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KUSTIBA

Skreen vilceens, nemitigi vilceens

caur laukeem, kokeem, tuneleem un tilteem —

mirkleem, mirklis leekos līdzi.

Treec mani kustiba, es treecos viņā.

Bet mūžam ta jau manī bija

daudz simtkārt straujāka kā tvaika spēkos,
kā elektriskās strāvas drāšu vados,

un tūkstoškārtīgs ātrums brēca manī

līdz mana esiba bij eesākusi būt.

NAKTĪ

Pār pusnakti, līdz pulksten veenam

veens pīpēja pēc cigaretes cigareti.

Jau reti autobusi bij un trami.

Rāmi vēl sēdēja veens laužu žūksni

un dūmu čūksti, trauku šķindā,
kur rindā jau aiznakšoja dāmas

un solos sulaiņi kur skrēja.
Tam zīmuls rokā — rokā papirs
un roka rakstīs, leekas, dzejoli par nakti.

Bet taktī sulains sacija: laiks nobeigt:
nav naktī meera mums,

bet jums es lūdzu maksāt!

Tad maku izņēma un meeru deva,

un izgāja bez meera

naktij taktī.
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PĒDEJAIS VILCEENS

Nebij nekas — tikai nakts,
pulkstens ap veenu — ne vairāk

un cilvēks.

Pa betona kāpem tunelī tika

un eerāvās elektrqvagona stūrī.

Pukstēja motors un sirds.

Taī brīdī viņš šausmigi sauca:

— Šis pēdējais vilceens šaī naktī!

Un konduktors pacēla roku:
nobraukt!

TRĪSDESMITĀ APRILĪ

Pee Pšorra am Kurfiirstendamm

mēs sēdējām — trīs mākslineeki

leeki, leeki: kreevs, igaunisun es — mēs sēdējam

pee Pšorra am Kurfiirstendamm,
starp vaigeem gurnigeem, kur cigārs vidū.

Mums vakars sakarigs tik likās

ar mākslas tukšibu, cik cigārs gruzdošs
starpvaigeemgurnigeempee galdeemozolaineem.

Un trauki skraidija ar sulaiņeem pee dzērajeem,
teem dveeļi smaidija un atklanijās,

kad mijās eenācejs pret izgājēju;

es smeju: tikums gurnots bij te ta

kā vaigs, jo dzēra divus alus tikai!
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Likām sev šartrezi ar pudeli likt galdā,
uz galda lai notees netikums un notikums

starp mums!

Tas bij vēl trīsdesmitā aprilī:

likts liķeers galdā buršigais
pret buržujibu beidzamais —

rīt pirmais maijs!

KOLONNĀ UZKĀPU

Es Uzvaras kolonnā uzkāpu.

Es uzvaras dccvi tur redzēju
un viņas prūsiskās kājas —

un Bismarks un Moltke kā dižojās
tur lejā, pee resnajām kājām —

pee apžlāgtām vecenes kājām.
Vairs bērni šo baideklu nebijās,
no augšas uz galvām teem spļaudījās,

mēdijās.
No augšas es pilsētu redzēju.
ar rūcošu plašumu dvašu:

kā fabriku varenee skursteņi
tur baznicu torņus jau aprija,

kaut debesis dūmakā eesmaka.

Kaut debesis dūmakā eesmaka,

es preecajos: vilceeni cauršāvās

caur vecajeem torņeem un muzejeem,

caur nameem un pilim, staro skursteņeem.

Es saucu: ak darbi, ak strādneeki —

ak ātrums!
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Un Maijdeenas saulainā pusdeenā
jauns komunists uzvaras kolonnā

un sarkanais karogs tam plīvoja —

tad redzēju dzidri — caur maijeem!

JAUTAJUMS RESTORANĀ.

Pee alus sēdēju es Viktorijā
zem Leepam Fridricheelas stūrī —

bij muziķa un dūmi.

Bij spoguļkolonas — taīs seeveetes

ar rozā cepurēm un sejeem salauziteem,
kas lūza atspulgā un izkūpa kā dūmi.

Pee alus sēdēju ar avizi un cigareti —

man nosēdees tu preti,

tu preti, tu.

Kas tu, no kureenes, ko dari

šaī mulsā kustibā, ko pilsēta te izrit?

Vaj viņas mechanisma režģos
tu ritens kāds, kas nepeeceešams butu,
lai ritums nesabrūk?

Kas tu?

Vaj tikai ta, kam dzīviba un meesa

līdz kapam jāaizvelk?
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MĀTE UN-

Šai milzu kustibā es tavas lūpas

tā jaužu skūpstā mūžigā ar mani.
kā mechanismos tavas acis

es redzu caurredzigi tverot.

Šais treliņos un dzelžu režģos,

kur smadzenes un domas režģas —

tu pirmā virziba un daile:

tu cilvēku no dabas režģeem raisi,

lai virzumu viņš dotu savai dabai!

Es tevi sadzirdu šaīs dzelžu ratos

un tēraudriteoos un steenu pitnēs —

tu veidu verdzene!

Es atbrīvi tev nesu

šaī milzu kustibā, kur tavas lūpas

es jaužu skūpstā mūžigā ar mani!

VIER SÖHNE GEFALLEN

Pee biržas bij —

pee biržas stāvēja kāds vecis.
kāds übags greizs.

Tam rokā cepure ar grašeem dažeem.

Pee biržas bij —

kads cilvēks greizs un izpuris pavisam,
kā matu šķipsna pēdējā, kas tam pee peeres.

Viņš stāv un stāv.

Un tuklis cigārs iznāk treknās lūpās,
ar dumu laipnibu pret vecā acim.
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Tam strausa spalvas uzvēdina smaršas
— kaut pusviltotās dc Coty —

lai mušas aizdzītu no asarotām acīm.

Viņš stāv un stāv.

Un čaligās un slaidās damu rindas
tam ēnu peenes klāt ar zīda saules sargeem,

lai pārāk nenogurst tam cepure, kas rokā.

Un teešam noteek tā, kā sludināts un rakstits:
Pee biržas

nu krīt gar cepuri tam 10 feniņu no kunga,
kam šodeen pusmiljards pēc kara kursa.

Pee biržas

bij līdzcietiba tam, kam peekārts dēlits:
Vier Sohne gefallen.

LIDERA UN ŠIBERA SARUNA ZEM LEE-

PĀM UN ZEM ČETRĀM ACĪM ŠPREEUPES

KRASTOS

„Nu sveiki, sveiki, Liderkungs!
Es biju domājis, ka ilgi būs man jādreb:

pat konjaka pudeli paņēmu līdz

un cigārus vairāk kā paradis vadāt,

jo bencins ir jātaupa loti šaīs deenās,

kas valūtai līdzigi svārstās."

— .Jūs, augstā ekeselence Šiberkungs!
gods apsveikt

paša un partijas vārdā!"
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„Preeks peeņemt. Lai partija dzīvo!

Es eemetu malku uz to.

Un ceru, jūs ari —"

— „Es baidos —"

„Tik droši, tik droši —

ģiftet nav nolūks:

neracioneli
_

šaīs deenās,

kas valūtai līdzini svārstās."

— „Partijas pēdējā kongresā peerjemta

rezolūcija —"

„No paša fabrikas un paša pagraba,

ar paša marku,

paša pasneegts —"

— „Var noglūnēt kāds strādneeks '

no jūsu fabrikas."

„Tee jūsu partijā.

Es pats to vineem aģitēju."

— „Vaj jūsu šofers uzticams?

un jūsu auto?"

„Tas uzticams ir man

un jūsu partijai — par algu.

Un auto — ho — ho — ho!"
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.Jūs atklāts, prātigs vīrs:

mums jāved kopigs uzbrukums:

es komanda — jūs leelgabals."

— „Bet, bet, bet —"

,Jūs betinat. Jums nepeeteek?
Tak visa partija tad eeees lideros!

Es solu to un pildu!"

— „Tas nebija tas īstais bet.

Bet izleekatees tā, ka jūs tas leelgabals.
To teikt es gribēju un runāt."

„Jūs izliksatees tad par komandeeri?"

— „Par aizstāvi es parlamentā uzstāšos,
bet īstā loma man: būt labam moceklam."

„Tas ir: ne komandeeri tēlosat,
bet komunistu."

1— „Tad peeņemt var,

ka kvorums sarunām ir drošs.

Tik nedomājat vis, ka Kuhhandel es sākšu!"

„0 ne, o ne!"

— „Mums kopigs eenaidneeks:
man amatam — jums makam,—

kas veens ir un tas pats."
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— „Bez izsmeekla!"

„Es respektēšu."

— ~Pat streiku peeteiksim —"

„Tik ne kā leelgabals —"

— „0 ne, o ne!

Pēc brīža atkal atsaukts tiks."

«Jūs masu skatus labi spēlēt protat —

to zinu pats."

— „Pat Liebknechtu mēs peekārsim pee seenas."

~Tik laikā peekarat, kā peelikām to laikā!"

— „Un avizē mēs lamāsim no jauna
visvairāk šiberus."

„Lūdzu, lūdzu!"

— „Tik revolucionāra

un cīnās droša

ir viņas augstā ekselence

mūsu vecā partija!"

„Šis veenigais darijums stabils

šaīs deenās.
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kas valūtai līdzigi svārstās.

Vaj varam sākt?!"

— „Ja — Šillera un Getes vārdā!"

„Ich hatt' einen Kameraden!"

DEMONSTRACIJA

Karogs pēc karoga — eecirknis. eecirknis:

pirmais un desmitais, simtais un tūkstošais!

Dzeesmas un lozungi, soli un veenota takts.

Tūkstošee, tūkstošee, miljonee, miljonee:
tramvaju trankšķus un vilceenu ņudzoņu,
motoru rūceenus, propellerdūceenus
savalda veenoto karogu takts!

Izkrīt no baņķeera mutes ta kairigi kūpošais
cigārs,

izdreb ta pārtuklee pirksti un nobālē seevu un

sulainu kadri

spoguļu seenās zem nākošo takts!

Tribūni tribinēs pacēla rokas un balsis:

„Ta būs pēdējā kauja!"
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DAUDZ FABRIKU

Daudz verstis apgāju un nenobeidzu —

daudz verstis fabriku.

Man kājas apgura — ja, inteliģentās kājas —

Vecmoabitā tām bij grūti.
Dzelzs visur apkārt bij, dzelzsskaudri zveedza,

tvaiks asi šņāca.

Un.āmurs klaudzēja, raksts rakstā krita —

tur dzīvais asins rita
—

sirds, roka: darbs.

Jūs milzu korpusi, jūs varas pilnee —

jūs kvēpos krāsotee un notašķitee,

ar logeem noslēgteem, lai eekšup neredz

kā dzelzi veidojot eet veidā cilvēks —

jūs korpusi Vecmoabitā!

Tur bērni skraidīja, tur putekļainais asfalts

jau agri aprūdija viņu kājas
preekš akmeņeem un dzelzīm.

Bet viņu jaunais prāts un roka

jau zirgu zīmēja un cilvēku uz fabrikrutīm —

matstiklu rūtīm Moabitā. >

Un garlaicīgi gulās laiski ķeeģelžogi,
uz žogeem afišas: uz sapulci jus, beedri!

Mums protests jāizsauc: mums gūsta simti,

mūs eežņaudz ceetums.

Mums protests jāizsauc,



lai musu vārds grauj mūrus,

ko cēlušas ir mūsu rokas.

Un leetus uzlija un melna kļuva
man jaunā cepure un svārki pilni kvēpu,
kas gaisā krājušies ap fabriku un darbu.

Un vējš tad uzpūta — man acīs krita

tee smagee sodrēji, kas sagrauž mūžus.

Es gāju kantinē —

_

bij traukos gala —

un alu peedzerot jūs nemanijat,

ka ēdat atleekas no fabrikanta galda.

Jūs, kvēpos dzimušee. kam acīs dzelžu sārni,

jūs, saēstee no sodrējeem un trokšņeem,

ko mūžam āmuri un dzelzis izbrēc —

lai sabrūk varas tās, ka maitas smaka

ar alu noslēpta un restorānu, —

jūs, fabrikkorpusi Vecmoabitā,
jūs strādneekkorpusi,

jūs kaujas korpusi —

ir laiks!





TURPMĀK IZNĀKS SEKOŠAS LINARDA LAICENA

GRĀMATAS:

Semaf o r s. Dzejoļi.

Pasauli ceļam. Dzejoļi.

Dūmu riņķi uz asfalta. Aforismi un piezīmes.

Mītiņš ballē. Laikmetiska pasaku spēle.

Šaubigais un cilvēks. Romāns.

Kameras. Stāsti.

Kalevala. Somu tautas eps. (Tulkojums.)

Leonardo da Vinči. Merežkovska romāns. (Tulk.)

Melnās pasakas. Melno tautu pasaku izlase. (Tulk.)





Pārlabojums.
JO. lapaspuse 7 apakšējām rindām, sākot ar var-

deem: — „Tad peegemt var* u. t. t. — j a b 5 t lapas-

puses sakumā, augša.
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