviena cilvēka, izņemot kādu grupu ļaužu uz attāla pakal-

na ar ratiem un zirgu, kurš, galvu noliecis, mierīgi ēda zāli.

Sija tāds klusums apkārt, ka bija dzirdama dūmaino maija

mākoņu slīdēšana pa gaisu. Vītoli dzelteni ziedēja, pļavas

bija pilnas pureņu ziediem, bet kad viņš apsēdās ceļmalā,

lai ieturētu pusdienu, viņš nedzirdēja nekur zālē bišu dūkša-

nu, kura miegaina un vienmuļīga senāk iemidzināja sapņos

un snaudā. Kliegdamas tikai dažu reiz pārlaidās meža zosis

un nolaidās aiz meža, skani pāršķeldamas ūdeni, šad tad ie-

dūcās kādas vaboles, un lieliodu bari sīca gaisā savu vienmu-

ļīgo meldiju.

Jēkabam Stiprajam palikās aiz muguras meži, un tagad lī-

dzenums neizmērojami zaļš, ar tumši salapojušām birzēm

un rietu ugunīm reto māju ģēvelēs, izplētās viņa acu priek-

šā. Viņš to pazina. Tas bija Kurzemes līdzenums, pār kuru

tāli mirdzēja kādas baznīcas krusts. Bija jau vakars, un mā-

koņi zeltainām malām nekustējās un mierīgi gulēja uz bir-

žu galiem un pie apvāršņa. Basa jau bija nogulusies uz zā-

lēm, un zābaki, aplipuši ar ceļmalas puķu ziedu lapām, metās
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viņam mikli. Lēnām viņš uzkāpa uz pakalna un apstājās. Le-

jā mirdzēja alkšņi spīdošām lapām un tālāki bija birze, aiz

kuras bija redzams kāds dakstiņa jumts. Tās bija viņa mājas,

atstātas un aizmirstas dabas zaļajā mierā. Putni, taisīdamies

uz dusu, iečirkstējās zaros, kaut kur kūkoja dzeguze, un tālu,

it kā iz pašu zaļumu dziļumiem izplūda vientulīgs un skaņš

govs māviens. Vesela mūžība atmiņu nolaidās viņa dvēselē.

Viņu pārņēma tik liels uzbudinājums, ka tumšums viņam

aizklāja acis, caur kuru šāvās ātras ugunis. Viņš tikko notu-

rējās kājās. Tikai noplūcis ar rasu pilnās zāles un piespiedis

tās pie sejas, viņš atjēdzās. Viņš iegāja birzē, kur bija lapu

tumšums un viegls salds aroms no kādām meža puķēm, ku-

ras bija atvērušās un smaržoja. Tievs saules stars, izdūries

caur biezokņiem un degdamskā zelta strīpa uz lapām un bēr-

zu baltiem stāviem, pēkšņi apdrupa un nodzisa. Viņš uz rei-

zi atradās tumsā starp lapām, zālēm, kuras elpoja uz viņu

satvīkušu dvašu un skatījās uz viņu pa pusei pacēlušas sa-

vus zaļos plakstiņus. Viņas tam atņēma gaisu elpošanai, un

vijīgas un ķeramas zāles saistīja viņam kājas, tā ka bija grū-

ti iet. Beidzot viņš izgāja iz birzes un ieraudzīja sev pretī

kā gaišu pieri skaidrās vakara debesis. Caur gatuvi ar jau

sakritušām kārtīm viņš iegāja mājās. Ēku sarkanās daksti-

ņu muguras jau bija saplūdušas ar krēslu un garas vībotnes

stiepās gar viņu sienām uz augšu. Istabai loguvietā bija tum-

ši un četrkantaini caurumi, un tikai kāds laidara loga stikls,

uz kura krita mēneša gaisma, raudzījās viņā bāli un zobga-

līgi. Celiņu, kuri stiepās, balti un cieti nomīti, no istabas uz

klēti un kūti, vairāk nebija. Visur izplētās tikai zaļš un lī-

dzens maurs.

Viņš piegāja pie dzīvojamās ēkas bez durvīm un pārkāpa

apdilušo slieksni, kur vecas istabas apņēma viņu kā seni lai-

ki. Salīcis, plati ieplestām acīm, viņš stāvēja starp atmiņām,

kuras tam mācās virsū no visām pusēm. Gaisma lieliem plan-

kumiem gulēja uz grīdas, un bija tāds brīdis, kur zemes klu-

sums sajaucās kopā ar debesu klusumu. Tikai no smaršām,
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kuras nāca un gāja, viņš nejauda, ka vēl kaut kur ir dzīvība.

Caur grīdu, kura vietām jau bija sapuvusi, bija izaugušas

zāles, un daba, zaļais un neatlaidīgais cilvēka ienaidnieks, bi-

ja jau ielauzusies viņa mājā tāpat, kā viņa tam bija atņē-

musi viņa laukus. Viņš atcerējās savus kaimiņus un draugus,

kuri te bija priecājušies pa svētkiem un rudeņos pa apkūlī-

bām, kamēr aiz dārza šķūnī rūca un gaudoja kuļmašīna. Šīs

atmiņas kā pēkšņs karstums iesitās viņam galvā, un viņš iz-

gāja ārā. Viņš iegāja klēti, ieskatījās sadilušajos apcirkņos,

kur rudeņos uz ilgu dusu aizmigās graudi, kūtī ar sakritu-

šiem steliņģiem, kuras vienīgie iedzīvotāji bija bezdelīgas,

kas pa sapņiem iečivinājās kaut kur ligzdās.

Viņš iesoļoja dārzā. Ābeles ar ķiršiem sajaukušas zarus,

mirdzināja savus ziedus, kuriem bija sieviešu miesas mir-

dzums. Varēja dzirdēt, ka rasa smagi nokrīt no lapas uz la-

pu. Dažreiz likās, ka kaut kas nopūšas dārzā, dažreiz atkal

kāds zars, kurš nezin kā ar otru kopā bija saistījies, pēkšņi

atraisījās, nobirdināja rasu un atkal aizmiga.

Tūlīt aiz sētas kādu reiz iesākās lauki. Tagad viņu vairs

nebija. Naktī izplētās viņa priekšā tikai zāļains līdzenums,

pār kuru gulēja migla. Viņš bija izpostīts no cilvēkiem un uz-

varēts no dabas.

Satriekts viņš atgriezās istabā un nolikās uz gultas, kurā

bija tikai dēļi, palicis pagalvī savu ceļa somu. Viņš bija ļoti

noguris no ceļa un satriekts no atmiņām par pagātni un do-

mām par nākotni. Beidzot viņš aizmiga, bet tas bija trauk-

smains miegs. Sapnī viņš redzēja savus laukus atkal uzartus

un dzirdēja arklu darkšķēšanu viņos. Viņam rādījās viņa

senči, kuri priekš viņa mājās bija dzīvojuši. Tie pulcējās ap

viņu bargām un pārmetuma pilnām sejām. Tad viņš redzēja

laukus pilnā briedumā. Brūnās kviešu, baltās rudzu, dzelte-

nās auzu druvas spīdēja, mirdzēja saulē. Piepeši viņš ierau-

dzīja, ka druvas sāka kustēt un iet. Viena pēc otras viņas pa-

cēlās un slīdēja viņam garām. Vārpa sitās pie vārpas, piepil-

dīdamas gaisu ar noslēpumainu čaukstēšanu. Izbrīnējies viņš
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skatījās šinī lielajā vārpu gājienā un, kad pēdējā druva kā

brūns un viļņojošs kalns ar saules mirdzumu uz muguras, no-

zuda aiz apvāršņa, viņš atmodās, izdzirdīs skaņu zirga zvie-

dzienu. Bija gaišs, putni dziedāja gaisā un kokos, un daudz-

krāsaini putekļi dejoja pa istabu saules staros. Viņš izstei-

dzās ārā. Citi viņa mājenieki bija atbraukuši un skatījās ar

izbrīnēšanos apkārtējā zaļumā, kurā ēkas it kā pazuda. Iz-

jūgtie zirgi novārtījās un pēc veca paraduma, kuru viņi vēl

nebija aizmirsuši, devās uz stalli.

Desmit gadu bija pagājuši no tā rīta. Kluss un domīgs

Jēkabs Stiprais staigāja pa mājām, jo bija atkal jūlijs un tā

diena, kad viņš bija atstājis savas mājas un aizbēdzis. Atmi-

ņas par tiem laikiem viņu apņēma kā nakts. Viņš bija jau

gluži vecs, un tas mākonis, kurš pašu laiku klīda pār birzi,

nebija baltāks par viņa galvu. Gribēdams būt šodien tikai

viens mājās, viņš jau no agra rīta bija aizrīkojis gājējus uz

tālām pļavām pie siena. Viņš gāja no istabas istabā, gāja no

staļļa uz klēti, bet nekur nevarēja rimties. Viss viņam atgā-

dināja to dienu. Tāds pat rāmums bija uz visiem apvāršņiem,

bezvējš ar gandrīz stāviem saules stariem, tuksnešainais svi-

nīgums laukos un vecās liepas galotnes līkie zari tikpat

skaidri atzīmējās gaisā. Beidzot viņš atcerējās, ka jau vakar

bija sarīkojis mašīnu kviešu pļaušanai. Viņš aizgāja pēc zir-

giem, aizjūdza un, uzsēdies sēdeklī, izbrauca laukā. Labā

un paklausīgā mašīna skanēdama ripoja pa ceļu, un Jēkabs

Stiprais pasmaidīja, piebraucot pie kviešu lauka, kura vār-

pas stiepās augstāku par viņa zirgu mugurām. Laukos nebi-

ja ne mazākā trokšņa, labība kalta, zāle vīta, un cīruļi, kuri

mēģināja uzskriet gaisā, no lielā saules karstuma izbiedēti,

smagi krita lejup.



339

Ganāmpulki gulēja, paēnā salīduši. No laukiem, kuros sau-

le bija salējuši visu savu gaismu un karstumu, bēga katra

radība, juzdama šinī klusumā un kvēlumā it kā dievības tu-

vumu.

Mašīna skani darkšķēja, viņas lielie spārni, paceldamies

un nolaizdamies, un atstādami aiz sevis dzeltenus kūļus,

svieda Jēkabam Stiprajam sejā karstu gaisu. Brīžam zirgi

un pļāvējs pazuda labībā, un redzami bija tikai mašīnas spār-

nu gali, kuri raustīdamies cēlās un krita. Mašīnas troksnis

ierāva viņu stingrajā darba ritmā un atmodināja viņā at-

miņas par visiem tiem gadiem, pilniem lielu pūļu, kurus viņš

bija pārlaidis pēc savas atgriešanās Kurzemē. Viņš bija no

jauna uzplēsis laukus, salabojis ēkas, iegādājis mašīnas, un

lopu tagad viņam bija tikpat daudz, kā priekš aizbēgšanas.

Bet šajā jaunajā dzīvē, kuras līdzradītājs viņš bija, viņš ju-

tās tomēr viens. Še bija viņa raksturs un prāts, bet tur, pa-

gātnē, viņa sirds, visa viņa mūžīgā Jāņu diena.

Laiks kļuva arvienu karstāks. Ēnas pavisam sarāvās, ma-

šīnas dzelzs daļas kļuva tik nokarsētas, ka dedzināja rokas,

un zirgi kūpēja, jo viņš jau desmit reizes bija apbraucis ap

lauku. Saule svilināja viņam muguru, seju un kaklu, atstā-

dama uz tiem savu brūnumu, bet viņš nesajuta nekādu grū-

tumu, mazgādamies viņas gaismā kā ūdenī.

Viņam bija prieks, ka viņš šajā svelmē, no kuras bēga cil-

vēki, lopi un putni, varēja ieiet laukos ar savu gribu. Viņš

paskatījās visapkārt. Tālumā, kur druvas it kā pašķīrās, viņš

redzēja neskaidru mirdzēšanu. Tā bija Lielupe, mierīga un

rāmi plūstoša, no kuras tikko manāms svaigums nāca pār

laukiem Kā melni ūdens dzīvnieki viņas vidū gulēja nekus-

tīgās liellaivas. Ēku dakstiņu jumti laistījās, sudmalu spārnu

baltās zēģeles it kā drebēja saulē, un gar mājām, no pakalna

uz pakalnu vilkdamās, aizstiepās druvas kā tuksneša smiltis.

Milzīgs lepnums pārņēma Stipro, redzot sev visapkārt des-

mit gadu darba panākumus, kuri visu kara nodarīto postu

bija izstrīķējuši iz dzīves, atstādami to tikai atmiņā. Nejau-
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šas trīsas viņam izlējās caur miesu, un viņš sajuta sevī ie-

drebamies visu savas tautas ģēniju, kas mūžam neatlaidīgs

kāpa uz augšu pa gaismā pazūdošiem kāpieniem, krādams

savas zelta mantas likteņa tumšajos apcirkņos. Viņš uzšāva

zirgiem, spārni sāka griezties lielā ātrumā, aizsviezdami kū-

ļus, un labību, un birzes, saule un debesis riņķoja viņa acu

priekšā zeltainā un sarkanā sajukumā. Pēkšņi it kā kramp-

jainas un karstas rokas viņam sagrāba kaklu un aizspieda

elpu un, palaidis vaļā grožus, viņš augšpēdu uz galvas no-

krita zemē. šausmu pārņemti, zirgi iekrātās un sāka skriet

no sākuma lēnāki, līdz beidzot mašīnas spārni kļuva līdzīgi

lielai baltai ripai. Sadauzīdami mašīnu, saplēzdami uz viņa

kājas, taisni izstiepušies kā stīgas, zirgi auļoja pāri grāvjiem,

ežām un ceļiem, kamēr beidzot gaišajos laukos viņi kļuva

redzami tikai kā melna un skrejoša punkts.

Jēkabs Stiprais gulēja nekustoši, izplēstām rokām, kailu

galvu, stīvām acīm, kas bija pagrieztas taisni pret sauli, ku-

ras karstums nemitējās. Lielajā klusumā stāvi un nesaudzīgi

stari lija uz putekļainajiem un tālajiem apvāršņiem, spiedās

līdz dziļumiem ūdeņos, dedzināja lauku sirdis, aplēja mājas,

gar kurām brūnas, no pakalna uz pakalnu vilkdamās, aizstie-

pās druvas kā tuksneša smiltis.
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AUSTRIS UN LAIMDOTA

Valdījis Zemgalē četrdesmit gadus, vecais ķēniņš kāda ru-

denī piepeši nomira, jeb, labāki sakot, izgaisa un pazuda tanī

svētībā un pārpilnībā, kuru viņš bija radījis savā zemē. Viņš

bija tik vecs, ka par viņu neviens neraudāja, bet, viņu uz

mūžīgo mieru pavadot, tautā bija tā pati bijība un sirsnība,

kāda valda ļaudīs, kad rudenī no laukiem pirmie labības ve-

zumi tiek ievesti tukšajos šķūņos. Tauta par viņu runāja:

„Mēs bijām mednieki, un viņš bija mūsu vanags, kuru mēs

laidām gaisā, un viņš mums atnesa lauku, purvu un ezeru

putnus, kuru miesas vēl bija siltas un drebošas. Viņš zināja

biezokņus, kur mājoja lāči un meža kuiļi, un viņš uzlidoja

gaisā tik augstu, ka no sava augstuma redzēja, no kuras pu-

ses tuvojas ienaidnieks." Pilns augstu nodomu un laimīgs

viņu izvešanā, ķēniņš tomēr bija nelaimīgs savā ģimenes

dzīvē: viņa vienīgais dēls un troņa mantinieks bija akls pie-

dzimis, un ķēniņš allaž mēdza remdināt savas bēdas medī-

bās, kaujās un izdzīvē. Pēc vecā valdnieka nāves izcēlās strī-

di starp bajāriem, līdz pēdīgi par ķēniņu tika izredzēts mi-

rušā valdnieka aklais dēls, bet Zemgali patiesībā pārvaldīja

četri no ievērojamākiem augstmaņiem.

Jaunais valdinieks bija slaiks jauneklis, un pār viņa ple-

ciem un pieri nokārās nekārtībā melnas matu cirtas, līdzīgas

tām sajukušām domu un sajūtu drumstalām, kas šāvās caur

viņa miesu un galvu.

Viņa seja, pilna sakoncentrētas uzmanības, it kā mūžīgi

Pūlējās tikt skaidrībā par tiem trokšņiem un skaņām, kū-

las viņu apņēma no ārpuses, un melnās un garās skropstas

meta nekustošas ēnas uz viņa vaigiem. Vēl tad, kad dzīvs

bija vecais ķēniņš, par Austra biedreni tika izraudzīta gaiš-

matainā skaistule Laimdota, kura viņu arvienu pavadīja, un
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bieži no pilstorņa un sienām varēja redzēt, kā divas galvas

— viena tumša un otra gaiša — pazuda laukos jeb atkal pa-

rādījās uz saulainām meža pļaviņām, kur Laimdota plūca

un deva Austrim ieelpot meža kreimenes, kurām balta nevai-

nības smarža, jeb atkal vientiesīgās bezdelīgactiņas un visas

tās puķes, kuras izplaucēja tik pārpilnīgi pa mežiem un pļa-

vām Zemgales tvīkstošie pavasari. Austris viņas neredzēja,

bet sajuta tās pēc smaršām tāpat, kā zināja nosaukt pēc vi-

ņu balsiem putnus — ir tos, kuri dziedāja gaisā un laukos,

kā arī tos, kuru dziesmas atplūda no dziļiem mežu biezok-

ņiem it kā no pasaules gala. Brīžam viņi nomaldījās mežā

tik tālu, ka viņiem apkārt bija klusums un krēsla, kurā

Laimdotas galva mirdzēja kā nodzeltējusi lapa. Piespiedu-

šies pie kāda ozola, viņi klausījās, kā augšā lapas sila saulē

un ļoti tāli kaut kur mauroja sumbrs. Brīžam viņi atkal no-

nāca pie Lielupes, kur bija tuksnešaina un zaļa varenība ar

mežiem vienā krastā, no kurienes taurēdams izskrēja brie-

dis, paoda gaisu un mierīgi pārpeldēja upi, pazuzdams tāla-

jās pļavās. Reiz tie iemaldījās ciemā, kur tika svinētas kā-

zas. Visi, šūpodamies miestiņa reibumā kā uz viļņiem, ap-

stāja savu jauno ķēniņu, vaiņagoja to ar vārpu vaiņagu, un

stipras un sviedrainas rokas pacēla to un nesa, kamēr apkār-

tējās istabās bija dzirdams dejošanas vienmuļīgais troksnis.

Laimdota reizām Austri vadāja pa pils istabām, kurās vāji

iespiedās dienas gaisma, — caur dzīru zāli, kur gar sienām

un briežu un sumbru ragiem karājās novītuši ozola vaiņagi,

caur ieroču zāli, kur kāds saules stars, pāršķeldams krēslu,

krita uz sarūsējušiem kaujas rīkiem, kas runāja par tālā pa-

gātnē skanošu kara slavu.

Laimdota stāstīja Austrim par viņa tēva kara gājieniem

uz leišiem, par lieliem zobiņu cirtieniem, uzvarētiem ienaid-

niekiem, un Austris palikās bāls, šos stāstus klausoties, it kā

viņš piepeši būtu ieraudzījis iz tumsas gaismā izraujamies

baru mirdzošu jātnieku. Kādā dienā Laimdota uzveda Austri

pa šaurajām trepītēm pils tornī. Baloži, kuri še mājoja, siz-
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damies gar sienām, izbailēs devās pa lūku laukā un uz mirk-

li pelēko koka torni aizklāja mākonis baltu un mālainu spār-

nu. Tad viņi sagriezās, nomirdzēja saulē un pazuda pāri Liel-

upes laukos. Austris piespieda vaigu pie kāda baļķa, kas

bija pilns saules siltuma, un klausījās kā sīkās vēja straumī-

tes sitās pret sienām un burbuļoja viņam ausīs. Laimdota

stāvēja pie lūka un skatījās uz rudeņainiem klajumiem un

mežiem, kuri bija tik brīnišķīgi, ka viņa pārsteigta ieklie-

dzās.

„Ko tu redzi, Laimdota?" jautāja Austris,

„Zem bāli zilām un neaptveramām debesīm es redzu visu

tavu Zemgali, ak Austri, ietērptu zeltā. Šai pusē, no kurie-

nes nāk svaigums, stiepjas Lielupe, un viņas ūdens, kas ir

sarkans no rudeņa kokiem, ir tomēr tik skaidrs, ka es zivis

redzu lienam caur koku zariem, kuri atspīd velgā. Šur tur

pāri dzeltenajiem mežiem, kuru mirdzums atspoguļojas tanī

mākonī debesu vidū, stiepjas tievas dūmu strūklas no kūpo-

šām rijām, un labības vezumi, kuri iet pa ļaužu ceļiem, lie-

kas kā lieli zelta gabali. Iz mājām, nosarkušu apīņu apvī-

tām, nāk dzirnu vienmuļīgā rūkšana, un linu gabalā raibo

plūcēju dziesma atplūst līdz šejienei. No meža izskrien brie-

žu bars un dzer pie upes. Vai tu dzirdi pilienus, kuri krīt no

viņu purniem ūdenī? Kāsī dzērves aizskrien gar debesu ma-

lu uz siltām zemēm, un bezdelīgu bars, kas pacēlās no pils

sienām uz aiziešanu, nav vairs saredzams gaisā."

Austris klausījās, galvu atpakaļ atliecis, un, kad Laimdota

apklusa, bija laukos jūtama vienīgi tikko dzirdama vēja

dūkšana. No dzelteniem mežiem gaiss bija pilns caurspīdī-

gas un zeltainas gaismas, un tālumā rugāji dzirnekļa tīklos

mirdzēja pelēki un sudrabaini. Savāds iekšējs saviļņojums

bija pārņēmis Austri, viņš izstiepās garāks, it kā gribētu aiz-

skriet un saplūst kopā ar savas zemes skaistumu, kas mirdzi-

nāja savu purpuru un zeltu pa visu pasauli. Bezgalīgs žēlums

un mīlestība sakampa Laimdotu, redzot aklo ķēniņu, kas

stāvēja drebošām nāsīm, alkdams pasauli aptvert pēc viņas
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smaržām un izprast viņas formas ar saviem bālajiem pirk-

stiem. Viņa taču bija acis nelaimīgajam ķēniņam, kurš vien-

tulīgs un bēdīgs mirdzēja dzīvē gluži kā tur tālos nopļautos

laukos tas nodzeltējušais koks. Viņa piegāja tam klāt un

pie viņa lūpām, kuras vēl nekad nebija atmodinātas, cieti

piespieda savas. Austris no sākuma izbijās, bet tad nevarī-

gi un neatraujami ar visu miesu piekļāvās viņai klāt, it kā

dzerdams laimi un nāvi no viņas lūpām, kamēr viņa rokas

krampjaini un bezprātīgi, sekodamas kādam valdonīgam in-

stinktam, klīda pa viņas augumu. Laimdota pagura, atsvie-

da atpakaļ galvu, atļaudamās pavisam aklā trakajām lūpām,

un siltais vējš un kaislība sapūta kopā viņu matus. Gluži pār-

vērties un bāls Austris atkrita uz sola, un kā putni tumšā tor-

nī no pēkšņā gaismas stara, — tā iztraucētas un vēl nekad

neizjustas sajūtas skrēja caur viņa miesu un galvu. Kaut

kas daudz lielāks un drebinošāks nekā viss tas, ko viņš bija

jutis caur nāsīm un pirkstiem, iegāja viņā, un ar savām ro-

kām atkal meklēdams Laimdotu, viņš trīcošā balsī jautāja:

„Kas tas ir, Laimdota?"

Laimdota aplika viņam roku ap kaklu, pievilka to sev klāt

un čukstēja:

„Tā ir mīlestība, Austri, kura valda pasauli nenovēršama

kā nāve. Kad dūjas sāk dudināt māju palodās, bērziem sula

tecēt un meži metas ēnaini un tumši šņāc — viņa nonāk uz

zemes. Kad lūpas izplaukst kā ziedi un saldas tirpas nakti

neļauj gulēt, un maigu apaļumu iegūst locekļi — viņa ieiet

cilvēku sirdīs. Viņa ir skaistāka nekā tava Zemgale šinī acu-

mirklī, un viņas stāsti ir mūžīgāki par slavas stāstiem. Tu

jūti kāds liels rudeņa klusums ir uz zemes un ūdeņiem?

Nava nekas dzirdams vairs, kā tikai lapu biršana mežos.

Dzirdi, tur dārzā ābols no sava kāta atraisījies krīt, no zara

zarā dauzīdamies, uz zemes. Tā tu, no dienas dienā krizdams,

esi iekritis manās rokās ..."

Austris bija nolicis savu galvu uz viņas pleca, un viņas lo-

cekļu siltums drebināja un reibināja viņu, un viņš spiedās
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tai klāt it kā glābdamies, it kā pie vienīgā gaišuma, ko viņš

bija ieraudzījis ne ar acīm, bet sajutis ar visu miesu un asi-

nīm, kas tagad ātras un skanošas lējās caur viņa artērijām.

Ja viņu tam tagad atrautu — viņš kristu un būtu pagalam,

it kā no pēkšņas bultas ķerts. Laimdota to saprata un redzē-

ja, ka atgriešanās tai nava no ceļa, pa kuru tie ies, apņemti

no mīlestības it kā no ugunīm. Viņa nojauda arī, ka nelaime

tos uzgaida uz kāda slepena stūra, bet viņai netikās Zemga-

les bajāru dēli, kuri pa mežu ceļiem aizjāja sirot uz leišiem,

bet šis aklais, kurš citu neko nevarēja, kā tikai mīlēt.

Vēsums sāka pūst no laukiem, un saule karājās pie debe-

su malas uz dzelteno mežu galiem. Viņas stari atsitās pret

torni un ietina to sarkanumā, baloži atgriezās mājup un,

spārnus plaukšķinādami, devās pa lūkiem iekšā. Laimdota

apkampa Austri un veda to pa trepītēm uz leju, un kad viņi

uz kāda laukumiņa apstājās — tumsā un klusumā dzirdama

bija viņu ātrā elpa, vēju lēnā rūkšana pret sienām un baložu

dudināšana augšā. Laimdotas sirds dikti sita, uzkāpjot uz

trepju pēdējiem kāpieniem. Cik labprāt viņa būtu mitusi tur

augšā pie baltajiem telpas apdzīvotājiem. Bet tad viņa sa-

ņēmās un gāja, aizraudama sev līdz Austri, mīļu kā nāvi.

Pils pēc vecā ķēniņa miršanas stāvēja tukša, un tikai reti

diktas raga skaņas pavēstīja kāda viesa ierašanos. lestājās

vēlais rudenis, lielie vakara vēji pacēla gaisā un nesa pilij

pāri veselus viesuļus nobirušu lapu, un brīžam viņas uzskrē-

ja augšā pie nomirušā horiconta kā dzelteni mākoņi, sagrie-

zās un izira uz visām pusēm.

Laimdotas un Austra mīlestību neviens netraucēja, un viņi

dzīvoja, piepildīdami ar to pils tukšās istabas. Dziļos ziemas

vakaros, kad pa laukiem un mežiem plosījās puteņi un ceļa

braucēji un meža zvēri nomaldījās un nosala kupenās, viņi

aizmirsās krāsns uguņu gaišumā, gulēdami uz lāču ādām. Ār-

pasaules Austrim nebija, un visas viņa dziņas bija vērstas ti-

kai uz mīlestību, kura iekūra neatslābstošu uguni viņa garā

un dedzināja viņu, un vilināja to ar arvienu lielākiem svēt-
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laimības solījumiem. Viņa mute, kā bite dūkdama pār viņas

miesu, kuras baltās trīsas pielipa arī viņam, pazuda viņas

matu zelta mūžībā, nogrima viņas lūpās, griezās ap viņas

krūtīm, un apklusa starp viņas ceļiem, dzīdama drebas un

raustīšanos caur viņas ķermeni. Viņš pazina tā vismazākos

izliecienus, alkdams neatraisāmi sasaistīt savus locekļus ar

viņas locekļiem, meklēdams it kā nāvi uz viņas miesas, un

pēc šādiem niknas kaislības mirkļiem neizsakāms maigums

nāca pār viņu, un viņš pamiris un kluss gulēja ar galvu uz

viņas krūtīm, raudādams un reizēm trīcēdams. Un tādos

brīžos Laimdota apsedza viņu ar saviem matiem un mieri-

nāja viņu ar lēniem vārdiem, ņemtiem iz visdziļākiem mī-

lestības un žēlsirdības dziļumiem.

Dienas viņiem ritēja ātri, un viņi nemanīja viņu ātro skrie-

šanu. Liela ziema gulēja ap pili, un meži tālumā sniega pil-

ni nakšu krēslā izskatījās līdzīgi baltiem kalniem. Laukos

baigi ūvinājās zaķi, un vilku baru kaukšana, kura te tuvo-

jās, te attālinājās, likās kā salstošas un klejojošas ziemas dvē-

seles brēcieni.

Austris ar Laimdotu reti kad izbrauca no pils, bet parādī-

jās uz viņas sienām arvienu gaišās un saulainās dienās. Visur

bija balta bezgalība, gludi nobrauktie ceļi mirdzēja saulē,

un uz sniega līdzenuma vietām bija redzami dzelteni planku-

mi, kur nāca dūminoapputinātām zemniekumājām. Meži zem

sniega smaguma nolīkušiem zariem un galotnēm bija nekus-

toši, un kad uzpūta vējš, viņi visā plašumā iedzirkstīja savu

apžilbinošo daiļumu līdz pat tālajai Leišmalei.

Tā mīloties, laiks viņiem ātri aizsteidzās, un, kad lauki

un pils sienas jau bija nožuvuši no izkusušā sniega mitruma

un pirmās bezdelīgas iečivinājās gaisā — viņu sirdis vēl ne

bija pagurušas liesmot, bet kopā ar plaukstošām lapām tai-

sījās izplaukt vēl pilnīgākā un lielākā mīlestībā. Vecais tor-

nis atkal bija pilns baložu miermīlīgās dūkšanas, viņi abus

mīlniekus pazina un, ēdinot tos — viņu saskrēja kopā tik

daudz, ka viņu spārni aizsedza sauli. Tad viņi pacēlās gaisā,
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un Laimdota skatījās, ka nomirdzēja saulē viņas mīlestības

baltie un spārnainie liecinieki.

Līdz ar pavasari atdzīvojās arī vecā pils. Sabrauca bajāri,

kuri ziemu bija gājuši tālās kara gaitas uz leišiem, un daudz

ko pieredzējušas istabās atkal atskanēja jautra dziedāšana.

Katru dienupa ceļiem plivinājās kumeļu krēpes, kuri aizne-

sa uz mežu biezokņiem priecīgus mediniekus. Austra un

Laimdotas sakars vairs nevarēja palikt apslēpts aizdomīga-

jiem bajāriem. Sevišķi Laimdotai vairs nebija iespējams no-

klusēt viņas mīlestības sekas. Pēc bajāru lēmuma viņa tika

aizvesta kādā naktī pie viņas tēva uz tālām Zemgales robe-

žām. Izbraucot caur pils vārtiem, viņa uzvilka dziļāk pār

acīm savas zelta bizes. Visi ziedoņi un vasaras, skūpsti un

apkampieni un pamiršana mīļākā rokās viņai bija pagājuši.

Austrim tika stāstīts, ka Laimdota aizbraukusi, bet drīzi

atgriezīsies. Viņš gaidīja to viens savā bezgalīgā naktī, kurā

tas dzirdēja balsis, soļu trokšņus, putnu dziesmas un sajuta

puķu smaržas, kuras mīlīgie ziedoņa vēji pūta pilij pāri.

Šis ziedonis Zemgalē bija šogad neparasti silts, mitrs un

auglīgs. Vēl vārpas nebija izplaukušas, kad labība jau bija

cilvēka augumā, pļavās no ganāmpulkiem bija redzamas vie-

nīgi muguras un ragi, un, kad atnāca Līgo svētki — viss bi-

ja tikai zaļa un bezgalīga vienmuļība, kuru šur tur pārtrau-

ca ziedu daudzkrāsainība un, vējam uzpūšot, zāļu un koku

trokšņi un nopūtas atbalsojās koka pilī kā kaisli čuksti.

Līgo svētkus Zemgales bajāri nolēma svētīt ķēniņa pilī.

Vecā dzīru zāle atmodās no dusas, un kannas un kausi balti

noberzti mirdzēja uz ozola galdiem. Alus mucas, izplatīda-

mas smaržu, no kuras drebēja nāsis, izvēlās no pagrabiem.

Kad līgotāju pulks zaru vaiņagiem galvā nāca pa vārtiem

iekšā, — likās, ka vesels mežs ir nocēlies no savām saknēm

un iet. Dzīru zālē ceptas stirnu un briežu gaļas smarža jau-

cās kopā ar dzērienu un svaigu zaru smaršu. Galda galā,

starp resnajiem bajāriem sēdēja jaunais ķēniņš, bāls, no

miestiņa noreibis, pazuzdams zem liela ozola vaiņaga. Viņš
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bija it kā viens šajās dzīrēs, un dzērieni nedeva viņam aiz-

mirstību, un cauri visiem trokšņiem viņam ausīs skanēja

balss, salda kā dūjas dūkšana, un nāsīs sitās viena smarža,

smarža no viņas miesas, kas viņu bija sagiftējusi ar mīlestī-

bu, kura auga, plosījās un dūca viņā un cēlās pāri viņa gal-

vai kā liesma. Bet tur virs pūļa — kausi, līdamipāri malām,

nāca taisni uz viņu! Dzērienu devējs tos piepildīja atkal un

atkal, līdz pēdīgi, nevarēdams vairs nosēdēt, viņš nokrita it

kā nedzīvs uz zemes. Ar kliegšanu un troksni bajāri pacēla

viņu un nonesa viņu istabās pils otrā stāvā.

Kad viņš atmodās, — apkārt viņam bija tukšums. Dziļš rei-

bums līgoja viņu, un slāpes pēc Laimdotas lūpām, rokām un

krūtīm, varenākas nekā slāpes pēc dzērieniem, dedzināja

viņa miesu. Viņš aizstreipuļoja līdz logam un atrāva vajā

lūku. Noreibuši no Līgo svētku nakts, ar vēl degošām darvas

mucām kaut kur rīta bālumā — viņa priekšā gulēja visa

Zemgale. No miegainām zālēm, ūdeņa un uzartas zemes vējš

pūta karstas smaržas logā. Un pēkšņi Austrim likās, ka tur

viņām cauri nāk pie viņa Laimdota, reibinādama to, lai pa-

glābtu viņu savās rokās. Viņš juta viņas elpu uz sejas, viņš

liecās caur logu viņai pretī un, negaidot zaudēdams līdzsva-

ru, no akmeņa uz akmeni dauzīdamies, iegāzās upē.

Šur tur vēl bija dzirdamas novēlojušās līgo dziesmas, un

govju svinīga maurošana, kuras no apkārtējām mājām jau

dzina ganos, skanēja pa visu līdzenumu.



349

LIELUPES PLŪDI

Sniegs turējās līdz marta beigām, bet kādu dienu jau no

rīta sāka pūst stiprs vakara vējš, pauguri metās melni, un ne-

daudz stundās lejas tā pieskrēja ar ūdeni, ka applūdināja vi-

sus ceļus un zirgi lauza kājas nost, līdz vēderam iebrukda-

mi atmirkušajā sniegā. Citās naktīs, izejot ārā, varēja re-

dzēt, ka visa pasaule guļ, tagad blāvajā un nenoteiktajā mē-

neša gaišumā čukstēšana bija dzirdama pa malu malām.

Dikti rēja suņi, pa staļļiem māva lopi un gaisā kliedza pur-

va putni, kurus vējš pa nakti bija šurpu atpūtis no jūras.

Vakara pusē bija dzirdami dikti brīkšķieni un krācieni: tur

uzplūduši Lielupe salauza savu ledu un pāri zemākajām

krastmalām ūdeņi ar aulekšojoša zirga ātrumu drāzās iele-

jās. Sniegs nākošās dienās nokusa pavisam, zeme kūpēja kā

no pirts iznākusi, un Lielupe, kustēdamās un mirdzēdama

saulē kā milzīga zivs, skaloja apkārtni no viena gala līdz ot-

ram. Ļaudis, uz istabu augšām izgājuši, skatījās lielajā ūdens

mirdzēšanā, kurā applūdinātas mājas kā noenkuroti kuģi kū-

pināja savus skursteņus. Man gribējās pabūt tuvāku šim Vel-

gas milzīgumam, un mēs ar jaunu saimnieku Akmeņkalēju,

kurš nekad nešķīrās no savas trīsstobru medinieku flintes,

devāmies uz kādām mājām, Lielajiem Purviem, kuru ēku pa-

matus gandrīz katru pavasari apskaloja ūdeņi. Bez tam mūs

arī turpu vilka māju jaunā saimniece Dze, kura bija tikpat

liela praktiķe, cik daiļuma cienītāja: viņai bija liels dau-

dzums skaistu trauku, viņas pagrabs un pieliekamie skapji

smaržoja pēc visvisādiem ievārījumiem, sieriem un šķiņ-

ķiem, ap istabu bija dārzs ar smaržīgām puķēm, un milzīgi

puduri baltu un sarkanu rožu cauru vasaru šūpoja logu stik-

los savus atspīdumus. Es bieži še tiku viesojies, vēlā laika

dēļ allaž palikdams pa nakti, un arvienu agrā rītā mani uz-
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modināja un atkal iemidzināja centrifūgas vienmuļīgā rūk-

šana. Kā pavasaros ūdeņi, tā vasaru zāles še vēla savus viļ-

ņus, jo mājas atradās pašā Lielupes pļavu malā. še valdīja

zemes, zāļu, ziedu un zaļu zaru miers, kuru pārtrauca tikai

pastāvīga dūkšana no bišu bariem, kuras nezin no kurienes

laidās pāri mājām pļavās pēc medus.

Mēs gājām pa mitriem laukiem, vējš tirināja mūs no visām

pusēm, te izšaudamies it kā no zemes, te gāzdamies mums

virsū no paša debess vidus, pilns viļņu mirdzēšanas, kas žil-

bināja acis tā, ka mēs tikko saredzējām dzērvju un zosu ba-

rus, kuri gaiši pelēkiem sudraba kāšiem laidās mums pāri

galvām. Šur tur aizkavējušies, mēs nonācām tikai pēc pus-

dienas pie Lielajiem Purviem, kuri atradās tagad uz mazas

saliņas, visnotaļ ūdeņa ielenkti. Vējš pa to starpu bija nori-

mis, un tikai kustinādams peldošos lielos ledus gabalus, ne-

tīri mālainais ūdeņa līdzenums stāvēja nekustošs, pilns aug-

lības, kuru Kurzeme bija salējuši viņā no saviem laukiem.

Mājā nevarēja ietikt, bet mēs dzirdējām, ka tur runāja, ka

Ilze rīkoja kalpones. Mēs sākām saukt, lai sūta laivu, un pēc

brīža aiz birzes, kura tikai pa pusei bija redzama, mēs izdzir-

dām airu sitienus uz ūdeņa, un drīz arī parādījās laiva, kura

ātri tuvojās, veikli lavierēdama starp ledus gabaliem. Pēc

mirkļa jau atradāmies laivā un šūpojāmies ūdeņos, kuri pā-

ris asis dziļi apsedza vietas, kuras maija un jūnija mēnešos

desmit reizes mainīja savu krāsu, jo tik daudz bija dažādu

puķu, kurām bija jāuzdīgst un jāizplaukst.

Pēc pusstundas brauciena mēs slaidi iegriezāmies gatvē,

tad vēl mirklis, un laivas gals strupi atsitās pret istabas sliek-

šņa akmeņa pakāpenēm, kur mūs sagaidīja saimniece Bze,

jautri iemirdzinādama savas mierīgās tērauda krāsas acis,

kurās bija savāds cēlums un atturība, kura nemainījās pa

visiem tiem ilgiem gadiem, kamēr es viņu pazinu. Pie ci-

tām apkārtējām sievietēm es tādu nepamanīju.

Kamēr viņa izgāja gatavot tēju un Akmeņkalējs uzmanīt

pāri skrejošo zosu baru, es palikos viens istabā. Oda pēc se>
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nām jāņu zālēm kā pēc senām atminām, un man metās bēdī-

gi, raugoties pakaļ še pavadīto un arvien tālāk aizejošo die-

nu ēnām, kuras gandrīz vairs nevarēja saskatīt Kāpēc es

visus šos gadus tikai paviršas sarunas vien esmu centies vest

ar šo sievieti pelēkām un tēraudkrāsas acīm? Vai tā bija

draudzība, vai mīlestības elpa, kas mani pie viņas saistīja?

Es par to nekad nebiju domājis.,.

Ūdeņu mirdzēšana meta caur logiem uz sienām kustīgus

spīdumus, viļņi vienmuļīgi skalojās pret mājas pamatiem,

silts vējš reizēm viegli ierūcās pie rūtīm, un dzērvju un zosu

kliedzieni iemeta dvēselē visu ilgu skaļumu un bazgalīgu-

mu.

Dzerot tēju un jautri runājot, bija jau pienācis vakars un,

kad mēs izgājām ārā, mēs redzējām kā lēnām drupa ūde-

nī sarkans ugunsstabs, kas no saulrieta bija pārstiepies pāri

vilgas līdzenumam desmit verstu garumā.

Mēs norunājāmbraukt viesos uz attālām mājām, un drīz

mūs atkal laiva iznesa klajumā, krēslainos ūdeņos, kuriem,

likās, nebija gala. Visi trokšņi uz ūdeņa tāli bija dzirdami, un

balsi un lopu māvieni skanēja no mājām, kuras pašas atra-

dās septiņas, astoņas verstes tālu. Bet pamazām visi trokšņi

noklusa un, kad mēs uz brīdi izvilkām airus, tumsā bija dzir-

dama tikai kāda ledus gabala peldēšana, ātru spārnu švīk-

stoņa gaisā un tālas vindas iečīkstēšanās. Mēs devāmies uz

priekšu lēni, pa reizei iebraukdamipa plaši atvērtām durvīm

kādā siena šķūnī, kas tagad lieliski skanēja, jo mazākais

troksnītis radīja viņā pārmērīgus atbalsus.

Izkāpuši krastā, mēs piekodinājām vedējam pēc pāris

stundām še atbraukt un mūs gaidīt. Bet kurzemnieku dziļā

viesmīlība mūs aizturēja daudz ilgāki. Kad mēs atnācām no-

runātā vietā, laiva jau bija atbraukusi un atkal aizbraukusi,

un mēs stāvējām vieni lielā ūdeņaklajuma priekšā, kas mie-

rīgi gulēja priekš ausmas krēslā. Mēs sākām saukt, kliegt un

dziedāt, un drīz uz mūsu saucieniem atbildēja dzīvība no vi-

sām malām. Purva putni atmodināti sāka brēkt, skriet un
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kliegt, un pēc mirkļa viss ūdeņa plašums trīcēja vienā trok-

snī. Ap lielajiem ūdeņiem stāvošo māju logos iedegās ugu-

nis, jo ļaudis uztraucēti atmodās.

Uzlēca saule, spilgti iemirdzēdamās tālo debess biržu bā-

lajos stāvos, jumtu dakstiņos, pīļu, zosu un gulbju spārnos

un peldošos ledus gabalos, kuri līdzinājās daudzkrāsainiem

dārgakmeņiem. Te mēs izdzirdām airu sitienus ūdenī un,

caur kārkliem līzdams, parādījās slapjš laivas purns, kurš

peldēja taisni uz mums.
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MĀJAS PIE LIELUPES

Es neatrodu Daugavu nemaz tik skaistu, par kādu viņu

izslavējuši savās dziesmās latviešu dzejnieki. Ar upēm ir tas

pats, kas ar sievietēm: ja kāds redzamāks cilvēks iemīlas

vienā un sāk to slavēt, tad arī citi piegriež tai vērību un at-

rod viņā daudz teicamu īpašību Daugava ir gan acīs krīto-

ša, bet pārāk trokšņaina un draiskulīga bakchante. Skaista

jau viņa ir savā akmeņu gultā, kur, pār apdrupušām radzēm

noliekušies, sapņo veci ozoli un saulē nodegušas brūnas prie-

des, un piekrastēs lazdu krūmos, ko apvijuši apīņi un meža

vīnstīgāji, čalo vēsi avoti, tikai viņas plašajos pantos es vel-

ti meklēju to lēno un maigo sievišķību, kura vienīgā mani

var saistīt. Un no viņas krācošiem ūdeņiem es aizeju uz zemi,

kur viss ir zaļš, līdzens un vienmuļīgs un Lielupe, it kā stā-

vēdama uz vietas, skalo savu lauku zāles un zemu notikušo

druvu vārpas.

Viņu vajaga redzēt agrā vasaras rītā, kad debess apmāku-

sies un nava nekāda vēja. Sudmalu zēģeles laiski pagurušas

un mirdz baltas no pagājušās nakts lietus, augstu koku dru-

pas tālumā tik cieti kopā saplūdušas, ka liekas pēc gaisā pa-

celtām zaļuma masām, un lielajā mierā dzirdama desmit ver-

stes atstatu pa Lielupi ejoša tvaikonīša pukšķēšana. Jūs ejat

pa zaļu celiņu starp diviem kviešu laukiem, aplipis ar dažā-

du puķu lapām, drēbēm un kājām slapjām no rasas, un sil-

tums un smarža, kas nāk no zemes, viegli reibina jums gal-

vu. Pēkšņi nāsīs iesitas meldru dvaša un miegains gaiss un,

pagājuši vēl pāri desmit soļus, jūs ieraugāt platu ūdeni,

Lielupi, kura vēl guļ un nava atmodusies. Kāda laiva, pa

nakti nezin kā atrāvusies no savas piesienamās vietas, stāv

viņas vidū un nekustas līdzās ķieģeļnīcas skursteņa brū-

najam atspīdumam un liekas pie tā it kā piesieta. Sad un tad
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iemaurojas govs vai atskan kāda braucēja balss, kurš kaut

kur piebraucis pie pārceļamās vietas un sauc plostu, kura

rīkotājs varbūt vēl guļ, izlaidies savā būdā. Jūs redziet mā-

jas, laukus, kokus, bet neviena cilvēka, un pamazām jums

izzūd ilgas un domas un bezgalīgs miers ieiet dvēselē un, no-

gūlies zālē, jūs jūtiet, ka zeme jūs paņem sievišķīgām rokām,

lai neatdotu nevienam.

Manas mājas atradās septiņas verstis nost no Lielupes, ne-

tālu no tās vietas, līdz kurai viņa aizplūdina savus ūdeņus pa-

vasaros, kad apkārtējie lauki un pļavas ir mālainas velgas

pārliets līdzenums, kurā redzami vienīgi koku puduri un mā-

jas un kur no istabas līdz kūtij var aizbraukt tikai ar laivu.

Rāmā jūnija rītā, kad saule jau brokasta laikā svilināja tik

stipri, ka pie durvju stenderēm roku nevarēja pielikt, es ar

kādu draugu devos uz tālāku ciemu, uz kādām mājām,

kuras atradās turpat viņpus Lielupes. Mūsu jautrība drīz

vien pārvērtās par nogurumu, jo gaiss drebēja no saules

tveices. Debesis zaudēja savu zilumu, un mēs atpūtāmies, ti-

kai vienu otru reizi iegājuši ēnā, kuru salapojušie dārzi meta

pāri ceļam, jeb nosēdāmies pie augstajām rudzu druvām, kas

nija tik biezas, ka apņēma mūs ar balti zaļu krēslu. Tādos

brīžos mums negribējās piecelties, bet klausīties, kā līdz ar

bišu dūkšanu, ar kuru pilns bi ja viss lauks, līdz mums atplū-

da zvana skaņas, nākdamas no baznīcas aiz kāda nezināma

apvāršņa. Beidzot noguruši un saules apsvilinātām mugu-

rām, mēs sajūtām patīkamu vēsumu, kuru mums uzpūta

Lielupe. Viņas otrā pusē bija mūsu ceļa mērķis, mājas apslē-

pušās augstos ošos, ar dārzu, kura sēta stiepās gar šo pašu

upes krastu. Uz akmeņiem izvilkta ar vienu galu, kalta sau-

lē vientulīga laiva, bet tā mums nebija sasniedzama. Nevie-

na cilvēka nebija otrā pusē, un mūs tā vilināja ēnainais, lie-

pām apstādītais celiņš, kurš no upes veda uz istabu, no kuras

mums bija redzama veranda ar krāsainiem stikliem. Liepu

ēnā snauda tumša aka ar mitru spaini, no kura vēl pilēja

ūdens. Kāds pie viņas tikko bija dzēris, bet tagad viss likās
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kā izmiris. Mājas ļaudis laikam gulēja, cits dārza zālēs, cits

klēti vai istabā, bēgdami no lielā saules karstuma. Beidzot

starp ābelēm mēs ieraudzījām iezibamies baltas drānas un

uz mūsu saucieniem pie sētas parādījās tumšiem matiem ie-

rāmēta seja un gandrīz līdz pleciem kailas rokas. Tā bija

māju jaunkundze Velta, kuras dēļ mēs taisni bijām gājuši šo

ceļu zem gandrīz neizturamās saules versmes. Viņa mūs tūlīt

pazina un, attaisījusi dārza vārtiņus, noskrēja, lēkdama pa

akmeņiem, pie laivas, kuras snuķis drīz vien atsitās mūsu

krastā. Viņa nemaz neizkāpa iz tās, bet, katru aiz rokas sa-

ņēmusi, ierāva pie sevis. Tā bija slaida brunete, tumšiem riņ-

ķiem ap dziļajām acīm, brūnu ādas krāsu, ar kuru viņa jau

bija apveltīta no dabas. Viņa nemaz nepūlējās apslēpt ar drē-

bēm savu kaklu, plecus un rokas, un kad viņa saliecās airē-

jot, bija skaidri saredzamas zem blūzes rožainā ēnā snaudo-

šas krūtis. Laiva drīz atsitās otrā krastā, un kad mēs iegājām

ošu vēsumā, mūs apņēma brīnišķīga tulpju smarša, kura, kā

likās, bija piepildījusi visu gaisu ap mājām. Mēs izteicām

savu izbrīnēšanos par šo debešķīgo aromātu.

„Tās ir manas tulpes, kuras smaršo par godu jums!" smie-

damās sacīja Velta un ieveda mūs istabā, kur bija vēsums

un krēsla, jo pie logiem augošās kļavas neļāva nevienam

saules staram iespīdēt.

Šo dzīvojamo ēku savos jaunības gados bija cēlis vecais

saimnieks, jo tā laika ļaudis bija lieli koku mīlētāji. Viņi tos

stādīja ap visām ēkām un gar ganību ceļiem. Tagadējie

saimnieki ir pārāk praktiski: viņu mājas ir plikas, jo no tē-

viem stādītie koki pamazām iznīkst, bet jauni viņu vietā ne-

tiek dēstīti.

lenāca vecais saimnieks un iesāka ar manu biedri kādu

sarunu, kura grozījās ap gluži praktiskiem jautājumiem.

Mēs ar Veltu izgājām ārā un staigājām pa dārzu, ieieda-

mi no ēnas saules gaismā jeb atkal otrādi. Mēs runājām par

daudzām lietām, bet visvairāk par mīlestību, par kuru viņai

bija savi noteikti ieskati. Viņa nemīlēja tās smagās un grū-
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tās dvēseles kustības, ar kurām dažiem ir saistīta mīlestība,

viņai tā bija viegla rotāja, un grūti bija zināt, kur beidzās

flirts un sākās nopietnība. Tādi pat bija arī viņas skūpsti,

līdzinādamies vieglai lūpu pieskaršanai, pie kam acis tai

palikās atvērtas un viņu garās skropstas kustēdamās kutinā-

ja vaigus, radīdamas visā miesā patīkamas trīsas.

Uz laukumiņa, brīva no kokiem, netālu no istabas atra-

dās viņas puķu dobes, pilnas dzeltenu, zilu, baltu, sarkanu

un lillā tulpju. Karstumā, kurš bija pilns saules svilināto zā-

ļu un lapu tvana, viņu smarža neesot tik spilgti jūtama, bet

līdz ar krēslas iestāšanos viņa aizplūstot tālu visapkārt.

Dārza galā bija lapene, uz kuru veda tumšs tunelis no api-

ņiem iztaisīts, še it neko nemanīja no saules karstuma, bija

dzirdams tikai, ka augšā no viņa sagriežas lapas, ka pāri

skrēja bites, te nesdamas savrup, te atkal attālinādamas sa-

vus domīgos dūcienus.

Es lēnām pieskāros ar lūpām pie Veltas pleca un sajutu,

cik viņš bija silts un brūns, līdzīgs saules sasildītam ābolam,

kas man atgādināja kādas franču dzejnieces, grāfienes Noaij

dzejoli:

Un dziļi ābolā es iekodos ar zobiem,

Un manas zemes smarža prātā nāca man.

Un mēs sasēdāmies tik tuvu, ka mūsu elpas brīžam saplū-

da kopā un es iedvašoju sevī kā gaisu, tā sauso karstumu, ku-

ru izdvesa visa viņas būte. Kad mēs atstājām lapeni, Veltai

bija bāls un drudžains izskats un apakšējās lūpas smalkā

un sarkanā ādiņa bija piekļāvusies pie baltajiem un stipra-

jiem zobiem, kas viņai piešķīra drusku miesīgo izskatu.

Saule pa to laiku jau bija nolaidusies dārza sētas augstu-

mā, un viņas stari tagad aplēja ar zeltu visas lietas, kuras pa

dienu atradās krēslā.

Vakariņas tika uzklātas uz dārza galda un lampa apgais-

moja te vienu, te otru seju un meta pēkšņu gaišumu kļavu

tumšajās lapās. Es nenogaidīju vakariņu beigas, jo uz lau-
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kiem var dažreiz sev atvēlēties tādu brīvību, un izgāju pa-

staigāties pa dārzu. Tulpes bija pavisam atvērušās un smar-

žoja, un viņu smarža izplūda pa visām mājām, sniegdamās

pāri koku galiem augstumā.

Kad es atnācu atpakaļ, es redzēju nokoptu galdu ar lampu

un viņas gaišumā rokas, kuras viena otru glaudīja. Viņas

bija brūnas, smailiem, tieviem pirkstiem, kas bija radīti ne

tikai glāstīt, bet arī saņemt un turēt cieti. Tā bija Velta. Vi-

ņa uzaicināja mani apsēsties, bet es jutos noguris un izteicu

vēlēšanos iet gulēt. Mans biedris bija apguldīts klētī, bet

mani aizveda uz istabu. Paspiedusi man roku, viņa izgāja, un

mani apņēma baltie un vēsie palagi. Istaba bija pilna tulp-

ju smaržas, kāds putns mīklaini brēca aiz dārza āboliņā. Ma-

ni pārņēma snauda. Vai es tiku ilgi gulējis — es nezinu, bet

mani uzmodināja kāda maiga pieskaršanās manām lūpām un

tās savādās trīsas miesā, kuras varēja izsaukt tikai Veltas

skūpsti. Es pacēlu roku un sataustīju kaut ko apaļu, it sā

plecu un pat tumsā sajutu, cik viņš bija silts un brūns...

Pēc tam man vairs neiznāca apmeklēt mājas pie Lielupes.

Notikās vāciešu iebrukums, un kurzemnieki visi aizbēga. Par

veco saimnieku es dzirdēju, ka viņš ne par ko negribējis bēgt.

Pārvests pār upi, viņš izlēcis no ratiem, gribēdams tikt atpa-

kaļ mājās. Par Veltu man arī nav nekādu ziņu. Es ceru, ka

grūtie pārdzīvojumi viņā nebūs iznīcinājuši skaisto ieradu-

mu visām lietām pieskarties viegli un graciozi, jo tas ir vie-

nīgais līdzeklis pret dzīves rūsu, kura grib ieēsties mūsu

sirdīs. Es ceru pat, ka viņa ir atgriezusies atpakaļ mājās pie

Lielupes un kopj atkal savas tulpes, domādama tikai par to,

ko vēl varētu piedzīvot, bet ne par to, ko jau ir piedzīvojusi.
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MEŽA PĻAVA

Kad mūsu sarunas kādreiz pēkšņi pārtrūkst un manas lū-

pas klusē nogurušas uz tava kakla, tu saņem rokās un pacel

manu galvu un vēlies, lai tev kaut ko pastāstu par savu seno

dzīvi, kad es tevi vēl nepazinu. Tādos brīžos tavi brūnie ple-

ci, tavu krūšu karstums un matu smarža aiznes mani pār

daudzām dienām, kuru skaitu es esmu pazaudējis. Un tad

no šejienes, no tevis, no neskaitāmāmfrontēm, ar kurām mēs

esam ielenkti, es tieku pārcelts uz kādu Kurzemes jūniju,

kad vēl nebija ne kara, ne kara daudzināšanas. Lielā siena

orē, kur grābekļi, izkaptis, muciņa ar skābu putru, es brau-

cu uz tālu meža pļavu pie siena pļāvējiem. Ir jūnija beigas,

kad Jāņu meijas jau izsviestas no istabas, ozola kroņi pie

sienām savītuši, bālums iegājis rudzu laukos un siseņi, va-

karos sakāpuši pa kokiem, tarkšķina līdz rītam savas vien-

muļīgās meldijas. Es braucu vispirms pa lauku ceļu, kura

ēzes te pazūd zālēs, te atkal parādās, cauri ļaužu tukšām mā-

jām ar atvērtām durvīm un brūniem piena podiem uz sētas

un skaidienē gulošu suni, kuram slinkums ir piecelties un

riet vai pāriet gulēt no saules karstuma ēnā. Vārpas sitas

gar ores redelēm un, kur tieva, ar visādām puķēm apaugusi

ežiņa atšķir divus rudzu laukus, nobeigdamās pie kādas man

tik tuvas mājas dārza vārtiņiem, es apturēju zirgu. Te viņai

mani vajadzēja gaidīt. Es skatos, bet neviena nava un es re-

dzu tikai bālu vārpu līdzenumu, kurā bez apstāšanās līst sau-

les gaisma.

Pēkšņi dzirdu aiz sevis smieklus un redzu laukā ārpus ce-

ļa parādāmies gaiši ģērbtu sievietes stāvu ar lakatiņu, apa-

ļi sasietu ap galvu. Tā bija viņa, Vallija, kāda kundze no Pet-

rogradas, kura, atstādama savu vīru ar karstiem purva tvai-
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kiem pārpildītajā ziemeļa pilsētā, atbrauca katru vasaru pa-

vadīt šajās mājās pie savas mātes.

Pilna jautras un uzņēmīgas sievišķības un tik sirsnīga

un atklāta, ka nebija iespējams noprast, kad viņa melo un

kad runā patiesību, ar kustībām un valodu, kuros viss ap-

vienojās, lai savaldzinātu un patiktu, viņa man atgādināja

šīs pēdējās jūnija dienas, kad vasara, pazaudējusi pirmo svai-

gumu, tuvojas savai pilnībai. Mēs satikāmies gandrīz katru

dienu, un mūsu attiecības brīžam gāja pāri vienkārša flirta

robežām. Mēs nenojaudām, ka mūsu sirdis bija sakusušas,

mums pašiem nemanot, un tikai, kad atnāca domīgais au-

gusts un viņai bija jāaizbrauc, mēs sapratām, ka mūs ir sai-

stījis kaut kas stiprāks par nāvi.

Bet šinī brīdī mēs nekā nezinājām un tikai sajūtām, ka

mums ir labi šajā orē uz cietā un platā lielceļa, starp rudzu

laukiem, dienas pieaugošā karstumā. Vallijas sejā jau bija

izzudis pirmās jaunības rožainums un, tā kā viņa nelietoja

nekādus līdzekļus, lai panāktu seno dienu ilūziju, es skaidri

redzēju viņā visas tās pēdas, kuras tur bija atstājušas bēdas

un kaislības. Man sevišķi patikās viņas acis, kurās bija sa-

vienojušies nopietnība un maigums, daudz skaistākas par

jaunu meiteņu acīm, kurās vairāk nekā cita nava, kā tikai

skaidro debesu tukšais zilums.

Ore mūs nežēlīgi kratīja, saule dedzināja, bet, kad es ap-

jautājos savai līdzbraucējai, vai viņai nav karsti, viņa man

atbildēja:

,JEs vēlos pēc iespējas vairāk uzņemt sevī viņas uguni, lai

vēlāku izlietu to pār tiem, kurus es mīlu."

Braukuši gandrīz stundu, mēs nogriezāmies no lielceļa me-

žā, kurš tumši zaļš bija it kā iegrimis zemā līdzenumā, pa-

celdams gaisā te savas apaļās vai atkal konusa veidīgās za-

ļuma masas.

Saule, debesis, karstuma pilnās druvas pēkšņi nozuda un

mūs apņēma krēsla un vēsums un trūdošu lapu smarža. Mēs

braucām it kā pa zaļu tuneli, kuru pār mums izveidoja bērzu,
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alkšņu un liepu zari Neskaitāmi lapu miriadi, vieni pie ot-

ra piekļāvušies, pārvērta visu krēslainā mūžībā, kura uz

mums raudzījās gudrām un visu zinošām acīm. Kaut gan bi-

ja tāds klusums, ka bija dzirdama ilga un izmisuša mušas

dūkšana, kura nejauši bija ieķērusies kādā zirnekļu tīklā,

mežs bija pilns lielas un apslēptas dzīvības: kaut kur nobrīk-

šķēja zari it kā kāds ietu, atskanēja pēkšņi un dīvaini putnu

kliedzieni, un dzeguzes kūkojieni likās kā meža dvēseles

balss, kura bija apslēpusies kādā brīnišķā biezoknī. Brīžam

acīm tāli nost no ceļa pazibēja kāds spilgts plankums, it kā

kāds te būtu gājis un nometis balta sudraba gabalu. Tā bija

saules gaisma, kas, krītot caur kādu lapu juma pārrāvumu,

nolija uz zemes, apspīdēdama vai nu vecu sūnām apaugušu

celmu, vai meža lāmu, padarot visu pasakainu, nesaprota-

mu. Tā mākslinieks, pieiedams pie iesācēja gleznas, kur pa-

rastos stāvokļos uzgleznota govju slaukšana vakarā, it kā

ar mūžības dvesmu pieskaroties tai ar savu pindzeli, pada-

ra to neikdienišķīgu, pievienodams viņu dzīves dziļajām un

lielajām mistērijām.

Reizēm mēs uzbraucām augstākās vietās, kur bija gran-

tam! kalniņi un gaiss smaržoja no zemenēm. Tad Vallija man

lika pieturēt zirgu un pazuda starp lagzdu krūmiem, atgriez-

damās pēc brītiņa ar ogām, kuras es ēdu no viņas saujas.

Beidzot ap mums kļuva atkal viss gaišs, un karstums it kā

iz cepļa, sajaukts kopā ar siena smaržu, apņēma mūs no vi-

sām pusēm. Pabraukuši vēl dažas minūtes, mēs izdzirdējām

izkapšu Šņākšanu un strīķēšanu, un ieraudzījām pļavu, virs

kuras stāvēja saule pašā pusdienā.

Zem veciem, līkumainiem un apdrupušiem ozoliem, kur

bija saceltas būdas gulēšanai, saliektas klūgas, pārklātas ar

nopļauto zāli, mēs pieturējām zirgu.

Meitas kaltēja sienu vienā pļavas galā un vīri otrā pļavā

Mēs izņēmām no ores ēdamās lietas un, paklīdinājuši zāli,

nolikāmies uz zemes. Pļāvēji un grābēji, ieraudzījuši mūs

atbraucam, tūliņ meta darbu pie malas un ar izkaptīm un
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grābekļiem steigšus devās šurp. Ēnā, kura krita no simtu

gadu vecajiem ozoliem, nezin kādu notikumu lieciniekiem,

visi klusi nosēdās ap zaļo zāļu galdu. Tēvs sagrieza maizi,

kuru saņēma rokas, stipras un sarepējušas, kā tur virs gal-

vām mūžīgo koku zari. Meitas, nometušas drāniņas, atklāja

sarkani nodegušās sejas, no kurām nāca ārā karstums. Jau-

nie, drusciņ atelsušies, sāka dzīt visādus jokus, bet vīri ēda

klusēdami, kailām pierēm, no kurām runāja dziji un vien-

kārši likteņi.

Pēc pusdienas tēvs lika iet diendusā. Drīz vien nokrituši,

kur katrs varēdams, sienenieki šņāca. Zāles, kuras bija no-

pļāvuši, tie bija uzlikuši uz rokām un sejām, lai nekostu odi.

Sienāži drīz sāka lēkāt ap viņu lēni elpojošiem ķermeņiem,

un vecie ozoli, bezgala mierīgi pamazām stiepa savas ēnas

arvienu garākas pār viņiem.

Man un Vallijai miegs nenāca, un mēs piecēlāmies un iz-

gājām klusajā un karstajā pļavā, kuru nespēja atvēsināt pat

caur viņu tekošā upe. Sapīdamies vīstošos siena vālos, mēs

gājām uz viņu. Nopriecājusies par baltajām rozēm, kuras

mirdzēja uz miegainā ūdeņa, viņa teica man pagaidīt un pa-

zuda starp elkšņiem. Brītiņu gaidījis, es izdzirdu skaņu pār-

šķelta ūdeņa troksni un paskatījies ieraudzīju tikai viņas

galvu ūdenī. Viņa peldēja no tāluma šurpu, šķeldama velgu

ar rokām un saraudama un izstiepdama kājas. Tad viņa iz-

kāpa malā un žāvējās saulē, pagriezdama uz manu pusi mu-

guru, te seju, un sudrabaini un zeltaini pilieni krita no viņas

pleciem, rokām un krūtīm.

Kad viņa atgriezās pie manis, es sacīju, ka esmu redzējis

kādu dievieti peldamies

„Sargaties, ka jūs nesaplēš kā Akteonu nevainīgās dievie-

tes Dianas suņi!"

„Jūs gan esiet dieviete, bet par laimi bez nevainības!" es

atbildēju.

Viņa nosarka, un mēs ilgi klejojām pa pļavu, runādami par
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dažādām lietām. Sienenieki jau bija kājās un sākuši mest

kaudzi. Mums bija jāiet mīņāt siens.

Mēs nostrādājām līdz pašam vakaram, un kaudze bija pa

pusei gatava. Sienenieki sajūdza zirgus un sataisīja ratus,

un gatavojās aizbraukt.

Mēs novietojāmies orē, līdz pusei piekrautā ar sienu. Val-

lija sēdēja, atbalstījusi muguru pret redelēm, un vājš vaka-

ra blāzmas atspīdums apgaismoja viņas seju, kura bija stin-

gra un asa. Viņa kaut ko domāja, skatīdamās uz nepabeigto

siena kaudzi, kas palikās viena pļavā, pār kuru jau bija no-

laidusies nakts. Sāka celties migla un metās vēss. Sarkana

rietu uguns dega vēl uz veco ozolu rievainajām pierēm, un

viss šās zemes miers bija nolaidies pār viņām.

Zirgi sāka iet, un mēs iebraucām mežā, saplūzdami kopā

ar viņa tumsu un noslēpumainajām trīsām.
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BIJUŠAIS

Dzejnieki un mīlnieki — visi, kam dzīvē bijuši brīži, ku-

ros viņi ir gribējuši sacīt laikam — „apstājies!" ir uzglabā-

juši kādas atmiņas no tiem. Kastīte no melna koka, pilna iz-

bālējušām vēstulēm ar vieglu vijolīšu smaržu, atgādina

mums izbijušās mīlestības stāstu, kuram nekad nevajadzēja

beigties. Lapas runā par divām sirdīm, kas, lai gan šķirtas,

skrēja viena uz otru caur acumirkļiem, dienām un gadiem.

Vai, viņām satiekoties, tās savienoja mūžīgs skūpsts uz lū-

pām, vai vēss vilšanās skūpsts uz pieres vai rokas, es ne-

zinu, bet šīs vēstules ir palikušas kā divu dvēseļu pavasara

mirušu ziedu putekļi.

Tur bibliotēkas skapī guļ dzejoļu grāmata, kura nav la-

sīta diezin no kādām dienām. Viņas lapas smaržo pēc rozēm,

kaut gan viņas pašas jau sen sakaltušas. Šīs lapas ir šķirstī-

jusi kāda smalka un sausa roka, un varbūt šie ziedi, kuri sa-

biruši starp viņām, ir bijuši kādas austošas mīlestības vēst-

neši. Savas dzīves laimīgajā brīdī viņa tās ir ielikusi šinī

grāmatā un tad to aizvērusi, lai nekad vairs neatvērtu, it

Kā ar to varētu salūzt šā acumirkļa pārāk trauslie un smal-

kie spārni.

Pārskatot kasti ar vēstulēm, negaidot viņas dibinā pa-

mirdz matu sproga, kura tur guļ saritinājusies it kā gre-

dzens. Viņa vēl uzglabājusi savu zeltaino spīdumu, kaut gan

mati, no kuriem viņa nogriezta, sen jau palikuši tumši. Vai

tās rokas, kuras bija viņos iemīlējušās un tos arvienu at-

raisīja vaļā, lai tie slīdētu caur pirkstiem kā saules gaisma,

to nogrieza paslepus jeb pēc pirmās nenovēršamā paredzē-

šanas viņa piegāja pie spoguļa, nocirpa šo cirtu un pasnie-

dza to viņam ar to vienkāršo žestu, kurā arvienu izteicās

vislielākās un visnopietnākās dvēseles kustības?
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Tā es domāju par atmiņām, staigādams pa šo pilsētu, ku-

rā man kādreiz bija daudz draudzeņu un draugu, bet kur ta-

gad mani neviens nepazīst. Viņi visi ir aizgājuši, neatstāda-

mi ne pēdas, un zem izplaukušiem zariem skan citi smiekli,

un starp svešiem pūļiem un ielām es cenšos uzmeklēt to, kas

viņos ir palicies no pagājības. Nepazīstamie ļaudis man uz

brīdi izgaist acu priekšā, un es esmu iegājis pēc ilga laika

man kādreiz tuvā mājā, ko viņas senie iedzīvotāji atstājuši.

Ir še kāda tukša un klusa iela, gar kuru stiepjas veca dār-

za augstā akmeņa sēta. Salda un mocoša it kā mīlestība nāk

smarža no ziedošām akācijām un, kad es ieeju caur vārtiem,

mani apņem klusums un es dzirdu tikai, ka saules gaisma

lejas ziedu pilnajos kokos. Taks, kurš iet te pa ēnu, te ie-

dzeltējas saulē, noved mani uz kalniņa, kur sols zem lielas

kļavas, kura ar savu lapu robainajām ēnām it kā ar dīvai-

niem hieroglifiem ir apklājusi zemi. Dzirdams, ka pār viņas

galotni dūkdamas aizlaižas bites un, arvienu klusāki puk-

šķēdama, aizskrien pa upi un attālinās motora laiva. Smar-

žas, ēnu šūpošanās, lapu zaļā krēsla un jau visur jūtamais

tuvās vasaras miers it kā Šūpulī ieliek manu sirdi un aiz-

nes ...

Un tur viņi nāk, laimīgi no jaunības un nelaimīgi no mī-

lestības, mani tā laika draugi. Tie ir trīs dzejnieki un divas

viņu draudzenes, kuras tie mīl un apdzejo. Viena no viņām

ir tumšmate, valgām, it kā brīnumus vērojošām acīm un

lūpām, kurās daudz sarkanuma un kaislības. Otra, gaiša un

slaida, ar Milosas Veneras profilu, brīžam apjūk runā un

pārrauj teikumu pusē, it kā kāda iekšēja vēsma tai būtu uz-

pūtuši un aiznesusi domas un vārdus. Viņas abas ir iemīlē-

jušās un nelaimīgas, jo viņām abām patīk visi trīs. Tas ar

pensneju, patumšu bārdiņu, dziļām, tērauda zilām, visu sa-

protošām, pētošām acīm un visādu slēpu gājienu pilnu runu,

un tad tas, sprogainiem, melniem matiem, sadedzināts no

iekšējas uguns, un beidzot viņš — lēns, maigs Un smalks,

novītis kā puķe no mīlestības. Viņi sasveicinās ar mani, ap-
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jautājas, vai es daudz esmu sadzejojis, un tad aiziet ar sa-

vām draudzenēm klusi un domīgi, nospiesti kā no smagiem

likteņiem. Es nezinu, vai viņi tagad ir dzīvi, vai miruši, un,

vai viņi atminas vēl savas senās gaviles un ciešanas, jeb jau-

ni un spilgtāki piedzīvojumi ir izdzēsuši no viņu atmiņām

viņu toreizējos tēlus.

Es eju no kalniņa lejup pa taku, gar kuras malām veci, sa-

gruvuši soli un biezi saaugušas lapas klāj pār mani zaļu un

necaurredzamu segu. Viņu miers un viss dārza zaļums un

klusums uz brīdi izdzēš manī pagātni un nākotni, un tāda

laime un tāda saskaņa ieiet manī, ka es vairs neesmu es, bet

tur viena no tām lapām, kura snauž un nekust, vai caur bie-

zokni izdūries saules stars, vai atkal konusa veidīgais ozols,

kurš ar savu aso galotni ceļas un ceļas pret debesīm, it kā

gribēdams viņās pazust.

Bet mani vajā akāciju saldā smarža, no kuras es laikam

nekad netikšu vaļā. Cik daudz skūpstu un no mīlestības pa-

mirušu stāvu viņa man atgādina, un es nevaru norimt šajā

dārzā, un es esmu uz ielas, pilsētas nomalē, pie nama, kur

dzīvoja kādreiz viņa. Es skatos — viņas istaba ir tukša un

izdodama. Es ieeju, it kā gribēdams istabu noīrēt, un saim-

niece mani ieved viņā, un es viss esmu pagājības varā. Tās

pašas istabas lietas un rozes virs kādas bildes, kuras viņa

tur kādā brīdī uzsprauda, stāv vēl, sakaltušas un apputēju-

šas. Vienā istabas stūrī es vēl atrodu pantu, manis uz tape-

tēm kādreiz uzrakstītu. Kā ārējie apstākļi nemaz nava mai-

nījušies! Bija maijs, ābeles ziedēja, un, pie loga stāvēdami,

mēs skatījāmies, kā pa upi lēnām slīdēja laivas slaidām bu-

rām, kurās iegūlies bija vakara sarkanums. Dienu mēs ar

viņām bijām braukuši. Laiva te gāja lēnām, te no kāda pēk-

šņa vēja pūtiena paskrēja uz priekšu, līdzīgi bultai, bura vē-

jā valgi trokšņoja, mezdama savu skrejošo ēnu pār upi. Ap-

vijusi galvu ar ceriņu krāsas plīvuri, viņa sēdēja laivas ga-

lā, un mēs braucām, paši nezinādami kur.

Saimniece iztraucēja mani no manām atmiņām, un es iz-
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gāju, ne vārda neteicis. Bija jau diezgan vēls un gaiss tādā

mērā atdzisis, ka varēja manīt siltumu, kurš nāca no namu

stāviem. Vai tāds pat siltums nenāk no kādreizējiem, mums

tuviem, bet tagad tik atmiņā esošiem priekšmetiem, kurus

reiz ir sildījušas jau sen nodzisušās saules?

Es iegāju kādā ļaužu pilnā dārzā, kur spēlēja mūzika un

satumstošā, tumši violetā gaismā bālēja augsta, balta nama

kontūras. Neviens šinī ļaužu pūlī mani nepazina, un es ska-

tījos no šīs augstās vietas pilsētai pāri uz laukiem, kurus

lēnām sāka pārņemt tumsa. No tās šaurās telpas, kuru es ie-

ņēmu, es aptvēru ar acīm nevien tās lietas, kuras bija tagad

ap mani, bet tūkstošiem citu. Kaut gan viņas man gribēja

atņemt gadi, bet ar savu atmiņu es tās no jauna pievienoju

savai mīlestībai. Man gar acīm sāka griezties savādi riņķi,

iedomājoties to lielo priekšmetu daudzumu, kas nāca šurp

no gadiem un dienām un iegāja manā galvā. Tā bija pasau-

le, nevienam nepieietama, kura ar savām sarautām sastāv-

daļām kustējās manī. Manot viņu dzīvu sevī, man pārskrē-

ja drebuļi, laikam no aukstuma, jo bija jau stipri vēls.
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VASARSVĒTKOS

Gluži saīdzis un noguris Ansis Goba atgriezās no zivju de-

partamenta, kura direktors viņš bija. Viņu mocīja ne tik

daudz nogurums, cik nemiers ar savu līdzšinējo dzīvi, kādu

viņš bija vedis jau desmit gadus. 1915. gadā saņemts vācie-

šu gūstā, viņš bija izbēdzis un nokļuvis franču frontē, pie-

dalījies Verdenas aizstāvēšanā, pēc tam bija ņēmis dalību

krievu civilkaros un Latvijas atsvabināšanas cīņās. Viņam

liekas, ka viņš visu laiku ir sēdējis bez apstāšanās skrejošā

vagonā, kurš viņu bija nesis klaudzēdams garām trokšņojo-

šām pilsētām, piepildīdams viņam galvu ar mūžīgu uztrau-

kumu un nemieru. Pat tagad, kur viņš jau pāris gadus bija

norīkojies Rīgā uz pastāvīgu dzīvi, piedzīvotie notikumi pa-

cēlās un trokšņoja viņa dvēselē un galvā, radīdami pilnīgu

īstenības ilūziju. Viņam it kā nebija tik daudz prāta, lai visu

piedzīvoto apvienotu, kā to dara prātnieki vai dzejnieki, ku-

ri savos darbos apdveš ar mieru un piepilda ar kārtību vis-

nemierīgākos un vissarežģītākos siržu stāvokļus. Pieredzē-

jumi kā nepieradinātu siržu bars bez apstāšanās auļoja pa

viņa dvēseli, tās līdzsvaru arvienu apdraudēdami.

Ļoti viņu nospieda arī viņa priekšniecības savādie rīkoju-

mi, kuri bija bez pretīrunāšanas jāizpilda. Viņa departamen-

ta pārziņā atradās visa Latvijas jūrmala, un tam bija jāizrē-

ķina, cik zivju noķer katrs zvejnieks un cik viņu izbēg

no tīkliem uz neatgriešanos, lai zvejniekiem zinātu uzlikt

pareizu progresīvo nodokli, šīs nebeidzamās kalkulācijas

grauza viņu kā mūžīgs žurku bars. Dažreiz, miegā gulēdams,

viņš sapņoja, ka guļ jūras dibenā, ielenkts no neskaitāmiem

zivju bariem, kuras tam piedūrās, mutes plātīdamas, ar sa-

viem purniem vai atkal uzlūkoja viņu no tālienes īgnām,

nekad nemainīgāmacīm. Viņas it kā tam pārmeta šo progre-
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sīvo nodokli, kura autors viņš nemaz nebija. Kad viņš sakus-

tējās, tās aizbēga, astes purinādamas, bet varēja just, ka vi-

ņas to uzmana un uzlūko, paslēpušās aiz ūdeņa caurspīdī-

gās mūžības.

Vienu laiku, lai nomierinātusavu uztraukto garu, viņš cī-

tīgi apmeklēja koncertus, teātrus un operu, un viņu uz brīdi

apmierināja senlaiku skaņas vai vārdi, kuros viņš redzēja

to saskaņu, kādas viņam trūka. Bet kad priekškars nokrita

un ugunis nodzisa, viņu atkal apņēma apkārtējās dzīves un

sava paša neskaidrība un sajukums. Un šī dzīve, kura tam

lika nodarboties ar simtiem viņam nevajadzīgu lietu, pama-

zām viņu nesa arvienu tālāki no viņa paša. Tas, kādam vi-

ņam vajadzēja būt, sauca viņu jau no kāda tāla un neredza-

ma krasta Viņam metās bailes, ka viņš šo balsu pavisam

nepazaudē. Viņš skatījās mīlestības burvju spogulī, bet re-

dzēja viņā tikai pats savu atspīdumu un kafejnīcu dūmos

pazudušās skaistuļu sejas.

Tamlīdzīgu domu nomocīts, Ansis Goba pārnāca savā dzī-

voklī, no kura bija plašs izskats uz lekšrīgas ģēvelainajiem

namiem un veco baznīcu torņiem. Viņš atvēra logu, un silts

maija novakara gaiss, kuru vēl siltāku padarīja dakstiņu

karstums, ieplūda istabā. Viņš redzēja, ka Daugavas virsus,

kurš līdz tam bija spožs un gluds, atstarodams kuģu silue-

tus, tiltus un namus, piepeši palikās tumšs. Melns lietus mā-

konis aizsedza sauli. Liels troksnis no pērkona, kuru vēl pa-

lielināja atbalss baznīcas torņos, nodimdēja debesu plašu-

mā un iesāka līt lietus, pa priekšu retām pilēm, tad arvienu

biežāki, līdz beidzot vairāk nekas nebija dzirdams, kā ūdeņa

vienmuļīgā, ātrā un drebošā strāvošana.

Ansis Goba pirmo reiz pēc ilgiem gadiem novēroja nesteig-

damies šo patvaļīgo dabas rotaļu, šo silto lietus līšanu pār

zemi, namiem un jumtiem. Kaut lītu tā arī viņa dvēselē

tāds silts lietus no kādām nezināmām debesīm! Viņš redzēja,

ka garā iela pludoja visa balta no ūdeņa, un tad uzreizi viņā

uzausa tāla un sen jau pazaudēta atmiņa. Tādas kā šī iela
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zem lietus — izskatījās kādreiz pielijušās pļavas, pa kurām

viņš bija bridis, mazs būdams.

Lietus pamazām pārgāja, un pretī debesu līksmajam mie-

ram atzīmējās mīlīgs pirmo lapu zaļums. Vajadzēja dīvaini

un skaisti pēc šī pērkoņa negaisa izskatīties laukos! Viņā

radās kāre redzēt to kaut ar acīm, ja viņš nevarēja saost vi-

sas smaržas un dzirdēt visas skaņas.

Viņš paņēma tālskati un raudzījās pāri namiem uz lau-

kiem. Viņš redzēja, ka kūpēdamas tur žuva no lietus mitrā

zeme un māju sienas, redzēja bērnu izskrejam no istabas

un brienam pa sētsvidus peļķēm un kovārņus spīdošām mu-

gurām griežamies ap augstu koku, kura galā ligzdā uz vie-

nas kājas stāvēja stārķis, viņš redzēja arī ezi, kas izlīda no

krūma un uzmanīgi ostīja gaisu ar savu kustīgo purnu. Tā-

lumā viņš vēl manīja aizejošu negaisu virs skaistā lauku pei

zaža un priecājās par tikko izplaukušo lapu drebēšanu zem

baltajām lietus strūklām.

Vecrīgas namu aptumsušie un slapjie dakstiņu jumti vi-

ņam atgādināja kādus citus jumtus viņa lauku mājās, kurās

viņš vairāk gadus nebija ieradies un kuras tagad pārvaldī-

ja viņa māsa. šis lietus negaiss un caur tālskatu novērotie

lauku skati viņu apdvesa ar nekad vēl neizjustu mieru, ku-

ru tam nevarēja dot viņa zivju departaments un Rīgas at-

mosfēra, piepildīta ar šablonisku mākslu un sīkām politis-

kām intrigām.

Varbūt dzīvodams vaigu vaigā ar dabu, viņš varētu atjau-

noties un ievest kārtību savā sajukušajā dvēselē. Viņš ne-

skaidri nojauda, ka viņa pastāvīgi nospiestais gara stāvok-

lis nāk no tā, ka viņš ir sarāvis sakarus ar savu tēvu tēvu

vecajām lauku tradīcijām, kurās ir daudz vairāk pārbaudī-

tas gudrības nekā bālajā un izstīdzējušā pilsētas inteliģen-

cē. Viņš sevi sajuta līdzīgu māksliniekam, kurš pazaudējis

krāsas un tagad stāv viens ar savu pindzeb*. še Rīgā viņam

bija jābūt par pastāvīgu cilvēciskas muļķības liecinieku un
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jādara gandrīz neiespējamais — jāreģistrē katra zvejnieka

noķertās un nenoķertās zivis.

Tādas domas domājot un staigājot pa istabu, viņš ierau-

dzīja, ka uz viņa rakstāmgalda atrodas vēstule. Viņš pazina

savas māsas rokrakstu. Viņa to aicina uz mājām svarīgās da-

rīšanās, pieminēdama, ka zirgi stacijā būšot pretī rīt. Tikai

tagad viņš atcerējās, ka rītu ir Vasarassvētku sestdiena.

Ansis Goba nolēma braukt.

Kad viņš nākošu dienu uz vakara pusi iebrauca mājās, su-

ņi viņu apsveica ar riešanu, govis ar maušanu un debesis

mīlīgi smaidīja, pilnas dziedošu cīruļu. Izlēcis no ratiem,

viņš sajuta neparastu spēku un vingrumu izšaujamies caur

locekļiem, jo viņš bija pieskāries atkal vecajai zemei. Ska-

ņa un jautra dzeguzes kūkošana atskanēja no birzes, iz ku-

ras pašu laiku atgriezās ar tikko nocirstam meijām. Arša-

nas troksnis un zirgu sprauslāšana nāca no laukiem un svaigi

izceptas maizes smarža no istabām. Pāri mājām aizlaidās

bars pīļu, un šis vakars bija tik kluss un gaiss tik skaidrs, ka

bija dzirdams, kur viņas nolaidās kādu versti atstatu stāvo-

šā ezeriņā. Pavisam pārvērties, viņš staigāja pa mājām un,

kad viņš iegāja dārzā, ābeļu un ķiršu ziedu baltums, sajauk-

damies ar rietošās saules sarkanumu, izpleta pār viņu dūmai-

ni vieglu un izmeklēti smalku plīvuru. Gluži medainas no

tuvienes un tālienes skrēja uz mājām bites, un viņu saldā

dūkšana un vasku siltā smarša šūpoja viņa dvēseli kā mū-

zika.

Ansis Goba nosēdās uz bērza koka sola, kur ceriņi, kas

pašu laiku taisījās plaukt, izveidoja patīkamu lapeni. Viņš

skatījās uz laukiem, pār kuriem žuburains, vecs un stiprs

ozols izstiepa savus zarus. Viņš bija izaudzis pirms gadu sim-

teņiem iz pirmatnējās latviešu zemes un ieaudzis modernos

laikos un skatījās viņiem pāri un vēl tālāku. Viņš dzīvoja

no laika uz laiku pats tikai no savām trīsām. Kādā brīnišķī-

gā saskaņā atradās viņa līko zaru miers ar augsto debesu

mieru! Vai tāpat nevajadzēja dzīvot arī viņam, Ansim Go-
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bam, vaigu vaigā ar šo dabas plašumu, putekļiem, ar zemi

nosmērētiem lauku strādniekiem un šiem te lietainiem, te

sniegainiem, te atkal saules apspīdētiem apvāršņiem.

Viņš sajuta, ka balss no tā cilvēka, kādu viņš gribēja re-

dzēt sevi un kuru Bīgā viņš nesadzirdēja, še skan ļoti tuvu.

Viņš manīja uz sava vaiga viņa dvašu un ausīs viņa lūpu

čukstus. Viņš domāja sevi atrodamies kādā centrā jeb kādā

krustceļā, no kura izgāja ceļi uz visām pusēm.

Tādā mērā viņš bija aizņemts no pārmaiņas, kura viņā

notikās, ka sēdēja nepakustējies, kaut novakara trokšņi bi-

ja pārgājuši dziļā vakara klusumā. Viņš bija pilnīgi pielī-

dzināms tiem priekšmetiem, kuri atradās viņam visapkārt

Neviens no dārza iemītniekiem viņa nebaidījās. Lakstīgala

skani iedziedājās viņam virs galvas, tuvu, tuvu pienāca no

meža atklīduši vāvere un lūkojās viņā brīnumainām acīm,

kāds putniņš nometās viņam blakus uz zara, iečivinājās un

taisījās aizmigt, un vēlāk noklīdusi bite, ieķērusies viņam

matos, miegaini dūca.

Ansis Goba sēdēja un baidījās iztraucēt ar pakustēšanos vi-

sus šos dzīvnieciņus. Varbūt viņi to jau noturēja par savējo,

ka nebaidījās un nāca viņam tik tuvu. Varbūt tie bija viņa

senču pārvērstās dvēseles, kuras gribēja viņu ar savu lielo

labvēlību piesaistīt pie šīm mājām? Bet viņš jau bez tā visa

bija nolēmis še palikties uz visiem laikiem.

legājis istabā viņš laimīgs aizmiga drusciņ aukstajos pa-

lagos, elpodams tikpat nedzirdami un mierīgi kā tās lapas,

kuras bērzu, ozolu un kļavu zari izplēta pār viņa gultu.
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ATMIŅAS

Vai tu atminies to dienu rudeņainā un miglainā Petrogra-

dā, kad kluss prospekts mūs aizveda ārā no pilsētas uz sa-

lām, kur nomirušos kanāļos sapņoja atstātu vasarnīcu at

spīdumi? Bālas kā tava seja aiz melnā plīvura, lielas kļavu

lapas bira pār mums, un mēs aizmirsāmies starp nodzeltēju-

šiem kokiem, ap kuriem lidoja rudeņa smarša un zilganā

migliņa, viegla un caurspīdīga kā mīlestība. Kaut kur tālu

aiz mums dunēja revolucionārā galvaspilsēta, ap kuras mo-

numentiem bangoja pūļi kā lieli ūdeņi Bet vairāk par šo

revolūciju uz ielām mūs saistīja revolūcija, kura zvērus bija

radījusi mūsu sirdīs, un mēs pasmaidījām, atminēdamies sa-

vas senās dienas Kurzemē, viņas pusdienas, pilnas milzīga

saules spīduma, viņas dzīves vienmuļo jautrību, viņas vaka-

rus ar tumsā un zālēs pazudušiem ceļiem. Tu kļuvi jautra

un bezbēdīga, maigā ugunī dedza tavas acis, un šinī brīdī ne-

kas mums nebija mīļāks par mūsu tuvumu, kas sapludināja

mūs kopā šinī zilganajā un siltajā zāļu vakarā. Kāda nimfa

uz sava pjedestāla dārzā mums uzsmaidīja un māja ar roku,

kad es tevi aizvedu atpakaļ pa kluso prospektu, mīlēdams te-

vi ar mīlestību, neaptveramu kā krēsla pār vakaraino pilsē-

tu, un nekas nebija dievišķīgāks par skūpstu uz tavām lū-

pām cauri melnajam plīvuram.

Es gāju pa pilsētu. Caur ielām, kurām nebija gala, pūlis

mani rāva sev līdz kā ūdens akmeni pa upes gultni un, kad es

acis atvēru, manu tumsu pāršķēla tavas miesas gaisma, bal-
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ta kā elektriska gaisma. Bargs un dzelžains vakars nāca pār

pilsētu, tramvaji drudžaini zvanīja, automobiļi svilpa un rū-

ca, pūļa gaita kļuva arvienu spēcīgāka, trokšņi dārdēja pie-

augdami, vējš svilpoja un nikni plivināja sarkanu karogu

pie augstas karnizes. Apkārt man pacēlās vecas ēkas ar mil-

zīgiem korpusiem, bet viņu vārtiem bija noņemti impēriskie

ērgļi. Kur ir tagad vara, kas lika pacelties šām būvēm, ar-

kām un torņiem? Lieli ir bijuši viņas nodomi un varens vi-

ņas lidojiens, un, kaut gan satriekta, viņa tomēr vēl dzīvo vi-

sos savos monumentos.

Ņeva stipri sit savus viļņus pret krasta granītu, un šie si-

tieni liekas kā sitieni pret dzelzi. Tālumā uz upes kustas mel-

nu tvaikoņu stāvi, un no viņiem brīžam izplūst dobja mau-

rošana. Saule nava redzama, bet no vietas, kur viņa atro-

das, izlaužas četri plati stabi, līdzīgi lielu sudmalu pārdabī-

giem spārniem, un ieurbjas pie horizonta tumšajos namos.

Pēkšņi viņa parādījās un piepildīja gaisu ar sarkaniem un

zeltainiem putekļiem, paceldama it kā purpura flagu pār re-

publikānisko pilsētu. Tilti, torņi, pilis iemirdzējās daiļumā,

kādu cilvēku sirdīs pa reizei iemet mīlestība. Uzvaras eņģe-

lis pret Ziemaspili likās lidojam starp mākoņiem, kāds tem-

plis starp baltajām kolonnām spīdēja kā ekstāzē. No kaln-

veidīga kupola nāca dobja zvanīšana. Tu Pētera un Pāvila

zelta adata! Vara jātnieka mūžīgais aukainums! Ak taurē-

jošie admiralitātes eņģeļi vakara sarkanumā!

Baznīcu torņi un augstāko namu spicumi izlīda iz tumsas,

un gaisā saslējušies zirgi uz galvenā štāba arkas iezviedzas,

sajuzdami rīta tuvošanos. Plivinādami savu cepuru lentes,

ātri pa pustukšo ielu aizbrauca matroži, kuri bija ieradušies

no jūras. Viņi bija melni, sarkanām bārdām un iedvesmēti.

Viņu iedvesme likās lidojam augstāki par augstāko baznī-
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cu krustiem. Viņu galvas, līdzīgas spēcīgiem tarāniem, ku-

riem bija salauzt veco kārtību, bija uz priekšu noliektas un

asi raudzījās krēslā. Tās ir vēsturiskas figūras, nemirstīgs

materiāls revolūcijas skulptoram, šie matroži ir uzkāpuši

tik augstu, ka stars no kādas jaunas dienas, iedūries viņu

smadzenēs, padarīja viņu uzbrucēju sajūsmu par neizsīksto-

šu. Līdz pusdienai viņi kopā ar zaldātiem bruka virsū jun-

kuriem, kuru līķi vairākas dienas peldēja pa Petrogradas

kanājiem, dauzīdamies gar granīta krastiem. Kad pienāca va-

kars, viss bija norimis. Slapjās un ļaužu pilnās ielās brī-

žam laternu gaismā pazibēja kāds automobilis ar tiem pa-

šiem matrožiem un pazuda, lai uzbruktu no jauna republikas

ienaidniekiem.

Vēlu, vēlu, aizmirsis junkurus un matrožus, es staigāju

gar veco un uguņu pilno kanāli. Es ilgojos pēc tevis, kuru

nebiju veselu nedēļu redzējis. Es domās skūpstīju tavas ro-

kas, kuras mani ir apkampušas un cieti klāt piespiedušas ua

turējušas. Tavu kluso pieri, kura par mani ir domājusi. Ta-

vas lūpas, kuras man čukstējušas vārdus, kādus neviena mī-

lētāja nevienam nebija čukstējusi no pasaules gala.

Es tevi sagaidīju starp vientuļiem dārziem pie vecas baz

nīcinās, uz kuras joniešu kolonnām un smailā torņa dusēja

rožains rīts. Maigie mīlestības vēstneši baloži balti un mā-

laini lidoja viņai apkārt, un augstā parka koku galotnes sitās

gar viņas zeltīto krustu. Tu biji brīnišķīgāka par rītu, kurš

pamazām piepildīja gaisu un nesa pāri visai pilsētai dobjas

un smalkas zvanu skaņas. Es gāju tev blakām, ieelpodams

tavu drēbju vieglo aromu un raudzīdamies tavā sejā, viegli

sārtā kā gaiss karstā pusdienā pāri nobriedušam kviešu lau-

kam Kurzemē. Es atminos kādu brīdi, kad tu nevarīgi du-

sēji uz dīvāna, lūpām, kuras bija nogurušas skūpstīt. Batista
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baltais mirdzums sajaucas ar tavas miesas mirdzumu, un es

nogrimu viņu baltumā, lai vairs nekad neatmestos.

Mēs staigājām gar kanāli ar smagi piekrautām barkām

un, kad mēs nosēdāmies un es pacēlu plīvuru no tavas sejas,

es redzēju tavās acīs visu pasauli ar viņas pilsētām, kalniem

un jūrām līdz pat bezgalībai apstarotu, šķiroties tava seja

uzliesmoja nemirstīga, un tu aizgāji, nesdama līdz manus

skūpstus uz tavām rokām, lūpām un sirds.

Piesniguši koki skvēros un dārzos likās ziedoši, sniegs gu-

lēja uz torņu kupoliem un statuju galvām un mugurām, un

ļaudis pa prospektu staigāja jautri un priecīgi. Kopā ar kā-

du draugu, kurš kafejnīcās meklēja mūžīgo dzīves ilūziju un

elektriskās gaismas aplietu dāmu rokās kādreizējā maigā

skaistuma un cilvēcības atspoguļojumu, mēs iegājām biean-

tīniskā baznīciņā, kur mirdzēja dievmātes briljanta tērpos

un uz sienām mozaīkas eņģeļi zili un zaļi un ķerubi un zera-

vi ar izplestiem spārniem. Baznīciņas logi rādīja tikai mū-

žam zilas debesis, un telpā zaigojās svētbilžu dimanti un citi

daudzkrāsaini dārgakmeņi. Bet askētiskie svētie savās sa-

stingušās pozās mūs nepievilka un apaļās formas un dzīves

siltums mūs saistīja arvienu vairāk.

Pēc tam tas bija pa pusei antisks templis, kurā mēs iegā-

jām. Ap viņa varenajām ārējām kolonnām jau pludoja va-

kara krēsla. Tumšums, dziļš kā dievība, valdīja tempļa iek-

šienē. Es jutos tālu no ārējās dzīves un viņas pārejošiem no-

tikumiem. Dievības tuvums mani saviļņoja, un es lūdzu par

tiem, kas man bija mīļi: par tevi, par tavu mīlēt nenogursto-

šo sirdi, par zaļo Kurzemi un Vidzemi ar viņas tūkstošiem

avotu.

Līdz ko man apnika ielas dārdoņa, vecu laiku arehitektū-

ru ēnas, vara un stikla mirdzumi, es atpūtos templī, pie kura
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sliekšņa nomira visi zemes trokšņi. Vai tu atminies to aprī-

li ar plašu un saulainu pavasara vēju pār pilsētu un pār par-

ku augstajiem kokiem, kuros brēca kovārņi, kad mēs pa no-

dzeltējušām akmeņa trepēm viņā iegājām, kur mūs sagai-

dīja tālās zālēs pazūdošu dieviešu pūlis, kuru krūtis mirdzē-

ja kā girlanda lielu un nobriedušu augļu, mums pretī siltas

un drebošas. Es atminos, ka spīdēja saules stari uz malachi-

ta un jašmas vāzēm un, kad mēs nonācām zālēs, kur lēn-

acainas flamietes rādīja savas lielās muguras, gūžas un krū-

tis ar galiem, sarkaniem kā ķiršu ogas, un raustīto miesu

trīsas iegāja mūsos un mēs drebējām, roku rokā stāvēdami

nemirstīgo audeklu priekšā. Ne itāliešu skolas dievišķās ma-

donas, ne eņģeļi ar izplestiem spārniem, ne Veneras, kuras

aizvizēja savos ratos, vilktos no delfīniem pa klusi vizošu

jūru, mūs vairs nesaistīja. Es redzēju, ka raustījās tavas nā-

sis, un, mājās pārnācis, es skūpstīju tavu ceļu baltos galus,

tavas krūtis, kas sarka un svaidījās. Tikai klusais spogulis

uzglabāja mūsu mīlestības maigās un apgarotās kustības un

vēlāk mūs pašus, dusošus blakām, nogurušus un laimīgus,

savā caurspīdīgā dziļumā uz mūžīgiem laikiem Tajās dienās

mēs bijām tikai divi visā pasaulē. Tavās acīs, dienvidu bez-

rūpīgās debesīs, pilnās zilas uguns, es redzēju, ka tavu krū-

šu paēna bija man rožaina Venussala un tavi smiekli čaloja

kaisli un saldi kā viļņi ap to. Paslēpis seju uz tava kakla, es

raudāju aiz laimes, un saule lieliem plankumiem gulēja pie
mūsu kājām

Pats es nezinu, cik ilgs laiks pagājis, kopš trokšņainais un

ļaužu pilnais tramvajs nes mani katru dienu pie tevis. Ka-

mēr apkārt dun un rūc — aizveru acis un apdomāju teiku-

mus, kuriem jāvaldzina tava dzirde kā mūzika un jāsaviļņo
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tavas asinis, kuras jau bez tam rit tik ātri, ka viņu dēļ tevi

var apskaust tumsas dienvidnieces, plaši trokšņojošo palmu

zemju un zilgano peizažu apdzīvotājas. Tā braukdams, es do-

mās skūpstu tavu seju un visu tavu augumu, kas ir kā ba-

gāts dārzs rudenī Kurzemē, pilns savādu augļu. Tu zini, kā-

da burvība ir rudens sirdīm, kas mīl dzīvi un formas, kuras

var maigi apglāstīt rokām. Tāpēc es tevi mīlu, ka tu esi vīs-

tošais rudens, kurā visa diezgan, un no laika, kamēr man

patīk sievietes, neviena miesa mani tā nava valdzinājusi kā

tavējā, kura ir nopļauts siens, pilns mirstošu puķu, un viņā

es paslēpjos un nozūdu un domāju par kādu bezgalību, kas

esi tu.

Es braucu gar dārzu, kurā paceļas dievu, dieviešu, faunu

un nomirušu dzejnieku tēli. Tās debesis ir aizgājušas, zem

kurām viņi dzīvoja, un visasākā auss, pie zemes pieplakusi,

nesadzirdēs vairs to laiku cilvēku trokšņus, šīs cēlās figū-

ras lielinieki ir apklājuši neķītriem uzrakstiem, bet tik kur-

las viņas ir pret apkārtējiem kliedzieniem, ka, skatīdamās vi-

sam pāri, saldi bauda savu nemirstību. Satrakotā ielas tri-

būna žesti, pēc ieguvumiem bangodamais pūlis, grūstošās

dzīves kārtības putekļi, viss tas aizies, bet tu tomēr ieslēdzies

savā istabā, atdod savas lūpas un savu miesu skūpstiem, ku-

ru siltums nāk no visdziļākiem dzīves dienvidiem. Tās būs

tikai atmiņas par viņiem, kuras mums liks pasmaidīt, kad

pienāks vakars un nekādi zemes trokšņi vairs nebūs sadzir-

dami. Sniedz man savas lūpas! Jo redzi, driadas vēl mājo me-

žu biezumos; jautri stabulē kaut kur vakaros fauni, un Afro-

dite savos gliemeža ratos tāpat kā priekš gadu tūkstošiem

pāršķeļ pasaules jūras. Esi sveika un laimīga, mīli dzīvi un

cilvēkus! Jo visa mūžīga viņsaules dzīve nava vērts viena

mazā brītiņa, pavadīta tavās rokās, pie tavas sirds.
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