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Divas pasaules
(Iz peldu-sezonas)

Kad saule sarkstot kāpu klēpi slīd,

Kā līgaviņa kauniga un kautra, —

Tad jūpnalā, kur staltas villas spīd,
Verd dzīves straume aizraujoši-jautra.

Parks atmostas no deenas snaudeena:

Ap leepu lapām lampu leesmas vijas,
Un veegleem spūrneem maiga muziķa

Pa gaisu lido debessharmonijās.

Kā zibošs zeedu mežs,

Kas kaiju smaršas dveš,

Sēd zīdā, zeltā dāmas cēli, glīti;

Un kavaleeri treec,

Un puto šampaneets,
Un lepni dīžā baltās vestes švīti.

Kad saule tvīkstot jūj-as gultā krīt,

Un ap to dejo demantkurpes kāvi, —

Iz mālu būdām, tīklus jūj-ā dzīt,

Leen stīvi, drūmi, salīkuši stāvi.

Tee dzīves jūga mēmee vilcēji,
Kas nāvi skatijuši vaigu vaigā,

Dēļ maizes kumosa kad ļaunee rūpesti

Tos dzina jūras, gaitā kļūmā, baigā.
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Kā ēnas, atburtas

No garu valstības,

Peld melnā tumsā melnās, mēmās laivas;

Ap viņām šausmigi
Glūn plūdu dziļumi,

Un baigi klaigā izbaiditās kaivas.

Kad pusnakts māj, un visu slēpjošs auts

Pār greznām vasarnicām klusi klājas, —

Kā bakchante tad Vēnus zemē trauc

Un lakstotāju vidu kaila stājas.

Gaiss drebot kaist
.. .

Guns bikli paslēpjas :

Tur šķīstos zeedus roze pīšļos vārta
. . .

Un skūpstu tvaiki karsti paceļas
No reibinošā mīlestības sārta.

Ar burvju grāciju

Ta siržu nektāru

Sneedz žilbinoši-zalgojošā traukā;

Un lūpas viņu sūc,

Un leegās līgsmo krūts,

Un asins viļņo saldu jūtu aukā
. . .

Kad pusnakts māj, un dumbros dumpji mauj,
Un tvaiku blāķos zibšņu čūskas krājas, —

No dibiņeem tad Jūras Vecais rauj
Ar vētras zizli bangu lauvas kājās.
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Līdz debešeem tās putu krēpes kreš,

Un rūc, un kauc, un spārdās jūjas grodās,
Un šausmu rīkles plati vaļā pleš, —

Vai! zvejneekam, kas viņu ķetās rodasl
..

.

Kā milži-veenači

Blenž bāku uguņi . . .
Pret rāvām*) viļņi laivu treec ar vari:

Trūkst skotiņš**) . . . Mala lūst. . .
Ar bāni ūdens plūst. . .

Ai/ palīdzeet jūs, dižee debessgaril. . .

Kad saule leen no putu palageem

Un villās logos zelta lāpas laista, —

Aiz zila zīda puķu preekškareem

Meeg pirmā meegā meiča kairt-skaista.

Ta dūnu cisas lutekligi dus

Ar leegu smaidu sejā glezni-sārtd;

Un Amors pamet skatus šķelmigus :

Kur vaid nu roze, salnas neaizkārtā? —

*) rāvas = akmeņu slāņi.

**) skotiņš = šņore, ar kūju valda zēģeli.
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Kā bangās gaigalas

Tai krūtis cilājas:
Sirds sapni tvej vēl laimi izbauditu;

Un kātris pulsa puksts

Skan itkā mīlas čuksts

Par dzīves dzejas debessdaiļo rītu.

Kad saule kāpj pār kāpu paugureem

Un mālu būdā slēpu skatu raida, —

Kā mūmiju uz auksteem akmeņeem

Ta seevu redz, kas rokas lauzot vaida.

Un kaktā tur, kur kails spīd salmu maiss,

Kas jaunibu tai sāpēs nolaupijis,

Guļ bēdu dzimtas atspaids veenigais,
Ko nāves žaunās milzu vilnis rijis.

Sirds izsamisumā

Un meega gurumā
Tai taisās dzist ar lampas tumšo leesmu;

Un kāpu preedes šņāc,

Un jūras bangas kj-āc :

Dzeed viņas dzīvei drūmu kapa dzeesmu
.
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Kāds mūžs

Kur vēji smiltis dzen,

Kur preedes līkstot sten,

Viņš, mātei mirstot, gaismu eeraudzija;
Un jūjas rūkoņa

Un debess dūkoņa

Tam bija pirmā šūpļa melodija.

Uz jūju ar spailēm*) tēvs steidzigi eet:

Tas ķēreenu sedumd**) bagātu šķeet;

Un līceni rokā tek puisēns tam līdz, —

Cik skaisti uz jūj-as mirdz zeedoņa rīts!

Aiz dimanta kalna, kas pamalē spīd,

Kā tauriņi balti tur laiviņas slīd;

Un ilgi no krasta zēns pakaļ tām raug',
Un paceltees spārnos tam vēliba aug.

Pa kāpām viņš lēkā tik jautrs, tik naigs,

Te pēkšņi visapkārt top tumšs un baigs:

Ar vērpatu veesuļeem pērkoņi nāk,

Un jHļ-a līdz pamateem kustetees sāk.

*) Spailes = zvejas rīki.

**) Sedums = veeta jūrā, kur izmet tīklus.



Ta kustas, un raustas, un plosās, un vaid,

Kā izbeedets kurliks*) gar krastu zēns skraid,

Tas skraida un gaida, līdz metas jau vēss, —

Ne pārnāca laiva, ne pārnāca tēvs.

Ja, dzīves dzīrās bēdu kauss

Par daļu tam bij lemts:

Tas mīļākais, tas dārgākais —

Tas tapa viņam ņemts.

To zina tik zvaigznes un mēnesis,

Kas drūmajam jauneklim noticis :

Te līgsmi tas līgo, te domās tas grimst,

Te dejot un dainot tas nenorimst.

Zem paegļu pudura veentuligā

Tur mutiti pirmo tam dāvāja ta . . .
Un kaisdams, un kāsdams, un izgaisdams viss,

Tas juta virs zemes debesis.

Leeglaimibā lūpas vēl tagad tam trīc —

Ai svētītā stunda/ ai debesu brīd's 1

Ai debesu brīdis, cik tas bija īss! —

Uz svešumu kareivim jādodas drīz.

*) Kurliks = jūras putns.
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Viņš skūpstija viņu vēl pēdējo reiz . . .
Tee šķīrās . . .

Tam prātā tik stāv viņas sejs . . .

Bet pēc gadeem, kad mājā tas pārnāca,

Ta nebija vairs viņa līgava . . .

Ja dzīves dzīrās bēdu kauss

Par daļu tam bij lemts:

Tas mīļākais, tas dārgākais —

Tas tapa viņam ņemts.

Starp zvejneekeem krogā vaj vakars, va/ rīts

Ar vijoli rokā sēd invalids;

Tam preekšā stāv glāze; viņš iztukšo to,

Tad satvej tas vijoli sasmulēto.

«Nāc raudi par mani, nāc sēro man līdz,

«Lai nedzīvās seenas aiz žēlabām trīc:

«Kad svētlaimes svētnica gjuvekļos brūk, —

«Pār deviņeem kalneem tad līgsmiba mūk.

«Ir asaras, kūjas tik klusībā līst,

«Ir vātis, kas dzīdamās nesadzīst. . .

«Kas eežēlos brāli, kam ņemts viss, kas dārgs,

«Kas veens šeitan maldas, sirdssagrausts un vārgs?»

««Ko sēri kā vālodze vītolā speedzf

Greez danci, ko dancot/»» tā dzērāji kleedz.

Viņš nedzird.
. .

Un dusmās, ka neklausa tos,

Tee sit tam vijoli gabalos.



12

/<2 fiferz>£s dzīrās bēdu kauss

Par daļu tam bij lemts:

Tas mīļākais, tas dārgākais —

Tas tapa viņam ņemts.

Prom vētra, prom brāzma
. , . tik jūra vēl rēc,

Un viļņi šļācas, un kaijas brēc
. . .

No krasta uz jūpi blenž puisēns un gauž —

«Teic, puiseniņ, kas tevim sirdi grauž?»

Bass, skrandās, aiz sala tas dreb un trīc . . .

««Kā tētis vairs nenāk — jau ceturtais rīts;

Mana māmiņa šurpu ik rītus man raid,

Mana māmiņa slima uz gultas vaid.»»

Kam svešneeka seja tik domiga kļūst?
Kam pēkšņi pār vaigu tam asara plūst ? —

No pleceem tas pelēko paltraku rauj
Un zēnam ap trīcošeem kameešeem skauj

No brīnumeem mazais vēl atjēdzees nav,

Aiz kāpām bij svešineeks nozudis jau . . .
Un mežā no rīta, kur apenajs beezs,
To mežasargs atrada karajamees.
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Ja, dzīves dzīrās bēdu kauss

Par daļu tam bij lemts :

Tas mīļākais, tas dārgākais

Tas tapa viņam ņemts.

Pee preedes veentuļas

Redz ārpus kapsētas

Sen sabrukušu kapa uzkalniti;

Tur attek aitiņa

Pēc tauka mauriņa

Un bērni — skābeņu šķiti.
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Fantasts

.
. . A om npocumt 6ypu . ,

M. JJepMOHmoen.

. . . Bet nemeerpilns viņš lūdzas aukas.
M. Ļermontovs.

Pa jūju dej vētra,

Melnā, bezbēdīgā gaisa meita,

Un svilpo un sauc:

«Šurpu jūs, viļņi, tuvi un tūļi l

«Šurp, mani mlļee bezmūtes brāļi!

«No mēmeem dziļumeem tumsas valstibā

«Nākait padraset spožā brīvībā

«Ar putneem un mākoņeem knašeem

«Pa jūj-as klajumeem plašeem !

«Ju heisā!

«Trauksim ar joni, skreesim ar šalti,

«Dragāsim kuģus, kas līgojas stalti!

«Zvejneeku tīklus plosisim, rausim,

«Izmukt saķertām zivtiņām ļausim —

«Pašus slapjajām rokām turklāt

«Ņemsim pamīlinat!
«Ju heisā! Ju heisā! Ju heisasā!

« Vaj dzirdat tur pērkoni tālumā?!
. . .

Un peepeši
Iz viseem atvaru atvareem
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Izlēca putojoši viļņi,

Un[ lēca uz augšu cits par citu,

Un lēca tik augstu,

Ka, atpakaļ krizdami, plaka un plīsa.

Un viņu veetā pacēlās citi,

Un pēc citeem atkal citi,

Cits pēc cita traukdami,

Un cits par citu kaukdami

Un augdami arveen leelaki,

Arveen bīstamāki.

Suņi tā lēkā aiz preeka,
Izdzirduši pazīstamo taures balsi.

Savada kāre pamostas viņos :

Kāre skreet, tvārstit, raut un plosit.
Un viņi bez jaudas padodas šai kārei.

Un tāļu debess pamalē

Atsitas un atbalso

Viņu trakuligā plosišanās.

Uz kāpu paugura,

Kas kā kameeļa kuprs

Paceļas starp preedem,
Stāv jauneklis.

Degošām acim raugās

Viņš krācošajā tumsā,

Un pār viņa lūpām
Verd vētrai līdzigi vārdi:
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Jūrai jūrai tu pasaules pirmdzimtā!

Tu zemes mātei tu dzīvības sākums —

Uzklausi man!

Es mīlu tavu veenmuļo rūkoņu,

Šo pasaules pirmo dzeesmu,

Kuru tu dzeedaji pee zemes šūpuļa,

Kuru tu dzeedasi, varbūt, ar pee viņas kapa..

Tu mūžigā!

Teic, kālab tu bēdzi?

Kālab tu slēpees arveen tālāk, arveen dziļāk

Savā dziļajā gultā?

Senāk tu liki

Savu zaļivaiņagoto galvu

Uz šeem kāpu pakalneem,
Kur tagad preedes eecirtušas

Savus līkos sakņu nagus,

Un savas putu krūtis tu guldiji
Uz šeem sūnu spilveneem,
Kur tagad gulšņā nosmulejušees bērni,

Un kašņājas smiltis izspūrušas vistas.

Tavas kājas slīdēja pār gleemežu grīdu,
Kas tagad aprakta guļ kā Pompeju pilsēta

Dziļi, dziļi zemes klēpi.
Pa zemes virsu

Rakņājas veenteesis zemes rūķis
Un, neko negudrodams,
Stāda tagad tur rutkus un sīpolus . . .
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Jūrai jūra!

Tavā tumšajā klēpi,

Sensenos Heladas laikos

No mīksti-baltajām putām

Izkāpa skaistuma deeveete — Afrodite,
Tūkstoškārt apdzeedatā

Un tūkstoškārt daudzinātā

No viseem greeķu un negreeķu dzeesmineekeem.

Bet tai pašā klēpi,

Jūra,
Tev radušees ari visādi neglīti dzīvneeki,

Visādi rāpuļi un līdēji kustoņi,

Visādi divdabji

Un abineeki,

Cits par citu nejaukāks,

Un veens par otru reebigaks.

Bet no viseem taveem rāpuļeem
Un no viseem taveem līdejeem,

Jm>
Neveens nav tik pretigs,
Un neveens nav tik reebigs
Kā līdēji un rāpuļi cilvēka ģīmi!
Pēc savas dabas rāpo krupji un vardes,

Pēa savas dabas čūskas un ķirzakas
Un leelee milzu krokodiļi.
Bet cilvēki rāpo pret savu dabu:

Tee rāpo ar garu,

See garigee rāpuļi,

See nīdamee, nicinamee atpakaļrāpuļi!
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Jūja, tu nepeelūdzamā,

Jūj-a, tu neapsūdzamā,
Es apsūdzu tevi

Kālab tu devi šūpuli

Šādam dzimumu izdzimumam ?

Kālab tu atbrlveji zemei

Savas brīvās valstibas robežas?

Tagad uz šis zemes,

Uz ši neecigā sausuma putekliša
Čum un mudž vesela jūja

Visādu dzīvu dvašu,

Kas cita citu rijas,

Un veena no otras uzturas:

Dēles un zirnekļi,

Aitas un ēzeļi,

Un neskaitāms pulks

Veendeenišu mušu,

Kam cita preeka nav,

Kā greestees un dancot,

Kamēr tās eekrīt zirnekļu tīklā
.

Es jūs neteesaju, asinssūcejas dēles,

Es jūs nenosodu, mušuķēraji zirnekļi,
Un neapvainoju jūs, biklās aitas, —

Kamēr es raugos cilvēces leelajā panorāmā,
Es esmu tur sastapis visu, visu to, —

Un vēl vairāk:

Jr glūnošus zirnekļus,
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Ir bailīgu aiļu baru,

Ir ēzeļus — ar vēl gaj-akām ausim . . .

Jttj-a, tu nepeelūdzamā.

Jūfa, tu neapsūdzamā,

Es apsūdzu tev'l

Kālab tu atbrīveji zemei

Savas brīvās valstibas robežas?

Kālab tu devi šūpuli

Šādam dzimumu izdzimumam?

Pūteet jūs, vēji!
Plūsteet jūs, viļņi!

Trako un sacelees kājās tu, varenā jūj-a!

Izkāp no savas milzigās gultas,

Un appludini šos kāpu pakalnus
Un šis smilšu eelejas!
Iznīcini visu šo divdabju cilti,

Šo odžu dzimumu,

Un šo biklo, muļķo punduru sugu,

Kupi dzīslās velkas varžu asinis.

Kujv. krūtis pel jūtu sūkalas,

Un kūju sirdi pilda atšķaiditu kaislību sula !.

Ja ne —

Tad eedves mums,

Jūfa,
Savu nesavaldāmo spēku,
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Savu neizmērojamo dziļumu,
Savu neapslāpējamo dzīvību l

Savu garu,

Savu varu,

Dižā jūj-a eedves mums/.
. .
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Palu laiks Zemgalē

Izkāpa šalcošas straumes,

Nozuda domigee krasti. . .

Kur savadi viss, kur sveši,

Kur sveši un neparasti/

Klau, klau, kā ūdens jūya rūci

Kā nodreb zemes platā krūts !

Pār zemi ūdens gari eet

Un pirmpasaules dzeesmu dzeed;

Un tāli aizskan viņu balss:

Nu zeemai gaisi nu zeemai gals l

Kur debess malā dūjas acs,

Visapkārt plūdu klajums plats;

Tas gjavas grauj un ēkas rauj

Un savās milzu skavās skauj.

Gar peekrasti, kur gāja ceļš,

Tur tagad piktas bangas elš;

Un leelo lanku līkumā

No zemes nejūt vairs neka;

Tik augstākā kalna galiņu
Vēl ūdeni mana kā saliņu,

Uz kuj-as ledus gabali

Kāpj cits par citu augstāki.

Un pār plati šalcošo dzīli

Gaiši-dzidrajā marta deenā
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Aizlokamees redz vizošu vīli

Meža-zosu, vaj veentuli pīli

Urbjamees debesu zilajā seenā.

Bet gar krastu kā zogs

Ļaudis stāv un raug',

Raug, kā ūdenis aug,

Un kā sabrūk Mēmeles slogs.

Skaļi skan smeekli un ruņas,

Redzot, kā zeemnešu bruņas

Gabalu gabalos irst

Un drupatās birst.

Lūk, kur lītis leels kā leduslācis nāk

Un ar smago ķepu visu dragāt sāk,

Kamēr te, no ūdens izlīdis,

Viņam uzbrūk otris milzenis,

Un tos abus dzelmē redz tad nirstam.

Pēkšņi no krasta kāds sauc:

«Rau, kur kuģis brauc!»

Un ar jumtu un logeem un seenām

Seena šķūni pa straumi redz leenam,

Līdzigi vecā Noasa šķirstam.
Smeekli un gaviles dimd:

Kuģis sāk palēnām grimt —

Baļķis pēc baļķa no pamateem irst tam.

Vēl, vēl paceļas grimstošā mala,
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Vēl kaut kas paspīd no spāres gala, -

Tad ledus kalni pār jumtu šļūd,

Un viss iz acim zūd, . .

Bet līši no augšas veen nāk un eet. , ,

Starp ledus līšeem tur peldam ko šķeet;
Un paķēris ķeksi ar garāko kātu,

Jau Garais Jēkabs īr melnumam klātu;

Viņš eebreen vēl soli ūdeni,

Tad laivā cērt ķeksi mudigi.

Bet apturēt laivu nav vis par smeeklu:

Straume par stipru, un Jēkabs par veeglu;

Līdz padusēm ūdeni eerauts viņš teek, —

Bez laivas un ķekša tak japaleek.

Vecais Pēters tas citādi domā:

Viņš noeet upes klusajā jomā,

Kur ledus gabali neeespeežas,
Tik ūdens mutuļu mutuļeem greežas.

Un ar apdomiga vīra omu

Velk kā Pēteris Pētera lomu.

Mazais Jēcitis lēkā un smej;
Zivis ganit — ta viņa daļa:

Ka asars no trauka neizlec,

Ka randiņu neaprij līdaka zaļā,

Un ūdens zivim nepaleek vecs.

«Ak tu asari, kā tee duras l, . .

«Na, vaj nenolaidisi spuras I

«Eelikšu tevi līdakai žaunās». . .
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Un Jēcitis asarām klātu grib ķertees,

Te līdaka leelā tik stipri sāk pērtees,

Ka asars no spaņņa izšaunas

Un apšļaksta Jēcitim biksiņas.

Vakars jau metas; top krēslainas lejas;

Zvejneeki dodas mājup no zvejas.

Aprauga ejot vēl apmales strautus:

Pūlus murdeem un ventereem kjautus:

Vaj tee eelikti visi pareizi,

Vaj kāds no straumes nav sagreezees greizi,
Un vaj nav aizlikts svešs venters kur preekšd,
Un vaj kādā nav zivis jau eekšā.

Gaismai dzeestot, dzestrumam dvešot, —

Naktij spārnus platāki plēšot, —

Tumsā pār ūdeni bēgošo

Savadu dzird kautko:

Zvikstam un žvakstam,

Čaukstam un čakstam,

Pukstam un čukstam

Klusi, klusi.
. .

Vaj ta ir plūstošā ūdens dzesma?

Vaj tur eet pirmatnes radošā dvesma,

Pār dziļumeem citkārt kas lidinājās,
Lai veenā veetā ūdeņi krājas,
Veenā veetā, noliktos krastos,
Ka sausums rastos .

. .



25

Klusi! klusi!

Drīz straume būs noskrējusi,

Upes mala izkāpusi,

Zeme apsususi. . .

Apkārt tuvi un tāli,

Zeedoņa vēji kad dees,

Gozesees saulitē vāli,

Gafšļauku izsteepušees.

Grābējas jautrām dzeesmām

Strādājot nepagurs.

Nakti ar zeltstaru leesmām

Atspīdēs ugunskurs.

Jautri zēni un skuķes

Laivu pa Mēmeli irs,

Straumē pēc ūdenspuķes

Brūna rociņa nirs
. .

.
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Kad Zeemsvētki peevārtē

Tra-ri / Tra-rā !

Kas pūš tur tā?

No meža nāk Zeemsvētku vecītis,

Baltum balts ar sneedziņu nosnidzis.

Uz muguras divpadsmit maisu ir tam

Ar visādām Zeemsvētku dāvanām.

Ļautiņi, sanāceetl

Ja patiks, paņemseet!

Man netrūkst neneeka

Preekš Zeemsvētku preeka:

Kamanas, rati,

Spīganu mati,

Zvaigznītes skaistas,

Kas spulgo un laistas,

Zirgi — tik valdi!

Gardumi saldi.
.
.

Kam nauda,

Tas bauda;

Kam naudiņas trūkst,

Tas skatās, kā ēd cits, un nagus tiksūkst..

Ap Zeemsvētku veci čum, mudž un greežas.
Caur drūzmu ka ēnas vārgas seeviņas speežas:
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Mums ar! mums ar!

Atmet, vecit, pa neekam,

Bērneem Zeemsvētku preekam!

Vaj nabadzites tev ko maksāt var ?,
. .

Pirmā seeva.

Preekš mana puikas

Skanošas smuikas.

Dēļ tām — tavu postu! —

Viņš mirst vaj nostu.

Cita.

Preekš mana plinti, ko plecos kārt,

Kas ceetokšņus drupu drupās ārd'.

Cita.

Manam kuģi, kas uzvilktām zēģelēm eet

Un simtu jūdžu var stundā skreet.

Cita.

Manam tādu tik varenu gaiskuģi,

Ar kuj-u var aizbraukt uz mēnesi.

Cita.

Preekš manas meitiņas kurpītes,

Kādas valkā nāras un laumites.

Cita.

Preekš manas zītara lelliti,

Tik skaistu kā pasaku princesi.



28

Cita.

Manai saules ratiņu — starus vērpt:

Tumš-istabiņu saulgaismd tērpt.

Zeemsvētku vecis.

Tiš! tiš!

Ko spīganacim zibat?

Apēst gribat! . . .

Ja vēlatees pirkt ko, tad dodeet veen —

Kam nava ne acu, ne dvēs'les, ne kāju, ne roku

Bet kas tomēr caur visu pasauli skreen!.
.

Ap veci dūc pūlis kā bišu speets.

Jau sestajam maisam gals vaļā top seets.

Šurpu, šurp, ļautiņi,

Kā pavasar strautiņi!

Es mēroju preeku
Ne saujām, bet seeku.

Kas pērk, tas maksā,

Kas maksā, tas dabu, —

Ko kabatā eebāž,

Tas jāņem par labu!

Bet kas manu dāvanu maisu var celt,

Tas Zeemsvētku veltes dabū par velt'!

Nāk dāmas pēc dāmām ar sejām sārtām

Un sākraujas velšu sev kārtu kārtām,

Tās nespēj ne ateet, te citas jau gaid'
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Un prasošus skatus uz veci raid'.

Un gaj-0, balto bārdu braukājot,
Zeemsvētku vecis tik dod kad dod

.
.

.

Un leelajos namos atdarās durvis,

Un durvis pazūd pēc kurvja kurvis . . .
Tad Zeemsvētku eglite eedegas koši;

Tai apkārt dej bērni gavilējoši.
Viņi visi tērpti tik greznigi:

Zēneem krāgi un melnsamta svārciņi,

Bet meitenites tās izskatās

Kā lelles, kas eglitē karājas . . .
Tee smejas un lēkā, un plaukstās sit, —

Bet nabago bērneem asaras rit,

Kad no jumtistabiņas, vaj pagrablog'spraugas
Tee leelajās, gaišajās istabās raugās,

Kur bērni ap egliti gavilē

Par Kristu, kas nācis pasaulē. . .

«Vaj tādēļ man bij kūti dzimt un silē dusēt,» —

Dzird lēnu balsi debess augstumos;

«Lai manā dzimumdeenā tikai bagatneeku bērni

«Par manu peedzimšanu preecatos,

«Bet nabagee lai skumtu, skundetu

«Par daļu netaisnu ?

«Man visi bērni veenlīdzigi mīļi,
«Kam veen pukst krūtis šķīsta bērna sirds,

«Un acis zilā debess ilga mirdz.

«Tālab
.
. .* Balss runu nenobeidza,

Ka eņģeļi jau steigšus zemjup steidza,
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Lai pagrabos un pažobelēs laistos

Un bērnus valdzinātu sapņos skaistos. .

Rau ! rau/ kas tee par brīnumeem:

Mirdz eglite burvigeem uguņeem!

Gals sneedzas tai pašās debesis,

Un galu pušķo zelt-mēnesis ;

Un katrā zaru zariņā

Zib zvaigznites sārtzaļā mirdzumā . . .
Un dāvanu/.

.
. ak, kas tur dāvanu,

Visapkārt visnotaļ nokārtu!

Un kur lepnas, kur spožas, kur skaistas tās:

Acs skatotees apžib, sirds eedegas. . .

Te balss kāda sauc no augšeenes:

«To, nabaga bērni, jums dāvinu es,

Kas mītat zem jumteem un pagrabos,

Kur eglites nepazīst Zeemsvētkos.

Ko brīnatees ? Nāceet un ņemeet veen :

Nav Zeemassvētki vis katru deen! . .»

Tad muzikantiņi uz eglites

Sāk pūst savas sidraba taurites,

Un rūķiši, lelles pa pāreem nāk

Un jautri ap egliti greestees sāk,

Un greezdamees dzeed smalku balstiņu
Kā cīruliši dzeesmiņu:

Jaeet! jaeet! ir jau vēli!

Šķirtees — ak, cik žēli! žēli!



Audzeet leeli, topeet cēli!

Mazas meičas, mazee dēli!

Mēs tik esam sapņu tēli,

Jūsu pašu sapņu tēli,

Mazās meičas, mazee dēli.
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PSICHODRAMAS





Rēgi
(Veltījums Atim Ķēniņam).

Domās nogrimis,

Sēdēju veentuls

Jaungada nakti

Skumji un klusi.

Laika svaru zelta kauss jau svērās

Uz rīta pusi,
Un dziļš šalca meers.

Augošs mēness,

Kā paradizes koka dīgļa lapa,
s

Laida zilganas saknes

Dzidrajā gaisa dzelmē,

Un viņu atspīdums
Kā klusas sidrablāmas lija
Uz jumteem

Un uz grīdas istabā,

Kur veentuls klusi

Tumsā sēdēju.

Gurdeem spūrneem

Nāca domas,

Kā aizkusuši gāju putni,
Kas uz dusu skreen.

Dažs mīligs tēls

Un daža daiļa seja

Ar jautreem smaideem garām pazibēja
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Te klusas skaņas. . .

Suminoši dūcošas
. . .

Stiprāk .. .
aizveen stiprāk. . .

Līdz skaidri dzirdu :

Tiki takl tiki takl

Ne ātrāki, ne diktakl

Riteet, rati, veenā takti,

Tā pa deenu, kā pa nakti;

Ne ātrāki, ne diktak /

Tik / takl tiki takl

Un acumirkli

Dīvaina, rēna

Man preekšā izauga

Mella ēna, —

Nē, cilvēks dzīvs,

Smalks kungs par exellence:

Melns kostims, cilindris, glazē,

Leegs parfims, needriņa, pensne,

Un deguna kneebi noņemdams,

Teic svešais, man roku pasneegdams :

«Daudz laimēsi daudzpreekalun ilgus gadus!

«Un neaizmirst ar vecu vecos radusi

«Nez' vaj tu viņus vēl pazīsi?

«Na, paskatees pagātnes spoguli!»

Ja, es tos pazinu.
Tik līdzigi tee bij cits citam,

Kā es sev pašam.
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Tērpā sarkanā

Veens pakaļ otram viņi pajāja

Man gājām

Uz melleem pantereem.

Ap galvu
Tam vīna vītnes,

Citam apiņ-lapas.

Bet, ak, kur zemu zemu

Uz krūtim galva slīga pēdejeem !

Un beeži paspīdēja
Zem preeka tērpās nožēlneeka krekls teem . . .

Ja, es tos pazinu: tee bija mani radi —

Mani orģiju veesuli aiznestee gadi. .
.

Un peemeedzis aci šķelmigi,

Kā zatirs, teic svešais smīnigi:

«Prozit / dioniziskais bakchanals

«Ir gaudiums deevišķi kolosāls!

«Es eenīstu ļaudis zolidus, rāmus.

«Ē Šmollis!... Fiducia!. .. Gaudeamus 1...
«Dzīvot ir baudit!.., Ko? ... Nepatīk vairs

«Tev saulainās Helladas zaturnals kairs? —

*Ja, tempora mutantur. . .
Citādu

«Tad tavām acim ainu rādišu.

«Vaj redzi kalnu? Jauks no viņa skats!

«Tur saule dej, tur zilās klinšu alās

«Kā sapņi vijas strautu sidrabčalas,

«Kā nemanot pēc gada aizskreen gads.
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«Uz rozēm, augu mūžu zeedošām,

«Raud mēness ilgas — bālas, klusas.

«Nav jaudas šķirtees no tām birstalām,

«Kur lakstigala nezin dusas
. . .

«Vaj redzi kalna galā kolonnu?

«Tur sāka celt kāds saules svētnicu,

«Vēl dižāku par Panteonu Romā

«Un greznāku kā saules templis Palmirā,

«Ar pīlardangām — zilā tirķizā,

«Un strūklu akām — dzidrā granātā, —

«Bet viss tas palicis tik sapņotajā omā,

«Vaj viņa nerra džindžuļkalpakā.» —

««Mans darbs! mans darbs! mans rīta sārtais sapni!
««Cik vārgs un tukšs tu tēlā parādees!. . .

««Ak, kur tas laiks, kad šini kalnā vēlu

««Kā Zizifus es pirmo akmeni/.
. .

««Tad nepazinu vēl es maldu tekas,

««Kas rozēm vilina mūs muklājā;
««Un sveši bij man rūpju skarbee smeekli,

««Ko dzirdot putni apklust birstatā,
««Un trūkumglāsti, kas kā rūsa

««Mums dzīves zelta zeedus nomaitā.

««Kāds deevigs tēls, ko kaps tik pēkšņi slēdza,
««Kā saule tad pār mani starot mēdza

. . .

««Mans darbsl mans sapni!... sāktā mina!.
.
.

««Simt zelta velvēm vafdzeja tur plestees.
. .

* «Un tūkstoš torņeem padebešos nestees.
.
.



««Un desmit tūkstoš dangām spīguļot
««Kā Vatikānā — visu tautu gaume. . .

««Te arkām jālīkst bij. . . tur sidrabstraume

««Bij strūklu akām jašalc burvigi,
««Simt varavīksnas gaisā krustojot
««Pār balteem baseineem ar zelta auneem,

««Kur nimfas zadinas ar zatireem un fauneem . . .

««Mans darbsl ... mans sapni/... mana svētnical..

««Vaj jutišu reiz deevišķigo preeku,

««Kad tēlos atdzims tas, kas sirdi trīc,

««Kad sacit varēšu ar leelo zeemeļneeku:
««Nu varu mirt — mans darbs ir peepilditsl? —

««Kas zin, aiz vārteem glūn jau nāve ļauna

««Kā izsalkusi, leesa, mella cauna,

««Ta manu siržu dūju tīkā gūt. . .

««Kas zin ?l. .
.

varbūt. .
.

varbūt. . .*»

Un svešais teica: «Jēra paša vaina,

«Ka vilks to apēda. Bet, lūk, še cita aina/»

Ta bija jūj-a vētras negaisā.

Eekš zileem grodeem mellais ūdens vira;

Vējš aurēja, un bangas cēlās, nira

Kā milzu valzivis. Bet tālumā

Bij redzams kuģis: skaista, veegla jachta,

Kas vētras-putna spārneem lidinās.

Ta bangās peldēja bez vadibas.
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Kad viļņi saslējās, un plūdu šachta

Starp viņeem šausmu rīkli atpleta, —

Ta tumšā bangu kapā pazuda.
Un likās, ka ar katru plūdu strāvu

Ta sašķīdis pret kļūmo klinšu rāvu
. . .

Kur kuģa ļaudis? kapteins? stūrmanis?

Jau veenu mastu vējš ir nolauzis.

Kā nāves ēnas kaijas vētrā skraida

Un, baigi kleedzot, postu pareģo;
Un kuģis vaid, un bangas viņu svaida.

. .

Vējš nolauž tam jau mastu pēdējo. . .

Ai kuģineeki, mostait! glābaiteesl
Melns zārks no kuģa tikai atlicees,

Ko, vētrai dzeedot, viļņi nes uz kapu/ . . .

Un peemeedzis aci šķelmigi,

Kā zatirs, teic svešais smīnigi:

«Ar šito kuģi, kas tur dragāts svaidās,

«Preekš dažeem gadeem kāds it lepni jūrā laidās\
«Rast jaunas zemes, jaunas pasaules.
«To vilināja tālās debess malas,

«Un zilee viļņi, zaļās smaragdsalas,
«Šis ūdens tuksneša jo mīļās oāzes.

«Viņš gribef uzeet jūj-as viļņu vijā
«Tos brīnumus, ko Boeklins fantasijā
«Tik skatija, un senais helēnis
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«Nav savā eedomā vēl lolojis:
«Celt gaismā skaistu šausmu pasauli,

«Kā ta, ko apslēpj jūj-as ūdeņi.

«Augus, ap kuj-eem delfini glaužas,

«Un zil-zaļi-dzeltena gaisma aužas;

«Pērles, kas dziļākā dziļumā dus,

«Kur dzird zemes-milža sirds puksteenus;

«Un gleemežus, dzintaru, koraļļus sārtus,

«Un sfinksas, kas sargā nāru pils vārtus;

«Un saķert nāru visdaiļāko

«Un Himalaja kalnos aiznest to
.. .

«Hēl hēl no jūj-as pašdziļakām šausmām

«Uz kalna gala visaugstakām drausmām,

«Kur saule pār galvu tur vaiņagu,

«Un mākoņi kvēpina vīraku,

«Uz dimanta troņa ledainā

«Lai Daļai Lama salaulā. .
.

«Hēl hel lai zirenu salaulā

«Ar nerru džiņdžulu kalpakāl. . .#

««Prom/ mellais, prom / no kureenes nācis!

««Es matrožus esmu jau kopā vācis.

««Mēs uzcelsim kuģim vēl staltākus mastus!

««Mēs aizsneegsim sen sen ilgotos krastus! —»»

Tad apgreesās mellais un projām gāja —

Āža ragi, veena zirga, veena gaiļa kāja.
Kā kaķis eeņaudejās bēniņos —

Un es no gjūteem murgeem uztrūkos.



Mēness

Uz seenas auda sidrabainas svītras,

Un atkusušee jumti ārā pilēja,
Tā lēni klusi,

Kā asins pil no vāts, kas spēji patrūkusi

Bet pusnakts tumsā arveen tālāku

Man likās, ka kāds klusu dungotu:

Tiki takl tik! takl

Ne ātrāki, ne diktak!

Riteet, rati, veenā takti,

Kā pa deenu, tā pa nakti;

Ne ātrāki, ne diktak!

Tik! tak!

Tik! tak!

Tik! tak!
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Baigi*)
(Halucinācija).

Viss nams

Jau dus

Ii rāms

Un kluss,

Ne ārs,

Ne dārzs,

Ne spārs

Kur zuz.

Te, kas tur

Tumsā skan,

Kā kad kur

Tālu zvan ?

Skaņas plūst,

Gaist un grūst —

Smaga kļūst

Dvēs'le man.

Iz mākoņu gravām

Bāls atspīdums slīd,

Uz dārzeem un pļavām

Caur miglu tas krīt.

Un miglājā strauti

Kā miroņa auti,

Uz pļavas kas žauti,

Nakts krēslibā spīd.

*) Pantmēra kompozīcija pēc Viktora Igo dzejojuma: «Les Djtnns»
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Zem vītoleem mēneša zaigā

Kā cilvēku kustamees jūt;
Kā maldutēls purvā, tas staigā:

Te parādās pēkšņi, te zūd.

Pee pelūdes ūpi dzird vaidam,

Uz gaismu redz sikspārņus skraidām, —

Un, pārņemta savadām gaidām,

Sirds nespēj vairs meeru man gūt.

Tumšs peepeši paleekas mēneša sirpis :

To bailigi-hēgoši debeši tin. . .

Klau, vecajās seenās sāk krikšķinat ķirpis, —

Nē, — norā, aiz vārteem kāds izkapti trin.

Skan tumšiskarbs troksnis, kā brāžoša krusa,

Krīt šķindeens uz šķindeena pusnakti, klusā,

Kad visi dus saldā un meerigā dusā, —

Vaj spoks tur, vaj cilvēks ? — Ak, kas to lai zin I

Aug dārdoņa kļūmā te rībot, te graudot,

Kā zārkam kad vāku ar naglām sit ceet.

Aiz izbailēm suņi pa meegeem sāk gaudot:

Pa tumsu uz istabu nākam ko šķeet.

Čīkst pagalma vārti, čirkst celiņa oļi,

No vārteem līdz bruģim kas nobērti noļi. . .
Uz trepēm, pee durvim jau dzirdami soļi. . .
Un durvis, kā vējrautas, vaļā eet.

Kāds pagraba vēsums / Es trīcu, kā vējā trīc lapa,

Bet nespēju kustēt: kā leetuvens speež mani gaiss.

Aiz manis kāds runā tumš-dobji, kā dziļi no kapa,
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Un mēmi kā mēdijs*) esklausos, — un manim top bais;

Man ir it kā ceļneekam, Nilā no krasta kas grūtu,

Kur, peldot pa dzelmeni melno, to krokodils gūtu,

Un rokas un kājas aiz bailēm tam noņemtas kļūtu, —

Bet te, te jau zalgotu zvēra skats josforiskais .
. .

Lūki lūki kas turkaktā tā kustas, un veļas, ungreežas,
Kā garaiņu mutuls, ko apspulgo mēnesis balts;

No kūstošās miglas te tēls veenmēr veedamaks reežas,

Kā gars, kuru atsaucis mēdija burvīgais galds.

Es nedrīkstu elpot; man spēka trūkst peeceltees kājās.

Stingst asinis dzīslās, un krūtis sirds darbotees stājas;

Ar izbaiļu sveedreem man meesa kā mērcēta klājas,

Un gurdenos locekļus lauzit sāk drudžainums salts.

Bet tēls nāk veen tuvāk. . . pār galvu tas leecas

Un ledaino roku uz pleca man leek.
. .

Stāj pulkstenis tikšķēt. . . un zekundes peecas

Viss peepeši klusu kā kapenēs teek
. . .

Tad spēji melns kleedzeens caur klusumu graužas, —

Vaj ārpus, vaj manim no krūtim tas laužas?. . .

Un peegalets drudzi un izbīlēs gaužās,
Pee zemes es ļimstu, un prāti man seek . . .

«Tu, kas tālu un kas tuvu esi,

«Kuram klausa labee eņģeļi,

«Meeru, meeru manā sirdi dvesi!

«Daudz, ak, daudz jau viņa ceetusi!. . .

«Lai man atstāj ļaunee tumsas baigi,

*) mēdijs= vidutājsstarp gareem un cilvekeem, garu saucējs.
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«Lai ap mani skaujas sapņi maigi, —

«Tad no rīta mana dzeesma naigi

«Augšup trauks ar jautro cīruli.
.

.»

Kam drebu ? kam nemeeru jūtu ?

Ko tirpas pa kauleem man skreen? —

Vaj teešām te bijis kāds būtu?

Vaj meegd es murgojis veen ?

Gars manim tik bezgala guris;

Tur vaļā līdz galam stāv dūris,

Un pagalmā smilkstēdams Mūris,

Kā pēdas kam sukstidams, skreen. . .

Tālāk, tālāk troksnis gausas,

Tumšās varas viļinats ;

Leekas, it kā skujās sausās

Guni būtu licis kāds;

Šķeet, ka gaisā sīki smeetu,

Vaj ka, zemei dunot, deetu,

Vaj kur tāl' pa plānu ceetu

Tiktu rakstā kaldināts.

Leekas, kā kad pavasari

Dziļi gjavā tērces urdz,

Vaj ka leeli strazdu bari

Tur pār tālo noru spurdz. . .

Vēl notālēm skaņas vājas

Šurpu nāk; tad troksnis stājas,
Un jau tāli kādās mājās
Atskan gaiļa sauceens gurds.
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Dusi nu maigi

Un ceeti nu meedz:

Projām ir baigi,

Kas dusēt tev leedz.

Aiz meža jau bāli

Sarkst mākoņu vāli,

Un zibēt pa zāli

Sāk gundegas zeeds.

Stari nāk

Sauli post:
Mirdzošak

Jostu jost.

Un kur sils,

Sapņupills,
Tur jau zils

Austrens most.

Gaiss, svaigs,

Jau trīc,

Un tvaiks

Tam līdz

Sāk klīst

Un šķīst:
Tur svīst

Jau rīts.
. .
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Dukņu sils

Aiz deviņām gravām sila beezumā,

Kur ēnas zeed dzelteni, zili,

Sirms sūnu milzis apsargā
Meža mātes kristāla pili.

Nesper kāju, dēls, kāju tai silā l

Meža mātei ir deviņas meitiņas,

Deviņas meitas — deviņas dukniņas skaistas:

Kā vanag-spārniņi mati tām plivinās,

Kā maldu guntiņas actiņas laistas.

Nesper kāju, dēls, kūju tai silāl

Pa deenu tās kristāla pili dus,

Bet kad mēnestiņš sidrabo gravas,

Tad augšā ceļ augšā teciņus

Meža māte meitiņas savas.

Nesper kāju, dēls, kāju tai silā!

Tās rotā, un laksta, un vilina,

Skan smeekli un kairu dzeesmas,

Siržu līgas un skūpstu muziķa,

Deg kaislību sarkanās leesmas.
.

Nesper kāju, dēls, kāju tai silāl
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Reiz bija puisis — stipreneeks —

Vai! vai! tam slikti gāja:

Jāņu nakti, kad bija tas peeguļneeks,
To dukņas nokutinaja. . .

Nesper kāju, dēls, kāju tai silā 1..
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Sila rozite

(Veltījums māmuļai).

Caur bērzu birstaliņu

Maijpulksteniši skan :

Sen aizmirstu pasaciņu
Man leegi ausis zvan.

Stāv būdiņa sila malā,

Līdz zemei palodzes,
Un būdiņai katrā galā

Divi resnas pīladzes.

Tās kuplos, beezos zarus

Ik gadus kuplāk reež

Un remdina karstos starus,

Kad vasaru saule speež.

Ap būdiņu varvīksnas zaigā

Kā vaiņags vijas dārzs;

Kad zeedoņa vēsmiņas staigā,

Cik jauki tad smaršo viss ārsl

Pār jumtu bezdeligas
Kā zili sapņi zib,

Un jautras vīnaja stīgas

Līdz mēnesim uzrāptees grib.

Gan mazās būdiņas preekšA
Daudz daiļu puķišu raug',
Bet daiļāka vēl eekšā

Tur Silarozite aug.
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Tās mati — gaiša deena,

Bet acis — mella nakts :

Nav vīreeša neveena,

Kas nekļūtu viņu mākts.

Reiz daiļo burvigumu

Tai redzēja jauneklis kāds,

Un ar pirmo redzējumu
Tas bija valdzināts.

Daiļš mīlestības plaukums,

Caur Rozites sirdi ar slīd,

Kā krāšņas puķes jaukums,
Kas izplauks citu rīt.

Te dziļi dziļā snaudā

To nobūra burvis vecs:

Vaj viņu laimi tas skauda ?

Vaj gremzds, ka viņu tas prec?

Tai daiļās acis zuda,

Un tur, kur mati bij,

Dīķ-ūdens zāle ruda

Līdz zemei steegras vij.

Bet pati apskauta kļūst ta

No rozēm, kā plīvuris balts,

Un sneega baltajā gūstā

Viņa dus kā auglis salds.
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Nu klusas ir visas malas,

Kur citkārt bij līgsme un preekš;
Kā uz skumjās mijoņu salas

Skauj visu mellais meegs.

Kā atraiknes sērās un gaudās

Aiz loga pīladzes vīst;

Ne bezdeligas vairs šaudās,

Ne zeedu smaršas līst.

Visapkārt tik gušņas un dadzi —

Sērs posta veetas skats :

Daiļās puķites nokoda spradži,

Un vīnastāds nonīka pats.

Pa logu istabiņā

Vairs saule neeespīd;

Melns kapa klusums nu vīņā

Un pagraba saltums mīt.

Gar seenām mūdži tik lodā,

Un zirnekļi tīmekļus kay.

Tos vecais burvis godā

Un baj-o, cik labi veen var.

No žults viņeem dziru tas brūvē

Un caurus vakarus

Ar viņeem kopa kūvē, —

Bet Silarozite dus.
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Burvju zālēm mellajd traukā

Viņš traipa pasleegšņus
Un peeri dusmigi jaukā,

Bet Silarozite dus.

Un mirkļi deenas rada,

Un deenas — mēnešus:

Tā paeet gads pēc gada, —

Bet Silarozite dus.

Skreen krauklis uz būdiņas pusi —

Nakts tumsiba būdiņā mīt:

Vēl septiņus gadus dusi

Tu, daiļā meitenit! —

Skreen lēlis uz būdiņas pusi —

Pār jumtu jau blāzmiņa spīd:

Trīs vasaras vēl dusi

Tu, daiļā meitenitl —

Skreen zīle uz būdiņas pusi —

Puslogā jau saulite krīt:

— Vēl veenu vasaru dusi

Tu, daiļā meitenit! —

Gulbji aiz mākoņeem klaigā;
Pee būdiņas vārteem dib;

Kumeļi pagalmā zvaigā, —

Ko staltee jātneeki grib ?
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Trīs reizes ar zobenu šmaugu
Pret vārteem jauneklis cērt:

Redz savu acuraugu

Naski attekam vārtu vērt.

Un būdiņā atkal top gaisma,

Un atkal preeki kūs.
. .

Ari vecu vecā plaisma

Ar laiku ceeti gjūs . . .

Pagalam ir spoki un baigi

Un vecā burvja lāsts:

Tee kāzas taisa naigi —

Tāds maija-zvaniņu stāsts.
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Uzjūras

Pret laivu sitas viļņu takts;

Visapkārt ūdens un dziļa nakts.

Balta gaigala kleegdama skraida.

Ta kleedz, it kā nelaimipauzdama :

Tā slimneeks kleedz gfūtakā nestundā, —

Mella ēna ar izkapti gaida.

Ar viļņu šļaksteem vējš atbalsis jauc.

Anss Bertrams un viņa tālāku brauc.

«Kaijas kleegšana, Ans, mani baida.

«Kālab, pati nezinu, šausmas man māc . .

«Ans, dzirdi, tur smagi nopūtās kāds
. .

.»

Mella ēna ar izkapti gaida.

Bāls mēness kā mirons zem līķauta spīd,

Kad mākoņu plīvuris pāri tam slīd.

Laiva viļņu cekulus šķaida.

«Ans, redzi, kur sarkans ap mēnesi loks/

«Ans, redzi, kur paceļas jūj-as spoks / . .»

Mella ēna ar izkapti gaida.

Anss tālāku airē: tee selgā teek.

Anss pilošos aijus pee malas leek.

Ne žēlabu jūt viņš, ne naida.

«Anss, skatees, kur pazibej' asmenis spožs!

«Ans, jūj-as ūdens pēc asinim ož
. . .»

Mella ēna ar izkapti gaida.
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Skaļš izbaiļu kleedzeens .. .
Tumšs ūdens šļaksts. .

Tad agrākais veenmuļais viļņu raksts. . .

Tik dzelme burbuļus raida . . .
Uz malu viļņi laivu veļ.

Kur gausi nu Ansis aijus ceļi

Kur drūmi jūj-a vaidai . . .
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Jumis — atreebejs

Šķind sukas, žvindz poļas, skan meldijas:
Dzen pēdējo baru lin-plūcejas.
Pār tīrumu mēness spīd spodri, —

Kur talkā eet jautri un modril

«Urrā! jau cauri barvedei
. . .

«Met zeedul dod zeeduh — Bet spītneece

Jumim zeedu dot negrib, kā klājas, —

«Vail vail leels posts nu būs mājās l» . . .

««Un ja manim zeedu dot negribi tu,

Šņāc balss apakš zemes: ««tad pajemšu,

««Kur manas balvas zvīļos —

««Ko tava sirds visvairāk mīļos. .
.»*

Bet spītneece draudu nebēdā,

Ta dejo ar mīļāko pagalmā
Un, smeedamās smeeklus gārdus,

Atdaiņo draudoņa vārdus:

«Kad deenas darbs būs padarits,

«Mans mīļākais kļūs nolaupits,»
««Hūl hūh ūkš ezera salā:

«« Vēl darbi nava galā h»
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Ar mīļākais draudu nebēdā:

Kad sēklas stāv sakjautas tīrumā,

Tas, smeedamees smeeklus gārdus,

Izsmeeklam izmet vēl vārdus:

«Jau zelta sēkla zārdos mums,

«Ķur paleek nu, Jumi, tavs draudējums?»

««Hū/ hū /»» ūkš kurmja alā:

««Vēl darbi nava galā/»»

Bet mīļākais draudu nebēdā:

Kad sēklas guļ izkultas peedarbā,

Tas, smeedamees smeeklus gārdus,

Izsmeeklam izmet vēl vārdus:

«Jau zelta sēkla klonā mums,

«Kur paleek nu, Jumi, tavs draudējums ?»

« «Hū! hū /» » ūkš lāktura skalā:

««Vēl darbi nava galā!»»

Bet mīļākais draudu nebēdā,

Kad sēklas guļ sabērtas klētiņā,

Tas, smeedamees smeeklus gārdus,

Izsmeeklam izmet vēl vārdus:

«Jau zelta sēkla klēti mums,

«Kur paleek nu, Jumi, tavs draudējums ?»

««Hū/ hūh» ūkš apcirkņa malā:

««Vēl darbi nava galā/»»
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Un tikko viņš apcirkni eekšd kāpj
Un pirmo leešķeri sēklās grābj,
Ko mērit vajkaltā pūrā, —

Te grimt sāk tas zeltzvīnu jūfā .
. .

Tas nogrimst un nozūd kā ūdeni

Linu sēklu glumi tekošā strīgoni . . .
Melns kurmis krekš leešķeres galā:

««Khel khet nu darbi ir galā!. . .»»
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Zalgales Mada loms

Un dūri uz galda cirzdams, jaunais Madis eekarsis kleedz:

«Viņš ir jaiztrenc, jaiztrenc no Mežotnes pils tas laupitaju

lapseņu speetsl

Virsaitis Veesturs ar terveteešeem jau šovakar turpu dodas,

Un mums, zalgaleešeem, rīt, pirmajos gaiļos Mežotnē jaeerodas.

Paleeci vesels nu, tēv ! Rītvakar nobaudisim, cik Vāczemes vīns

ir gārds» . . .

««Lai dccvi sargā tev, dēls!. . .

Vēl varens ir sīrmā Pērkoņa

vārds»» .
.

.

Nakti murgeem nokāvees, no gultas

Stīveem locekļeem kāpj vecais Madis,

Modina no meega mazo Gaidi,

Kas kā ābols sārts no cisām veļas
Un pēc stopa ķej pee seenas naigi.

«Lai nu paleek, Gaidiņ, stops l nāc, eesim

Noķert kādu līdaciņu zaļu,

Tēvam meelastā ko celt uz galda,

Kad no Mežotnes viņš pārnāks mājās:

Tēvam pārnākot būs leelee preeki.»

Un ar dēladēlu vecais Madis

Atstāj būdu. Mikleem, satteem pirksteem

Rudens migla tausta viņeem vaigus.
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Pārsveedis pār kreiso plecu tīklu,

Labā rokā ņēmis zivju trauku,

Vecais gausi nokāpj upes lejā.
Līdzās Gaidis, lēkādams kā kumeļš,

Katrā rokā gaņi, baltu airi.

Rīta dzesma Leelupi jau glāsta;

Tālos mežos sarkana deg blāzma;

Migla mutuļo kā asinstvaiki.

Zvejas rīkus salikuši laivā,

Aijeem abi atgrūžas no malas.

Ņurkšot kurn no krasta stumtā laiva,

Negribēdama tik agri modināma.

Un ar skaļu baiļu eekleedzeenu,

Izbeedets no neparastā trokšņa,

Upes tārtiņš*) pārskreen upei pāri,

Miglā zuzdams. Tad viss paleek klusu.

Tikai mīkstā aipi šļupstēšana

Veenmērigi traucē upes meeru . . .

Nava laimes šodeen vecam Madim :

Reizi desmito viņš met jau tīklu,

Bet kā tukšs, tā tukšs tas peenāk malā,

Līdzi nesdams tikai zaļas gļotas,

Brūnas ūdens nezāles vaj reizām

Kādu vecu, glumu, mellu seekstu,

Straumes atveltu no augšas mežeem.

*) Upes tārtiņš= neleels ātrkājotajs putns, kurš usturas

smilšainās upes peekrastēs.



67

Gaidim izleekas ta milzu vaguls,

Ērmig-slaistošs leelos, mellos ragus. , .

«Nava Laimes, Gaidiņ, mums, nav Laimes!»

Vecais gaužas, kasidams aiz ausim:

«Vaj gan mūsu Laime noslīkusi ?

« Vaj gan Ūdensmāte sapīkusi ?

«Vaj gan maz ta zeeda dabūjusi?» . . .

Saulite, jau debess kalna gausi

Pakāpusēs, raugās upes lejā.
Sūrodamees vecais īgni spļaudās,
Tīklu kārtu kārtām izvandijis :

«Skauģi, skauģi mani noskaudušu

«Burvji, pesteļi man apbūruši!»
. . .

Un ar kāju pasperdams prom tīklu,

Gurdens nosēstas viņš krasta malā,

Drūmām domām raudzidamees straumē. . .

Te tas dzird aiz sevis klusus soļus,

Atskatās, redz svešineeku stāvam,

Mellu, platu apmeslu*) uz pleceem
Un pee krūtim asinssārtu rozi.

Svešais sveicina to bildinādams:

«Draugs, kā sokas ? Lomi labi lobās ?»

««Ko nu ceemiņ — labuma nekāda:

*) Apmesls = uzmetamais, plats, brīvi apleekams virs-

uzvalks.
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Ūdensmāte vaislu noslēpusi, —

Būtu redzējis kaut zivju ādu...»»

Svešais nosmīn sevi. Mella ēna

Aizklāj sauli. Smagi, gaj-i elšot,

Alpām*) uzpūš auksti rudens vēji,
Līdznesdami asu trūdu smaku.

«Nu tad izmet, draugs, uz manu Laimi:

Bagātu es allaž velku lomu . . .»

««Kādas puses ceemiņš — drīkstu vaicāt?»»

«Smilškalneetis».

««Un no kuj-as nākdams ?»»

«Tur no augšeneekeem. Nesu vēstis».

««Vaj no Mežotnes? Teic, ceemiņ, kādas?»»

«Labas, draugs. Tavs dēls būs drīzi klātu».

Un to teicis, svešneeks devās tālāk,

Nozuzdams aiz pakalna kā ēna.

Ilgi viņam pakaļ vecais Madis

Nolūkojās zīlējošām acim.

Uztrūkdamees tad it kā no sapņa,

Pārbrauka ar roku sev pār seju.
Un nu leek viņš laivā atkal tīklu

Un brauc mest uz svešineeka laimi

Lomu pēdējo. Pavecam aiji

Veenmuļigi pļunkš, un laiva vago dzelmi,

Atstājot aiz sevis gaišu švītru.

*) Alpām — spējeem atņēmeeneem, brāzmām.
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Sargaitees jūs, zeltzvīgžņlldaciņas /

Sargaitees jūs, jautree sapaliņi!

Bēdzeet, mūceet, sēracites raudas:

Viltus rokām leen pa tumsu tīklsI. . .

Loma vilināti, zvejotāji

Nejūt, kā jau kārklu kailos krūmos

Sabrūk krēsla; kā pār upi blāzma

Gailēdama pārlej asins lāmas;

Kā uz dusu upei pāri laižas

Vārnu bari, un pa mežeem tāli

Saaurojas izsalkuši vilki.

Tikai kad virs pašas galvas baigi
Noskan pūces skarbi-mēdošs kleedzeens,

Zēnam pārskreen šermuļi, un vecais

Nospļaudamees izgrūž klusu lāstu.

Greezig uzčirkst krastā laivas preekšgals.

Naski zvejotāji izlec malā,

Saķej abām rokām tīkla spārnus,

Savu katrs, un velk vilkšus, steigšus,

Veenmēr ceešak virzinot tos kopā.
Gausi tīkls leen iz ūdens tumsas,

Līdzi nesdams smagu, dārgu nastu.

«Lūk, kur svešneekam bij Laimes mutei»

Vecais teic un nepaceetigs raugās,

Kad reiz parūdisees tīkla aste.

Un viņš preecigs velk ar visu sparu,

Velk un izvelk — sava dēla līķi. . .
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Vilkača dzeesma

Sargaitees, suņi! Sargaitees, smalkvilnas aitas!

Es esmu vilkacis: vilkam lldzigas ir manas gaitas!

Ta aina man nedzeest no dvēseles:

Vēl mātes krūti zīdu es,

Mana māte bij skaista kā laumite :

Ta bija viņas nelaime.

Pa laukeem leelskungs jādija,
Tur viņa tupeņus stādija.
«No krūtim savu bērnu šķir:

Par emmu pee manis tev jānāk iri»

Ta karsti vēl skūpstija manu seju,

Savu māti es vairs neredzēju.

Sargaitees, suņi! Sargaitees, smalkvilnas aitas!

Es esmu vilkacis: vilkam lldzigas ir manas gaitas!

Atstāts dziļā, beezā mežā augu veens.

Mana bariba bij vilka mātes peens;

Vilka māte ta mani zldija,

Ceema gani mani suņeem rīdija.
Atstāts dziļā, beezā mežā, augu veens.

Mana bariba bij vilka mātes peens,

Vilka nagi bij man mātes glāsti un glaudas,
Mātes šūpuļdzeesma — izsalkušu vilku gaudas.
Seši vilcēni mēs vilka mātes tukšo krūti zīdām,

Seši vilcēni pee viņas pussalkuši migā līdām.
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No ta laika vilkam lldzigas ir visas manas gaitas.
Es māku raut un badu ceest,

Kost, plēst un zobus pretim greest.

Sargaitees, suņil Sargaitees, smalkvilnas aitas l

Es esmu vilkacis; vilkam lldzigas ir manas gaitas...
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Tīreļa noslēpums

Pār tīreli vējdzīti mākoņi skrej;

Bars avju tīreli klīst un blej,

Saulē kaltušo zāliti grauzdams.

Zem elkšņa, gar kūju tek rāvains strauts,

Gans noleecees cītigi stabuli mauc,

Un, it kā nelaimi pauzdams,
Melns krauklis pa gaisu riņķo un krauc.

— Veegli, veegli, pamazit

Atlec, manu stabulit! —

Zēns dzeed; te tam ausis eespeežas spēji

Ska}š kleedzeens, it kā kad palīgā sauc.

Gans izlrūcees ātri kājās trauc.

Viss klusu. Tik vaivariņceros raud vēji,

.Un krauklis, pa gaisu riņķodams, krauc.

— Krauklit, ko tu kramšķini:

Vaj tu maitu saodi? —

Zēns sēzdamees saka; te dzird tas no jauna
Zēlu vaidu, kas visas domas tam jauc.
Zēns domā: te spokojas ! Rau, rau, kā strauts

Ir asinim pārklāts! Ši veeta būs ļauna!
Tālab ari krauklis te riņķo un krauc .

. .

Gana stabule pamazām gatava teek;

Viņš drebošeem pirksteem pee lūpām to leek

Un pūš, un brīnās, kur vendigu
Ta dzeesmu dveš, pillu žēlabu:
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Lu—lul

Pa purvu, pa purvu mellaju,
Pa mežu, pa mežu tumšaju,
Zelta papardes zeeda es meklēju,
Ko aizdzīt pasaules trūkumu . . .

Lu—lul

Lu-lā !

Melli vīri — varaskalpi man uzkrita,

Līdz asinim sita, tad nokāva,

Pee grāvja muklājā eeraka,

Zemi līdzenu virsū nomina, —

Neveens manu kapu nezina. . .

Lu—lāl

Lu—ti!

Dēls, pajemi pelēku akmeni,

Un par zīmi uz kapa man uzstādi:

Lai zina, lai uzeet ļautiņi,
Kur trūd mani salaustee kauliņi /

Lv—Vi! lu-lūl lu—til

Līdz nāvei pārbijees,
Gans pēkšņi nosveež jauno stabuli

Un mudigi
Cik kāju prom uz mājām kleegdams šmauc,

Melns krauklis pār galvu riņķo un krauc...

Un dakšām un izkaptim bruņoti,

Ceema ļaudis drīz salasās tīreli.
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Tu brīnums ! Kur ganam trīsdesmit aitu

Pee grāvmales ēda, tur tādu pat skaitu

Redz avju veetā akmeņu,

Citu pee cita sakrautu

Kā kapa kopiņu, . .

Un trīcēdami

Aiz isbailēm un brīnumeem,

Sejeem pārvērsteem

Blenž ļaudis uz pelekeem akmeņeem . . .

Bet zēns no visa, ko redzējis tas,

Palika no ta brīža bez valodas
. . .



75

Zagnicas kalejs

Vaj gribat jūs dzirdēt nostāstu

Par Ķirtu, Zagnicas kalēju?

To esmu no daudzeem dzirdējis,

Tad, laikam, tas būs ta ar noticis.

Nu labi. Ķirts kroga bez norimas

Jau dzēra deenas septiņas;

Bet septitās vakarā viņam šķeet,

Ka laiks nu ir veenreiz uz mājām eet.

Pee Zagnicas preedēm viņš skurbumā nāk,

Te sirds tam it savadi pukstēt sāk.

Un tikko viņš preedajā eekšā kļūst,
No peeres tam aumaļām sveedri plūst.

Uz ceļa, pee preedes zarainās,

Rau, cilvēks peeseets parādās.

Tam divpadsmit asins vātis mirdz;

Viņš acis bola un zobus ņirdz,

Un saistitās rokas raustit sāk

Un gārdz, kad kalējs tam tuvumā nāk:
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«Stāvi!

Tu man kāvi!

Seeva, bērni gauži pakaļ raud.

Tu par asins naudu

Pirki meesas baudu:

Nodevej! tev elles mokas draudi

Kur veen eesi tu,

Manu veidolu

Neaizmirsīs tava acs un auss.

Drebi, neleeti,

Kamēr dvēseli

Velns tev rausi»
.
.

.

Mežs žēli nokunkst.
. .

Un drebēdams Ķirts

Redz tēlam pee krūtim kā saule mirdz sirds.

Un divpadsmit vātis, kas asiņo,

Kā divpadsmit zvaigznes uzleesmo.

Tās leesmo, un laistas, un lāso, un kūp;. . ,

Ķirts, izblļa nomākts, pee zemes klūp. . .

To uzgāja ļaudis — kā bija teikts —

Pee zarainās preedes, un viņš bij — beigts.
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Port-Arturas varons

Port-Arturas varons uz dzimteni eet.

Kur veegli cilājas kājas /

Kā spulgo acisl Jau garā veed

Viņš savu mlļaju mājas.

Vairs vecā māmiņa nepazīs to :

Zem plaukstas pret sauli vērsees;

Sneegs brālis roku sastrādāto,

Un māsa ap kaklu ķersees . .
.

Jau dzimtenes meži tam pretim smaid;

Nāsis eesitas dzimtenes dūmi.

«Nu sveiki, draugi/ Kas jums kait?

«Kam esat tik nospeesti, drūmi?» —

Un bailigā balsi tam pačukst kāds,

Ko ceetusi nabaga tauta . . .
Ka viņa brālis ar nogalināts,
Un māsa līdz asinim šausta . .

.

Aiz sirdēsteem nabaga māmiņa

Kapu kalniņā atdusotees,

Kā vētras notraukta lapiņa . . .

Sāk varonim acs asarotees.
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«Ai brāli/ ai māsa / ai māmulit!

«Kur bargi jūs liktenis sitis l

«Kam man bija dzimt, to izbaudit:

«Kaut būtu Port-Arturā kritis!» . .
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Nemezida

Ja, skaistākas neveenas

Par viņu nebija:
Simt karaļdēlu ik deenas

Pēc viņas precēja.

«Man nevajag jūsu rotu,

«Nedz karaļvalstibu, —

.«Ak, savu sirdi es dotu

«Par ļaužu trūkumu!

«Es sevi tam peelaulatu,

«Ko zemē bez dzeesmas rok ;

«Es vēlētos būt tam klātu,

«Kas Pūķa alā smok.

«Ar Pūķi es kautees eešu,

«Ardeevul tēvs, un, māt!

«Ko savā sirdi ceešu,

«Jūs saprast nespējāt. . . *

Un droši uz Pūķa alu

Steidz daiļā meitene, —

Bet stāsta bēdigo galu
Lai stāsta jums zvaigznite . . .





Tulkojumi
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Edvards
Skotu tautas ballada.

Kur sārts tavs šķēps no asinīm ?

Edvard, Edvardl

Kur sārts tavs šķēps no asinīm ?

Un tu tik skumigs ej? — 0/

O es nokāvu savu jakts vanagu,

Māte, mātei

O es nokāvu savu jakts vanagu,

Un otra man nav kā tas — 01

Tik sārtas nav vanaga asinis,

Edvard, Edvardl

Tik sārtas nav vanaga asinis,

Mans dēls, jel atsīstees — 0/

O es nokāvu savu jakts kumeļu,

Māte, mātei

O es nokāvu savu jakts kumeļu,

Bij stalts un uzticams — 01

Tavs zirgs bij vecs, tas nevar būt.

Edvard, Edvardl

Tavs zirgs bij vecs, tas nevar būt,

Tevi citas sāpes speež — 01
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Savu tēvu, savu tēvu es nokāvu,

Māte, māte!

Savu tēvu, savu tēvu es nokāvu,

Un tas man sirdi speež — 0/

Un kā nu grēkus tu izpirksi?

Edvard, Edvard/

Un kā nu grēkus tu izpirksi?

Mans dēls, jel atzīstees — 0/

Uz zemes man vairs veetas nav,

Māte, mātei

Uz zemes man vairs veetas nav,

Pār jūru eešu tāl — 0/

Un kur lai paleek tavs galms un pils ?

Edvard, Edvardl

Un kur lai paleek tavs galms un pils,
Tik skaisti un vareni? — Ol

Lai stāv tee, kamēr jūk un brūk,

Māte, mātei

Lai stāv tee, kamēr jūk un brūk,

Tos negribu redzēt vairs — 01

Un kur lai paleek tava seeva un bērns,

Edvard, Edvardl

Un kur lai paleek tava seeva un bērns,
Kad tu pār jūru ej? — 01
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Ir pasaule plaša, lai deedelē,

Māte, mātei

Ir pasaule plaša, lai deedelē,

Tos neredzēšu vairs. — 01

Un ko mātei tu dārgajai atstāsi?

Edvard, Edvard/

Un ko mātei tu dārgajai atstāsi ?

Mans dēls, man saki to — 0/

Tik lāstus un elles uguni,

Māte, māte/

Tik lāstus un elles uguni:

Tu man to eeteici. — O l
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Tej-upes tilts*)
Teodora Fontanes.

When shall we three meet again ?

Macbeth.

Pirmā ragana:

«Kad visas trīs atkal tiksimees?»

Otrā ragana:

«Aiz tilta, kad vilceens pāri ees.»

Trešā ragana:

«Pee vidus staba

Tur veeta laba.»

Pirmā ragana:

»Es izduršu acis vēja-luktuj-eem»,

Otrā ragana:

«Es ar»

*) Teja (Tay)-upe Skotijā, eetek Zeemeļjūrā.

28. decembri, 1879. gadā sabruka šis upes grīvas tilts

(gandrīz trīs verstes gajš), pee kam viss, tobrīd pār tiltu

ejošs dzelsceļa vilceens eegāzas dzelmē.

Augšminētais šausmigais atgadījums tad ari noderējis

autoram par veelu viņa balladai: «Die Brūcke am Tay».
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Trešā ragana :

«Es nakšu no zeemeļeem.»

Pirmā ragana:

«No jūjas es.»

Otrā ragana:

«Es no deenvideem.«

Trešā ragana:

«Hei, ta tik būs deja vistrakākā!

Un tiltam ir jāsabrūk dziļumā.»

Pirmā ragana:

«Un vilceenam, pūri par tiltu kas eet

Ap pulksten septiņeem?»

Otrā ragana:

«Līdzi būs skreet.«

Trešā ragana:

«Ja, Ildzi būs skreet.»

Visas :

«Neeks, neeks preekš mums

Ir cilvēka roku darinājums l»
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Upes zeemeļa puse tiltneeka nams

Ar logeem uz deenvideem eeraugams.

Un tiltneeka ļaudis bez mitēšanās

Uz deenvideem uztraukti lūkojas:
Tee gaida, vaj neredzēs spīdumu

Virs upes, kas vēsta: «Es peenāku,

Es, Edinburgas vilceens drošs,

Naktij un aukai spītējošs».

Un nu tiltneeks saka: «Jau spīdumu jūt

Tur viņpus upes. Tam vaj'g viņam būt.

Māt, ļaunos baigus nu nokrati:

Mūsu Džoniņš nāk nākdams uz egliti.

Ņem aizdedz nu visas svecites

Uz jautrās Zeemsvētku eglites —

Kristus otrreiz šai gadā grib apsērst mūs, —

Un pēc veenpadsmit minūtēm šeitan viņš būs.»

Un vilceens ar nāk. Sen zināms tam ceļš:

Gaj-ām deenvidus tornim pret auku tas elš.

Un Džons teic: «Pār tiltu tik jateek vēl pār.

Ko bēdāt — mums auka ir jauzvārl

Stiprs katls un divkārt pavairots tvaiks

Tak virsroku patur, lai nezin kāds laiks.

Kaut dabasspēks plosās, un trako, un kjūc,

To tomēr uzveic cilvēka prāts.
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«Un tilts — mūsu lepnums, dzelzs kalumos;

Manim nāk tīri smeekli, kad eedomajos
To postu un tās gfūtibas,

Kas laivā, pāri ceļotees, atgadijās.
«Cik dažu labu Zeemsvētku vakaru

Es pārcēlaj-mājiņā pavadiju

Un, guņus mūs' logos skaitidams,

Sēroju, upei pār nelikdams.»

Upes zeemeļa pusē tiltneeka nams

Ar logeem uz deenvideem eeraugams.

Un tiltneeka ļaudis bez mitēšanās

Uz deenvideem uztraukti lakojas.

Jo sīvāki palika vēji ik brīd,

Un nu: it kā guņi no debesim krīt,

Un virs ūdeņeem uzleesmo tagadin

Lejup krītošas zvaigznes. .. Tad nakts visu tin.

* *

*

Pirmā ragana:

«Kad visas trīs atkal tiksimees mēs?»

Otrā ragana:

«Nakts vidū uz kalna virsotnes.»

Trešā ragana:

«Jodu purvā, pee vilka ābeles.»
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Pirmā ragana:

«Es būšu.»

Otrā ragana:

«Es ar'».

Trešā ragana:

«Es teikšu, cik daudz.»

Pirmā ragana:

«Es minēšu mokas».

Otrā ragana:

«Es — kā viņus sauc.»

Trešā ragana:

«Hi! hi!

Baļķi lūza kā daždeen skangali.

Visas :

Neeks, neeks preekš mums

Ir cilvēka roku darinājums h . .
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Džons Meinards
Teodora Fontanes.

Džons Meinards!

«Kas ir Džons Meinards?»

««Džons Meinards bij mūsu stūrmanis.

Viņš izturēja, līdz krastu bij aizsneedzis.

Viņš izglāba mūs: viņam nākas gods,

Viņš mira par mums, slavas vaiņagots,

Džons Meinards!»»

* *

*

Kuģis «Kaija» pār Eri-ezeru slīd,

Sļakst putas ap andru*) un kā sneegpārslas krīt,

Uz Bufalo skreen tas no Detroas,

Bet sirdis ir veeglas un preecigas.

Un vīri, un bērni, un seeveeši

Redz malu jau mājam caur mijkrēsli,
Un tērzējot veens, otrs jau uzprasa:

«Cik tāļu, stūrman, vēl ostmala?»

Tas apskatās apkārt pirms maķenit:

««Pusstundas vēl.
.
. Minušu trīsdesmit.»»

Visu sirdis jūt preeku un līgsmibu. . .
Te no kuģa apakšas dzird it kā kleedzeenu:

«Uguns!» tā kleedz tur. . . Un lūk,

No lūkām un kajites dūmi jau brūk,

*) Kuģa apakšējais garais pamatbaļķis.
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Brūk dūmi, tad leesmas izmutuļo,

Un vēl divdesmit minušu līdz Bufalo.

Un pasažeeri pārbijušees

Ap bugspriti*) stāv visi saspeedušees :

Pee bugsprites preekšd vēl gaisu var gūt,

Bet pee stūres aug svelme, ka elpot gjūt.

Un vaimanas jaucas: «Kur esam? Ak vai!<

Un vēl peecpadsmit minušu līdz Bufalai. —

Aug caurvilcejs vējš, bet dūmu mākulis beezt,

Skatus kapteins uz stūri nemitas greezt,

Bet pēc stūrmaņa velti viņš lūkojas,
Un pa runājamo trūbu viņam uzprasa tas!

«Vaj vēl še, Džon Meinard?»

««Ja, kaptein. Esmu te.»»

«Uz malu, Džon Meinard, bangu virpuļos!»

««Ja, turēšos!»»

Un kuģa ļaudis sauc līgsmi: « Viņš turas! hallo!»

Un vēl minušu desmit līdz Bufalo

«Vēl še, Džon Meinard?» Un atbilde skan

Pusmirstošd balsi: ««Ja, kaptein, še gan!»»
Un bangas, vaj radzes, vaj akmenājs,
Viņš «Kaiju» treec: brīdis ir pēdējais;
Tikai tā vēl cerama glābšana

. . .

Glābti: Bufalo krastmalai

*) Eeslīps baļķis kuģa preekšgalā, kas ir kuģa tauvu

un buru galvenais turētājs.
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Kuģis pārlūzis. Uguns tūkdama tūkst.

Visi glābti. Tikai veena veeniga trūksti

* *

Visi zvani dūc; skaņas aumaļām

Plūst augšup no kapeem un baznicām,

Tik zvaņas un skaņas, cita trokšņa vairs nav,

Veens kalpojums pilsētai preeekšā tik stāv:

Desmit tūkstoši zārkam eet pavados,

Nava acs, kura sausa vēl paliktos.

Puķēm pušķotā kapā zārks guldināts teek,

Daudz puķu uz kapakopas vēl leek,

Un zelta burteem tad marmorā eeraksta

Savu peemiņas pantiņu pilsēta :

«Še dus Džons Meinards / Gaur dūmeem unleesmām

Viņš izvadija kuģi. No nāves breesmām

Viņš izglāba mūs: sirds bij viņa gods,

Viņš mira par mums, slavas vaiņagots,

Džons Meinards l»
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Lupšteinas zemneeks
Frica Lienharda.

(Halucinacija).

Cabernā eelenktee zemneeku nemeer-

neeki (1525) padevās, kad teem bij apsolita
brīva izeja. Bet tikko viņi bij iznākuši,

te eesākās šausmiga slepkavošana, kuya

ilga trīs deenas, tā ka tīrumi līdz Lupštei-
nas kapsētai tika pārvērsti par līķu lauku

Negaisa plositas zvaņas nakts melld dziļumā l

Zem kjācošeem mūkuļeem troksnis kā kaujas karstumā!

Pa starpām sllp-krītošas lāses daudz balsu gaudeenā l

Un švīksteeni un šņāceeni,

Kā leeleem spārneem nezvēri,

Caurimirkuši, kultos tur savvaļā

Nakts mitrumā, nakts dzestrumā, nakts tumšā, tumšā dziļumā!

Negaisa plositas zvaņas — tās drūmi, baigi skani

Vaj ceemats stāv kur leesmās ? Vaj ugunsgrēku zvan ?

Ar raudām sasleenas leepa pee loga man pagalmā,

Kā gribētu spārdošām saknēm ta grūstees tumsibā,

Kā gribētu šalcot ta celtees, veikt plašu cīniņu

Un saplosit tūkstoš nageem meln-mākoņu karogu l

Negaisa plositas zvaņas — nakts tumša, vaj aci dujl

Deevs, sargi, kas apmaldijeesl — — Ja, kas gan zvana tur?
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Stāv kapsētiņa ap pusnakti,
Sen gjuvusi, atkal pee birstalas:

Tur astoņpadsmit tūkstoši

Par līķeem kaujā pārvērsti/

Landsknechti rūc:

Brakš kauss un krūts /

No zemneeku asinīm ganibās
Putu-sarkani strauti urdzot skreen —

Stalt-kūjām nāve breenl

Tur kapsētā baltā redz garu,

To maģiska gaisma skauj,

Tas mēnesnicā ar sparu

Zvana dilušo valgu rauj/

Kāds zemneeks eenaida kvēlē,

Kāds zemneeks, kas laukā nonāvēts,

Kāds zemneeks, kujš zvana mēU,

Sirdi plosot, pret debesi brēc:

«Ak, nabagu Tēvs, jele sargi

Tu mani nabagu:
Aiz manis slepkavas bargi

Sēj nāves šausmibu:

Jel palīdzi/ sirds pamirt sāk:

No mutes strūklām asins nāk
...

Ne dzeedat, ne lūgtees vairs nespēju —

Tavu zvanu es raustu — Tevi peesaucu l .
.

.»
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Negaisa plositas zvaņas nakts mellā dziļumā /

Pāri laukeem un pilsētām aizkauc senā kauja hreesmigā!
Ar šausmām uz tureeni raugos — nakts tumša — vajaciduj- —

Negaisa plositas zvaņas: mans sencis zvana turi
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Pee Kingsburgas vārteem.

Brīvkunga Borries fon Munchauzena.

No Bernvardas torņa zvani dūc;

Brāž leetus pa eelām un vēji;

Un caur vētru un zvaneem iz pilnas krūts

Nodima senrags spēji.

Veits Stosbergs no šķirsta ir izņēmis

Sumbra ragu sen necilātu:

Rags rēc tik: «asinis / asinis/»

Un kunkst: «Deevs, stāvi klātu l»

Ja, stāvi, Deevs, klātu bruņneekeem:

Nu zemneeks cēlees kājās

No simtgadu važām, bez vairogeem

Tas varmākām pretim stājas.

Tur augstu kalnā Kingsburgu veed,

Turp steidz tee, cits citam sokot.

Mēž kalējs — un vārti vaļā eet,

Ko kalis pats, jūgā smokot.

Un pļauku pa ģīmi bruņneekam

Un askaltu lāpstu tam ribās
. . .

Ne zobenu izraut no maksām tam,

Ne cirst, ne lādēt vairs gribas . . .
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Gacfa gadeem kas rttpigi krājās.
Ja, Deevs lai stāv klātu tev, bruņeneek,

Nu zemneeks cēlees kājās! . . .
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Vilhelms Tells*)
Cedlitca.

«Tēt, saki, kam visu nakts mellumu

Mēs slāpstamees dziļi pa eglaju?»

««Mans bērns, kas grib medībās labu ko gūt,

Tam vajag preekš gaismas jau mežā būt,»»

«Tur stirna, tēt, no krūmeem šauj.

Tu redzi to, un izmukt tai ļauj.»

*) Vilhelms Tells, teiksmains šveiceešu varonis un brīvi-

bas cīnitajs, dzīvojis, pēc dažeem nostāsteem, Urijas novadā tani

laikā, kad tur par zemessoģi bijis kāds varmācigs vīrs, vārdā

Ģeslers.

Sis valdības vīrs licis uzspraust, it kā par Austrijas val-

dibas zīmi, kārtsgalā savu cepuri, pavēlēdams katram šveiceetim,

atdot cepurei peenācigu godu, nometotees kailu galvu viņas

preekšā ceļos.

Kad Tells šo pavēli neeevērojis, Ģeslers tam par sodu

pavēlējis nošaut ar bultu no Telia mazā dēlēna galvas ābolu,

peedraudedams, ja tas nenotiktu, Tellu līdz ar viņa dēlēnu

nonāvēt.

Būdams izveicigs stopineeks, Tells ābolu nošauj. Bet vē-

lāk atreebdamees nogalina ar bultu no paslēptuves ari pašu

Ģesleru. Šo momentu tad ari attēlojis Cedlitcs (Cedlitc) savā

balladā: «Vilhelms Tells:

Vilhelma Telia teiku vācu dzejneeks Fr. Šillers pār-

strādājis drāmā, kuru latviski tulkojis J. Rainis.
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««Bērns, stirna — neecigs medijums,
Daudz brangāks šodeen medijams mums»»

«Tur brāžas breedis caur beezokni,

Tēt, ķer nu tik bultu mudigil»

««Lai breedis, bērns, neaizskāris aizeet reiz mums:

Daudz brangāks zināms man medijums.»»

«Tēt, mums pār galvu speedoši
Sāk savilktees pērkoņa debeši:

Man bail.
. .

nāc steigsimees pajumtā.»
««Mans dēls, mācees stāvēt negaisāl»»

«Rau, rau, kur lepnā kumeļā

Jāj soģis, vēl svīta tālumāl»

««Zēn, klusi: lai Deevs tevi pasargā? —

Tev, soģi, ši deena ir pēdējā l»»

«Vai Deeviņl ko, tēt, tu padarijis:
Tu augstmaņa vīru nošāvis /»

««Kas vīrs ir, tas aiztāvet teesibas zin,

Tik bailigo varmāka kājām min
. .

.»»
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6. novembris 1632. gadā*)
Fontanes.

Zveedrijas tīrelis; novembra laiks;

Pelēka migla gar zemi kā tvaiks.

Pār Dalaras pleeņlaukeem pamazit

Svārstotees, kārstotees rati rit.

Rati ar labibu peekjauti,

Loms Atterdags preekšā velk dīsteli,

Nīls Rudbeks stum. Tee nesteidzas.

Nāk beezaki krūmi. Nīls eerunajas:

«Pār laipu še tīteņi pārkārušees,

No ceļa mēs esam nomaldifšees:

Pa labi, pa kreisi viss dīvains tāds —

Vaj dzirdi Dal-Elfa kā kjāc?»

Dal-Elfa ir tālu, Dal-Elfa nav ta,

Ne preekšā, ne sānos skan kjākšana:

Tas troksnis ir gaisā, tas rīb un klaudz,

Kā kad seglos šūpotos jātneeku daudz;

*) Ta ir eevērojamā zveedru ķēniņa Gustava Ādolfa

nāves deena, kurš, kā dedzigs luterticibas, aizstāvis, krita kaujā

pret katoļeem pee Lūtcenas.

Mīļākā G. A. dzeesma, kuru tas, kaujā eedams, licis sa-

veem kara-pulkeem dzeedat, bijusi: «Deevs Kungs ir mūsu stipra

pils». Tālab šo dzeesmu peemin savā balladā ari Fontane.
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Vaj kauja ka tuvāki drasētu

Ar troksni un baznicas meldiju:
Man šķeet, zirgeem zvaigajot, dzeed tur sils:

— Deevs Kungs ir mūsu stipra pils. — »»

Un tikko viņš pabeidzis izrunāt, —

Te kleegdams un zveegdams jau eskadrons klāt

Rīb zeme; dun gaiss dobja dūkšanā;

Pa preekšu jātneeks balt-rumakā.

Zignali, šāveeni, kleedzeeni drūmi:

Migla top mella kā biszāļu dūmi.
. .

Vistrakākā trauksme cits citam tee sok; —

Drebot šee abi pee zemes plok.

Drasejums gājām ...
Te atkal ar vari

Atpakaļ drāžas jātneeku bari,

Un zeme dārd, un gaisā šalc,

Un atkal preekšā rumaks balts.

Kā gaismas švītra caur miglu viņš zib;

Cik drūmi, cik dīvaini pakavi dib l

Te baltā krāsa kūst sarkanā, —

Vairs jātneeka neredz rumakā.

Pee krēpēm un segleem daudz asiņu
. . .

Visa Zveedrija redzej' šo rumaku:

Tai deenā uz Lūtcenas laukuma

Gustavs Ādolfs asinis gulēja.
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Dzeedonis un karaļmeitiņa
Holtija.

Es zinu teiku, sen aizmirstu:

Dzeedons mīlēja karaļa meitiņu, —

Vai viņam l viņš nespēja klusēt

Stīgas skanēja līgsmē un ceešanās,

Tās apbūra sirdi, kas klausijās, —

Vai viņam l viņš nespēja klusēt

Pus-deva ta, pus-paņēma tas

Zelta sprogu no mīligās galviņas, —

Vai viņam l viņš nespēja klusēt

Viņa sneedza tam muti smarš-kvēlošo,

Leeg-laimigā stundā viņš skūpstija to,

Vai viņam l viņš nespēja klusēt

Nu šņāc tā kā čūskas pa gatuvēm,

Un aizšņāc līdz karaļpils kāptuvēm.
Vai viņaml viņš nespēja klusēt

Spīd mēness skumji, skan bendes rīks,

Dzeed kapa dzeesmu vējš veentuligs,

Vai viņaml viņš nespēja klusēt



104

Daiļ-Rūtiņa
Morikes.

Kā sauc karaļ' Ringanga meitiņu ?

Rūtiņu, Daiļ-Rūtiņu.

Ko cauru deenu dara ta,

Ka ta ne vērpj, ne šūdina ?

Eet zvejot un medit.

Kaut būt' es viņas medineeks!

Zvejot un medit man leelleelais preekš.
— Sirds, ceet jel klusu!

Un, lūk, par mazu brītiņu —

Rūtiņ, Daiļ-Rūtiņ,

Jau zēnam pili deenet gods,

Tam zirgs un medneek-uzvalks dots,

Ar Rūtiņu medit.

Ak, kaut es būtu princis nu:

Es mīlu tik karsti Daiļ-Rūtiņu —

— Sirds, ceet jel klusu!

Reiz atpūtās viņi zem ozola;

Te eesmējās jautri Daiļ-Rūtiņa:

Ko tu tik leegi raugees gan?

Ja sirds tev ir, tad skūpsti man !»

Ak! iztrūcinās zēns!

Tak domā viņš: kad atļauts, lai
. . .

Un skūpsta muti Daiļ-Rūtiņai.
— Sirds, ceet jel klusu!
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Pēc tam viņi mēmi mājup jāj —

Rūtiņ, Daiļ-Rūtiņl
Zēns savā prātā gavilē:
Un kaut tu taptu karale,

Es nebūt' īgns:

Jūs, lapas mežā, zināt nu:

Daiļ-Rūtiņas muti es skūpstiju!
— Sirds, ceet jel klusu l
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Sērā kronešana

Eduarda Morikes.

Par Milezintu es stāstišu,

Kā tas par ķēniņu tika:

Viņš nokāva savu brāļ'dēliņu,

Pats kroni sev galvā lika;

Un kronēšana, kā nākas,

Li/es pili jo greznigi sākās.

Ai Iru zemei Tavu aklumu/

Sēž marmora zālē tukšajā

Ap pusnakti ķēniņš un skatās

Visā leelajā, jaunajā greznumā:

Tam acis kā apreibinātas.
Tad dēlam teic savam: «Tec turpu —

«Un atnes vēl kroni man šurpu !
. . .

«Bet rau I kas nāk pa vārteem pagalmā l»

Tur miroņu gājeens nāk spokaini,

Kā naktsputnu bars klusā lidā,

Veesi ērmoti visi maskoti;

Ķēniņ-kronis teem šūpojas vidāl

Pa vārteem tee eespraucas rāmi,

Klusitiņām pačukstēdami;

Top ķēniņam ap sirdi nelabi,

Un iz melntērptā pūļa*blenž puisēns mazs,

Svaigu brūci krūš-eedobuliti;
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Kluseem mirēja smaideem uzsmaida tas

Un pret ķēniņu paklanās glīti;

Sīk-solišeem tek tad uz troni

Un pasneedz ķēniņam kroni.

Ķēniņu sagrābj izbīļa šaušalas.

Tad nozūd klusiņām tee, apskauti

No sarkanas rīta ausās;

Sveces līpinas lukturos dīvaini,

Un mēness pee pilsloga klausās.

Ar sirdi drebošu un baigu

Dēls noleecas pār tēva vaigu,

Viņš noleecas — pār saltu mironi.
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Skaistā Agnete
Agneses Miegel.

Tik līdz kā Ulrich atraikne baznicā ceļos nometās,

Te atskanēja dzeesma šurp pāri no kapsētas,

Un augšā ērģeles spēlēt uz reizi nostāja,

Un preesteris un kalpi kā mēmi palika ;

Un klausijās sirmgalvis, bērni un jauneklis, jaunava.

Balss laukā kā lakstigala tik skani dzeedaja:

«Māmiņ mīļā deevanamā, tur kur debess meeru jauž,

Māmiņ, uzklausees, ko ārā tava meita gauž.

Jo es nevaru pee tevis eetikt deevnamā,

Nevaru vairs ceļus locit Svētās tuvumā:

Mūžu mūža svētlaimibu esmu, māmiņ, zaudējusi,

Jo pee ūdensveča mellā esmu izgājusi.
Mani bērni ar zivim ezerā rotaļās eet,

Maneem bērneem spuras pirkstiņu starpās veed,

Saules nav, kas izžāvētu viņu zīļu drāniņas,

Nāves nav, kas ceeti slēgtu manu bērnu actiņas.

Miļā māmulit, es lūdzos tevi sirsnigi,

Mīļā māmulit, jel meitu savu paklausi:

Lūdz ar viseem taveem baznicā-gājejeem,
Lūdz par maneem zaļ-spilvoteem nāru bērniņeeml
Lūdz par teem pee svētajeem un mīļās Jumpravas,
Lūdz pee baznicām un krusteem, kas stāv ceļmalāsl
Mīļā māmiņ, es tev lūgšus lūdzu, — jo tik reiz

Drīkstu šurpu nākt, kad gadu septits notecejs :

Pateic preesterim nu, mīļā māmulit,
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Lai viņš leek līdz galam durvis atdarit,

Ka es redzu sveču svēto spīdumu,
Redzu deevmaizites zelta trauciņu,

Lai es bērneem saveem varu pasacit,

Cik zelt-saulaini viss deevanamd spīd.»

Tad balss top klusu. Ērģeles sāk pūst.

Līdz galam baznicdurvis atdaritas kļūst, —

Un, kamēr svēto leelo mišu turēja,
Pee baznicdurvim baltum balts ūdens lēkāja.
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Jūras-karaļa meitiņa
Ļermontova.

Princis peldina jūjā kumeļu,

Dzird: «Uzmet man, princ, veenu actiņu!

Zirgs sprauslā un tramigi ausis glauž,
Un pļunkšķinas, šļakstās, — bet balstiņa pauž:

«Vaj netīk ar karaļa meitiņu

Tev pavadit, princ, veenu naksniņu ?»

Lūk, roka jau izleen no ūdeņeem

Un tvarsta pēc zīdpušķu eemaukteem.

Tad galviņa daiļa parādās:

Jūj-as zāles tās pīnē eeķērušās.

Uz kakla kā pērles zib pileeni,
Un kaislībā deg acu skateeni.

Princis domā pee sevis; nu labi, lai eetl

Un saķej ar roku tai matpīni ceet.

Si vaimanā, lūdzas un vaļā grib kļūt:

Stipra roka to tura un nelaiž nebūt.

Uz krastmali stipreneeks droši trauc

Un iznācis skaļi līdzbeedrus sauc!

«Šurp, brašee beedril Nāk skatitees :

«Kāds jūj-as brīnums
man izvilcees!

. . .

«Ko stāvat kā mēmi, bez valodas?

«Vaj redzēts kur daiļums, tik cēls vēlkā tas?»
.. .

Te atpakaļ princim atskatās acs, —

Viņš nobāl, tam sastingst visspreekpilnais skats..

Krasta dzeltenās smiltis redz izsteeptu
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Jūj-as ērmu ar asti zaļ-zvīnotu;

Zaļ-zvīnotā aste raustas un trīc,

Čūskas ādā viss augums eetīstits.

No peeres tai putas tērcitēm skreen,

Un acis kā miglā top tumšākas veen.

Rokas grābstās pa smiltīm kā neziņā,

Un lūpas čukst mulsi kā pārmetumā.

Jāj karaļdēls prom seju domīgu:

Viņš peeminēs mūžam karaļmeitiņu.
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Nāra

Ļermontova.

Pa upi, kas zilgana eelejd slīd,

Peld nāra, kad mēness pilns spīd;

Un peldot grib sidraba putas labprāt
Līdz mēnesim uzšļakstinat.

Ta dīvaini-jūsmigu dzeesmiņu dzeed,

Līdz stāvajeem krasteem kas eet;

Un mirdzoši mākoņi, skrejot pār to,

Dzird dzeesmiņu jaukskanigo.

Ta dzeed: «Te, pee manis vaj nakti, vaj deen,

Rota saulites mirdzums arveen;

Te zivtiņas skraida un rotājas,
Un mirdz kristal-pilsētas.

Uz smiltim, kur vēsmiņa needraju glauž,

Kāds varons, svešzemeets, snauž,

Kāds varonis, bangas ko laupijušas
Un dziļumā apslēpušas.

Mēs mīligās zīdmatu sprodziņas tam

Nakts krēslibā nogludinām,
Un noskūpstām, deenvidi dejot ap to,

Tam vaidziņu bālgano.

Bet pret karstajeem skūpsteem — nez'kāpēc tā —

Paleek mēms tas un nejūt neka:
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Ne krūtis tam ceļas, ne sirds viņam pukst,
Ne lūpas pusvārdiņu čukst!»

. . .

Tā peldone līgo, kad mēness pilns mirdz

Un žēlabās mocās tai sirds;

Un mirdzoši mākoņi, skrejot pār to,

Met skatus uz daiļsejigo.
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