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Daudzi tēli, gleznaini salīdzinājumi nākuši prātā ļau-
dīm, kas domājuši par diženo latviešu Tautas dzejnieku

Raini, — neizsmeļama spēka avots, tautas likteņu zinātājs,

neaptverams kā jūra, visaugstāko kalnu virsotne. Viņš

devis cilvēkiem tik daudz laba, vajadzīga, brīnišķīga, un

paaudžu paaudzes nāks, iepazīsies pirmo reizi ar viņu,

un visi saņems no Tautas dzejnieka bagātas dāvanas.

Katrs atradīs dzejoļus, lugas tēlus, pārdzivos asus sarežģī-

jumus, veldzēsies saulainā mīlā, iegūs patiesīgas un stin-

gras dzīves mācības, kas pavērs tālus apvāršņus.

Krājumā «Čūsku vārdi» Rainim ir dzejolis «Tūkstot-

ziedis» par koku, kas izstiepis zarus uz visām pusēm, lai

pasaulei vieglāk būtu satikties ar to, izjust to, paļauda-
mies, ka saņems pateicībā cilvēku un dabas, saules mīlu.

Ikviens grib un var uzrunāt Raini ar rindām no šā dze-

joļa:
Tu esi devis tik, vienmēr tik devis,

Vienmēr no jauna za)š, tu tūkstotziedis,

I dvēsli smaršā izdvesis no sevis.

Vienmēr spēka pilns, zaļu lapotni, mirdzošiem zie-

diem, teiksmains un reizē pavisam tuvs, saprotams, gadu
no gada ļaudīm nepieciešamāks, vēl nebijušas, neredzētas

zelta zīles audzēdams, šalc Raiņa mūža un darba ozols.

Vai kluss vai vētrains laiks, Rainis ar cilvēkiem, tautām,
nākamām audzēm runā revolūcijas valodā. Vēsturnieki,
filozofi, dažādu disciplīnu zinātnieki Raiņa daudzšķautņai-
najā dzejā, «Ugunī un naktī» saklausa, saredz 1905. gada
revolūcijas izaugsmi, liesmaino nobriedumu, briesmīgo
tumsoņu uzbrukumu, sāpes un sēras par upuriem, ne-

iznīcināmu paļāvību visu tautu krāšņam ziedu laikam
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un vienotībai. Ar revolūcijas idejām, izvērsdams tās ar-

\ien lielākā plašumā un dziļumā, aptverdams īpatņa, sav-

dabja un kolektīva dzīvi, latviešu Tautas dzejnieks sasau-

cas ar mūsu laikmetu, revolucionāro humānismu, komu-

nismu (tā uztvers Raiņa dzeju un lugas katra nākamā

paaudze). Un itin nekas te nav jānogludina, arī pretrunas,
maldi izskaidrojas dabīgi. Tas pa vērienam tikai Raiņa

ģēnijam līdzīgiem radītājiem. Un laimīga latviešu tauta,

ka viņai ir savs Tūkstotziedis.

Kad apraudam kritušos varoņus, allaž tiek uzšķirta
«Klusā grāmata», un tā sastopas un saprotas ar Rīgas

Brāļu kapu, ar Salaspils memoriāla tēliem. Tik patiesīgas,
skarbas un cēlas ir Raiņa sāpes un sēras. Nav labāka

drauga, mierinātāja un tautas atainotāja, viņas seno tra-

dīciju saglabātajā un jauno ieguvumu apliecinātāja par

Raini. Daugavas un Dzintarjūras krastos viņš saklausa

pukstam melnā un dzeltenā kontinenta sirdi, to apliecina
viņa tulkotās dzejas krājums «Nemierīga sirds». Savās

traģēdijās viņš aizgājis tālu gan latviskajā senatnē, gan

arī Ēģiptes, Romas un Krievijas vēsturē, un izrādās, ka

tā nav atkāpšanās no tagadnes, bēgšana no sava laika

problēmām, bet, tāpat kā Šekspīram, Gētem, Puškinam,

sava laika pretmetu, kaislību un uzdevumu pastiprinā-

jums un padziļinājums. Un drosminājums doties uz nā-

kotni. Lāčplēsim jāsaprotas ar Laimdotu un Spīdolu, tās

neizslēdz no tautas attīstības loka viena otru, cildenāks,

grūtāks, bet arī pievilcīgāks kļūst viņa ceļš, kas nav no-

beidzies Daugavas dzelmē pie Lielvārdes, nav asiņaini

aprauts Salaspilī, nav izputināts pa simt un tūkstoš emi-

grantu klaidiem.

Vai Rainis latviešu tautu mīl vairāk par visām citām

pasaulē? Tā viņam dārgāka, tuvāka, no tās viņš smēlies

savu saulaino ģēniju, latvju mātes valodā viņš radījis
savus nemirstīgos dzejoļu krājumus, savas traģēdijas, un

taisni savas tautas nākotnes vārdā viņš iejūtīgi, drau-

dzīgi sasaucas ar tuviem kaimiņiem un tāliem sveši-

niekiem.

Lasīsim Raini, iedziļināsimies viņa darbos. Tie brīžam

dažam labam uzreiz neatvērsies visā bagātībā, bet vārda

mākslas prieku tur uzreiz atradīs ikviens, drauga balsi

saklausīs ikviens. Rainis mīlējis bērnus, — to vienā mutē

apliecina visi. Viņa vārsmas, kas veltītas bērniem, val-

dzina ar vienkāršību, možumu, dzejiskumu. Kā viņš gan
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varējis kļūt tik bērnišķīgs, bērniem saprotams, pašam
viņam bērnu nebija. Rainim bija bērna sirds, viņš saska-

tīja bērnos tautas nākotni, un, lūk, visi esam kļuvuši viņa
bērni.

Cik strauji, kaislīgi Rainim raisās revolūcijas vārsmas,

kā viņš ienīst apspiedējus, nav mēra viņa ciešanām, gul-
dot kalna galā zem augstās priedes saknēm kritušo va-

roni, viņš sajūt katru netaisnību, bezbailīgi prasa atriebt.

Kā viņš tā visu redz, dzird, saprot Grakhu, Induli, Muro-

mieti, Lāčplēsi, — kā viņš spēj izturēt tik daudz bēdu,

ikdienas grūtību? Rainim ir tautas tribūna dvēsele, revo-

lucionāra sirds. Cik valdzinošas, dažādas un brīnišķas,

patiesīgas un cildenas ir Raiņa sievietes, un mēs domājam
par Vizbulīti, Dinu, Asnati, Āriju, Olīviju. Raiņa sirds ir

bagāta ar mīlu, sievieti — māti, sievu, māsu, līgavu, jaunu
meitenīti — viņš godā augsti. Skumjās, vientulībā, ko

nespēj izkliedēt ne cīņa, ne darbs, sudrabotā gaismā
iespīd mīlestība, sieviete ar savu mīlestību var visu.

Un tad mēs kādā stundā stāvam kā bezdibeņa malā, no

saulainas pļavas tiekam ierauti izplatījuma bezgalībā,
tumsā, no kuras nav glābiņa nekur. Kur sākums, kur gals?
Krājumā «Gals un sākums» visā augumā saslejas Rainis

domātājs. Viņš drosmīgi raugās acīs ģindenim, meklē

saulainu ceļu un atrod to mūžīgā dzīves attīstības ritumā.

Ritu, ritu ... Lielais filozofs uzveic drausmo, milzīgo Pār-

varīgo, kas ietver sevī visu inerto, bet reizē arī visa ļaunā
liktenīgumu. Prolets kļūst Uzvarētājs, Pārvarīgā pārva-
rētājs. «Simtkārt stiprāka taps mana dvēsle», un «Vielas

šķirs kā saule mana doma». Kur vēl stiprāku draugu, cīņas
biedru, likteņveicēju rast nekā Raiņa saule. Poēma «Ave

sol!» ierindojama pasaules filozofiskajā dzejā, komunisma

gadsimta iezvanītāju, cildenāko darbu vidū.

Kā karogs pacelts Raiņa «Gala un sākuma» veltījuma
dzejolis «Tev, pamatšķira».

Tik plaša un daudzkrāsaina ir Raiņa daiļrades pasaule.
Rainim nav robežu, gadiem nav varas pār viņu, viņš augs

arvien diženāks. Viņš ir bīstams vecās pasaules salīku-

šajiem, bet vēl joprojām nešpetniem balstītājiem, tāpēc
Raini viņa un viņa ideju naidnieki grib pievienot savam

pūlim, sakropļo viņa domas. Patlaban vairāk nekā jebkad
reakcionāriem, mistiķiem, izlīdzējiem bail no rakstniecības,

mākslas un zinātnes, kas aicina tautas apvienoties cīņā
pret visiem tumsoņiem. Viņi plēš nost visu, kam cieša



saskare, apzināta tieksme uz jauno daili, jauno vienoto

cilvēci.

Raiņa kopotu rakstu zinātniskajā izdevumā smels prieku
tūkstošiem lasītāju. Jau sacīts, ka Rainis mīl bērnus,

visiem zināms, ka Rainis ar sevišķu prieku uzrunā jau-

niešus. lemīli Raini vēl stiprāk, jaunatne! Ikviens atradīs

Raiņa dzejoļos, poēmās, lugās, prozas tēlojumos, publi-
cistiskajos rakstos, tulkojumos savam prātam, sirdij lie-

lus dārgumus. Skumjas, bēdas, ciešanas, ikdienas pūliņu
sūrums, mīlestības brīnumainā vara, jaunatnes straujums
un pārdrošie sapņi, vientulība un saime, daba, dzīves

stāja, dzīves pretrunas un slieksme uz vienību, viss, viss,

ar ģeniāla meistara prasmi pasacīts, var savaldzināt, aiz-

raut. Rainis iziet no jauna dzīvē, saules apstarots. Lasī-

sim Raini. Viņš raugās savā tautā, cilvēcē gudrām, no-

pietnām, visu saprotošām, mīlestības un maiguma ap-

dvestām acīm, ar nelokāmu gribu veicināt savas tautas,

visas cilvēces brīvību un vienību, mieru un draudzību.

Jānis Sudrabkalns
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NO REDAKCIJAS

Tautas dzejnieka Raiņa literārais mantojums pieder

tautai, un ar šo jauno kopotu rakstu izdevumu viņa daiļ-

rades pūru gribam pavērt plašam lasītāju lokam. Pēc

kārtas šis ir piektais Raiņa kopotu rakstu izdevums. Pir-

mais Raiņa rakstu kopojums, kam bija tikai divi sējumi,
iznāca 1913.—1914. gadā, Rainim vēl Kastaņolā dzīvojot.
Pieci kopotu rakstu sējumi iznāca divdesmito gadu sā-

kumā, tad sekoja plašais Raiņa paša kārtotais un pārrau-
dzītais kopotu rakstu «Dzīve un darbi» izdevums 1925.

gadā. Pēc dzejnieka nāves Raiņa dzīvesbiedrei Aspazijai

bija nodoms laist klajā jaunu kopotu rakstu izdevumu,
kurā varētu ietilpināt «visu, ko vien Rainis atstājis hao-

tiskā veidā ar nepabeigtiem darbiem, pie tam ņemot sev

palīgā citus pie šo darbu pētīšanas» \ Taču nodoms netika

realizēts, un 1932. gadā parādījās tikai viens šo rakstu

sējums ar nosaukumu «J. Raiņa Raksti». Jauns kopotu
rakstu izdevums četrpadsmit sējumos tika publicēts no

1947. līdz 1951. gadam.
Pēc vairāk nekā divdesmit piecu gadu ilga starplaika

no jauna parādās Raiņa kopoti raksti. Šis ir plašākais
Tautas dzejnieka rakstu izdevums, jo aptver divdesmit

četrus Raiņa rakstu un sešus daiļdarbu variantu sējumus.
Pēc sava rakstura, tekstu pārbaudes un komentēšanas prin-
cipiem tas ir kopotu rakstu zinātnisks izdevums, bet spēs

apmierināt arī lielas lasītāju saimes intereses. Kopotos rak-

stos ievietoti līdz šim publicētie, kā arī nepublicētie Raiņa
daiļdarbi, vēstules, dienasgrāmatas un sabiedriski politiskie

'
Aspazija. Cienījamiem lasītājiem. — J. Raiņa Raksti, I. sēj.

Tautas izdevums. Aspazijas sakārtojumā. R., izd. A. Gulbis, 1932, 5. lpp.
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raksti. Raiņa tulkojumus pārstāvēs V. Gētes «Fausts», kā

arī dažādu autoru dzejoļi un poēmas. J. Raiņa Literatū-

ras un mākslas vēstures muzejā glabājas plašs Raiņa ar-

hīvs, kurā atrodami ne vien lugu un dzejoļu krājumu, citu

daiļdarbu un epistolārā mantojuma manuskripti, bet arī

liels skaits dažādu literāru piezīmju. No tā šis izdevums

sniegs visu, kas palīdz izprast Raiņa daiļrades metodi,

estētiskos un sabiedriski filozofiskos uzskatus.

Kopotu rakstu kārtojuma pamatā likts hronoloģiskais
žanra princips. Vispirms ievietoti Raiņa pabeigtie un pub-
licētie dzejoļu krājumi. Pabeigtajiem krājumiem hronolo-

ģiskā secībā sekos Raiņa dzīves laikā krājumos neietvertie

dzejoļi, bet pēc tam — Raiņa dzīves laikā nepublicētie

dzejoļi.

Atsevišķi grupēti Raiņa satīriskie krājumi «Mazie dun-

duri» un «Apdziedāšanas dziesmas 3. vispārīgiem latvju
dziesmu svētkiem». levērojot dzejnieka 1925. gada kārto-

juma principus, tie apkopoti vienā sējumā ar «Virpuļu
kalendāriem». Turpat lasītājs atradīs nepabeigto satīrisko

epu «Septiņi malēnieši», kā arī satīriskos dzejoļus, kas

ievietoti laikrakstos «Mājas Viesis» un «Pēterburgas Avī-

zes» un ko Rainis kā atsevišķu vienību publicējis kopotu
rakstu «Dzīve un darbi» 10. sējumā ar virsrakstu «Humors

laikrakstos».

Tālāk ievietotas lugas, vispirms pabeigtās, pēc tam di-

vos sējumos — nepabeigtās lugas un ieceres. Atsevišķos

sējumos ietverti Raiņa prozas darbi, publicistika un lite-

ratūrkritiskie raksti. Kopotu rakstu tālākajos sējumos
iekļautas Raiņa dienasgrāmatas un vēstules.

1925. gada kopotu rakstu izdevumā Rainis atsevišķiem
daiļdarbiem vai darbu kopām uzrakstījis priekšvārdus,
kuros stāstīts par darba sacerēšanas apstākļiem, daiļrades

procesu, dzejoļu krājumu vai lugu publicēšanu. Minētie

priekšvārdi tiks ievietoti kopotu rakstu sējumā, kurā sa-

kārtoti Raiņa literatūrkritiskie raksti.

Gatavojot izdevumu «Dzīve un darbi», Rainis piedalījās
rakstu kārtošanā, daiļdarbus pārlūkoja un nedaudz redi-

ģēja, lasīja kopotu rakstu sējumu korektūras. Līdz ar to

atzīstams, ka minētie kopoti raksti ir autora gribas pē-

dējā izpausme, tādēļ tie ņemti par pamatu jaunajam ko-

potu rakstu izdevumam. Padomju tekstoloģijā šādu tekstu

pieņemts saukt par pamattekstu. Raiņa daiļdarbi te pub-
licēti galvenokārt pēc kopotos rakstos «Dzīve un darbi»
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ievietotā teksta. Dzejoļi un lugas salīdzinātas ar rokrak-

stiem, kas glabājas J. Raiņa Literatūras un mākslas vēs-

tures muzejā. Šajā izdevumā, salidzinot tekstu ar manu-

skriptiem un pirmajiem publicējumiem, novērstas nepreci-
zitātes, kas ieviesušās agrākajos iespiedumos. Par to

aprādīts komentāros. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
A. Upīša Valodas un literatūras institūta Literatūras vēs-

tures sektorā glabājas labojumu pamatojums, kas ietverts

t. s. tekstoloģiskajā pasē. Par katru precizējumu pieņemts
sektora sēdes vai atsevišķos gadījumos redkolēģijas lē-

mums. Precizējumu rezultātā izveidots zinātniski pārbau-
dīts, t. s. kanoniskais teksts.

Ja Raiņa daiļdarbs iespiests pēc kopotu rakstu «Dzīve

un darbi» iznākšanas, par pamattekstu pieņemts pēdējais

publicējums, kas parādījās Raiņa dzīves laikā. Ja daiļ-

darbs Raiņa dzīves laikā nav publicēts, par pamattekstu
izraudzīta rokraksta pēdējā, vispabeigtākā redakcija.

Raiņa nepabeigtie un neiespiestie darbi publicēti no rok-

rakstiem. Daudzos gadījumos tie ir visai neskaidri un

grūti salasāmi. Sajā izdevumā iekļauto tekstu atšifrēšanā

piedalījušies J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures

muzeja līdzstrādnieki.

Pirmo reizi šajā izdevumā publicēti Raiņa dzejoļu un

drāmu varianti, uzmetumi un «radāmās domas», kurās ir

bagāts materiāls par dzejnieka iecerēm dzejoļu krājuma
vai drāmas veidošanā. Varianti atspoguļo atšķirības, kā-

das vērojamas, salīdzinot pamattekstu ar iepriekšējiem

daiļdarba iespiedumiem un Raiņa rokrakstiem. Lai

daiļdarbu tekstu varētu vieglāk salīdzināt ar variantiem,

dzejoļu un drāmu rindas numurētas lappuses kreisajā
malā ik pa piecām rindām (ja dzejolis īsāks par desmit

rindām, tās nav numurētas). Attiecīgi rindas numurs uz-

rādīts arī variantos. Lai atvieglinātu variantu lietošanu,
tie publicēti atsevišķos sējumos, kas iznāks līdztekus ar

tekstu sējumiem. Tulkotajai dzejai, publicistikai un pro-

zas darbiem varianti nav doti, un atsevišķas variantu

grāmatas šiem sējumiem nebūs. Dzejoļu un drāmu va-

riantos uzrādītas arī Raiņa svītrotās teksta vietas, bet «ra-

dāmajās domās» un uzmetumos ievietotie materiāli pub-
licēti ar atlasi.

Komentāros lasītāji atradīs materiālus par dzejoļu krā-

juma vai drāmas tapšanas gaitu, teksta avotiem, kā arī

tekstā izdarītajiem precizējumiem. Dzejas sējumos vis-
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pirms sniegti komentāri par dzejoļu krājumu, pēc tam

par katru dzejoli. Komentāros netiek vērtēts darba ide-

jiskais un mākslinieciskais saturs, šis uzdevums atstāts

speciāliem pētījumiem. Galvena vērība šajos komentāros

pievērsta faktu uzrādījumam un skaidrojumam.
Viena sējuma apjomā tekstā vai komentāros nereti vai-

rākas reizes atkārtojas viena un tā pati persona. Lai ko-

mentēšanā izvairītos no atkārtošanās, komentāri par per-
sonām atrodami sējuma beigās anotētā personu rādītājā.
Atsevišķos gadījumos, kur to prasa sējumā ievietoto ma-

teriālu specifika, doti arī literāro darbu nosaukumu, per-
sonāžu vai cita veida rādītāji.

Tā kā Raiņa manuskripti glabājas galvenokārt J. Raiņa
Literatūras un mākslas vēstures muzejā, komentāros uzrā-

dīti tikai attiecīgie inventāra numuri, neminot muzeja no-

saukumu, piemēram, «Dzejolis iespiests pēc tīrraksta

(23125)». Tas nozīmē, ka dzejoļa tīrraksts glabājas J. Raiņa

Literatūras un mākslas vēstures muzejā ar mv. Nr. 23125.

Ja citētas vēstules vai dienasgrāmatas ar precīzām da-

tumu norādēm, inventāra numurs nav minēts, jo pēc gada
un datuma vēstules vai dienasgrāmatas viegli var sa-

meklēt.

Raiņa kopotu rakstu zinātnisko izdevumu sagatavojuši
un kārtojuši, sējumus komentējuši un kanoniskā teksta

izveidi veikuši Valodas un literatūras institūta Litera-

tūras vēstures sektora līdzstrādnieki. Izdevuma izveides

pamatjautājumi un katra sējuma sastādīšanas un komen-

tēšanas problemātiskie jautājumi apspriesti galvenās red-

kolēģijas sēdēs.

Šajā kopotu rakstu izdevuma pareizrakstības principu
pamatā likta vispārējā padomju tekstoloģijas atziņa: tek-

sti iespiežami pēc mūsdienu ortogruiijas un interpunkci-
jas prasībām, saglabājot un respektējot attiecīgā dzejnieka
vai rakstnieka valodas īpatnības.

Kopš 1925. gada kopotu rakstu izdevuma pagājis vairāk

nekā piecdesmit gadu, latviešu pareizrakstība šajā laikā

mainījusies un nostabilizējusies, tāpēc pamattekstā vē-

rojamas atšķirības no šodienas rakstības veida. Arī izde-

vums «Dzīve un darbi» pareizrakstības ziņā visnotaļ ne-

pauž Raiņa gribu, jo teksti toreiz tika salikti, par pamatu
ņemot vecajā ortogrāfijā rakstītus darbus. 1925. gada iz-

devumā ortogrāfijā nav konsekvences. Kā no manuskrip-
tiem un iespiestajiem tekstiem redzams, Rainis īpaši nav
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sekojis pareizrakstības rediģē] umiem. Tāpēc 1925. gada

kopotu rakstu pareizrakstības principi, ja tie neatspoguļo

Raiņa valodas īpatnības, šajā izdevumā nav respektēti,
un Raiņa daiļdarbi un to varianti pamatos tiek publicēti
mūsdienu rakstībā.

No rakstības un arī valodas viedokļa izdarīti šādi la-

bojumi: nav mīkstināts «r», «ch» vietā rakstīts «h», at-

mesti dubulteņi, kur to neprasa mūsdienu rakstība;

līdzskaņu un patskaņu rakstība saskaņota ar mūsdienu

pareizrakstības normām: «vaj» vietā rakstīts «vai», «vai-

jaga» — «vajaga», «majs» — «maijs», «meja» — «meija»;

novērstas svārstības patskaņu garuma apzīmēšanā, un

tie rakstīti saskaņā ar mūsdienu normu (Apzīmējot pat-

skaņu garumus saskaņā ar mūsdienu prasībām, atsevišķos

gadījumos rodas atskaņu negludumi, kādu, ievērojot Raiņa
doto garumu apzīmējumu, paša dzejnieka tekstos nav.

Rainis lietoja galvenokārt tīras atskaņas, taču nebija šajā
ziņā konsekvents, un jau 1925. gada kopotu rakstu izde-

vumā vairāki tīro atskaņu gadījumi jaukti, pieskaņojot
vārdu formas tā laika rakstības normām. Turklāt jāievēro,
ka pirmpublicējumos vecajā ortogrāfijā galotnes garumi

nav atzīmēti.);

unificēta vietniekvārdu «manim», «sevim» rakstība

(Rainim šajā ziņā nav konsekvences, vietniekvārds rak-

stīts gan ar īsu, gan garu «ī»);

saskaņā ar mūsdienu rakstību atveidoti vārdi «pretī»
(Rainim bieži vien ar īsu «i»), «projām» (Rainim lielāko-

ties «projām»), «lēnām» (Rainim bieži «lēnam»), «arī»

(Rainim lielākoties «ari»);

atbilstoši mūsdienu normām rakstītas apstiprinājuma un

nolieguma partikulas.

Šajā kopotu rakstu izdevumā saglabātas Raiņa valodas

īpatnības un nekonsekvences, ja tās atspoguļo noveco-

jušas vai izlokšņu formas. Atstāta Raiņa nekonsekvence

līdzskaņu mīkstināšanā, paralēli sastopamas formas «tāls»

un «tāļš», «pušķo» un «pušķo»;

nav labotas Raiņa lietotās verbu pavēles izteiksmes un

nākotnes formas, piemēram,

Brāžat uz priekšu, viesuli!

Kur tad jūs bēgsat?



nav labots lietvārdu ja-celma vienskaitļa nominatīva

formas vietā lietotais a-celma nominatīvs, piemēram,

Liels liktens nāk kā pastars gals;

saglabāti savdabīgi atsevišķu darbības vārdu rakstījumi,

piemēram,

To priekšā, kurus mūžam bijāji.

Kas rīja tūkstošus un vēl nav pilnā;

saglabāts Rainim īpatnējais «nav» rakstības veids.

Sie paši valodas atveidošanas principi ievēroti variantu

publicēšanā.

Raiņa teksti publicēti pēc mūsdienu interpunkcijas, taču

pieturas zīmju labošanā ievērota liela piesardzība un nav

liktas jaunas pieturas zīmes, ne arī tās svītrotas, ja pie-
turas zīmes maiņa var mainīt dzejas rindas domu.

Raiņa dzejoļos, lugās un tulkotajā dzejā bieži lietota

defise. Tā kā defisei latviešu rakstībā galvenokārt ir teh-

niskas rakstuzīmes loma un teksta sadalījumu gramatis-

kās vai intonatīvās vienībās defise nenorāda, šajā izde-

vumā tās lietošana ierobežota un tā lietota pēc mūsdienu

latviešu literārās valodas normām.

Ja defises noņemšana varētu radīt ritma negludumu vai

neveiklu, grūti uztveramu vārdu, defise atstāta, piemēram,

Ak, nenoskumsti, mīļ-tētipul

Tad projām aizlidoja jaunin-skaista.

Atsevišķos gadījumos defise aizstāta ar domu zīmi, ja tā

apzīmē pielikuma attieksmi, piemēram,

Es nerodu to mīlu — jaunadari.

Apostrofs šajā izdevumā lietots saskaņā ar mūsdienu

latviešu literārās valodas normām.

Sākot publicēt cita žanra materiālus, attiecīgo sējumu
komentāru tekstu sastādītāji sniegs papildu ziņas par šo

sējumu sakārtojuma specifiku.



TĀLAS NOSKAŅAS

ZILĀ VAKARĀ





Vēlreiz

garā tuvajiem mijā dzimtenē

sirsnīgus sveicienus!



...
Daudz simtu jūdžu tālumā,

Aiz tīreļiem, purviem un siliem,

Gul mana dzimtene diendusā —

Tā aizsegta debešiem ziliem,
Zil-saulainiem debešu palagiem
Pret dvesmām un strāvām, un negaisiem...
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Bij dziļa ziema,

Kad projām gāju

Uz tāļu zemi,
Uz svešu māju.

5 «Nu miers virs zemes!»

Man līkas skanam,

«Nu labs prāts cilvēkiem!»

Pulksteņus zvanam;

Un vējus es dzirdēju
10 fslirdzigi smejam,

Man paraustam svārkus

Un garam skrējām.

Sniegs, putens griezās,
Man acīs sita,

15 Lēni uz ziemsvētku

Eglītēm krita.

Ak, miers virs zemes!

Un gara dusa,
Un ziema, ziema

20 Sirds sāpēs kusa.

Man sirdī ziedons,

Kaut eju tālēs,

Jūs ziemas sniegi
Tin vālu vālēs;

25 Es ziedoni līdzi

Sev piemiņai ņemu,

Jūs viņu nievājāt,

Skaitījāt zemu.
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Es viņu balvai

30 Jums atkal nestu.

Kad garo miegu
Iz acim jūs mestu

...

Vai zeme dus vēl

To garo miegu?
35 Vai ziema klāj vēl

To dziļo sniegu?

Vai mieru virs zemes

Aizvien vēl zvana?

Aizvien, aizvien vēl

40 Jums miega nav gana?

Es vērīgi klausos

Šos garos gadus,
Vai neskan balsis,

Kas ziedonim radus?

45 Skats ilgās tiecas

Uz dzimtenes pusi,
Visa mana dvēsele

Iztvīkusi.



AIZ

APMIGLOTA LOGA



Pār tevi dienas allažība

Kā upe lēni aizrit pāri; —

Zied krastā puķes, lido spāri.
Tu lēni peldi līdz bez vaļas ...
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AGRI NO RĪTA

Agri no rīta

Gu) manā priekšā
Pilsēta, grimusi
Dubļos un tvaikos.

5 Riebjas man nokāpt
Pilsētā lejā:
Gremdēties pilsētas

Dubļos un tvaikos.

Sestajā stāvā
10 Brīvs sevi jūtos,

Bez gala debesis

Dvēselei vaļā.

Dvēsele debesīs

Nepiekūst lidot,
15 Līdz agrā rītā

Miesas to atsauc.
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Miesas to atsauc:

Pilsētā jākāpj
Gremdēties pilsētas

20 Dubļos un tvaikos.

Miesas grib azaida,
Miesas grib svārku,

Līdzi grimst dvēsele

Dubļos un tvaikos.
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CILVĒKS UN SĀPES

Cilvēka dvēsele, nabaga dvēsele,

Kur tev būt lidzi bezgala dabai?

Sāpēs un cīņās, un grauzošās šaubās

Tu esi saplēsta, nabaga dvēsele.

Daba tik pilnīga, daba tik vienalga,
Kas viņai dajas — cilvēks un sāpes?!

Bezgala skaista, bezgala auksta,

Kādu mums tēlo viņsaules dzīvi.

Sacerēta Šveicē, pie Četru kantonu ezera, 1893. gadā.
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GRAUDI AKMEŅSTARPĀ

ledomujaukie ideāli.
Vecākie principi, tikla, mīla —

Dienas aliažības priekšā
Šķist kā graudi akmeņstarpā.
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DZIĻĀKĀS DOMAS

Dziļākās domas

Smadzenes izvaid

Bezveida murgos,

Kvēlošās jausmās;

5 Domas tik plašas,
Tirdošas, smagas,

Itin kā liktens

Dzelžainā vara.

Nekāda prieka
10 Domāt šīs domas,

Bēgtu — kur bēgsi?

Tver, glauž un samin.



PATS

Priekš citiem darbodamies, attīsti

Pats savus spēkus negurstošā karā —

Un mūžīgs darba lauks būs tavā varā

Un mūžam jaunots spēks un ieroči.

Bet sargies būt kā nabadzīgie garā,

Kas, sevi projām sviežot, laimīgi —

Uz tevi spļaus un samīs tevi barā.

Pats cīnies, palīdz, doma, spried un sver,

Pats esi kungs, pats laimei durvis ver.

28



CIETA SIRDS

Tev sirds ir pilna rūgtām asarām,
Kā rudens lietus piemirkusi pļava;
Tās krājas tur kopš bērnu rotaļām
Un rit, un rit, un gala viņām nava.

Kas raudot sirdi atraisa no tām,

Tam labi, — viņam lāgavīra slava:

«Viņš atklāts, jūtīgs svešām žēlabām!»

Tev neplūst asaras, bet pilns jau mērs, —

Lej asras barā — dzels kā ģifts un sērs!

29
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PAZUDUŠAIS DĒLS

List lieti, vēji pus, un vakars vēls:

Viņš vienas skrandās ģērbts un basām kājām.
Jūs domājat, ka pazudušais dēls

Nāk sagrauzts atpakaj uz tēva mājām?

Bet vai jūs neredzat, ka viņa tēls

Ir lepni nesalauzts, ap viņa vājām
Un kuslām miesām skrandains purpurkvēls?

Nē, nenāk viņš, lai jūgā plecus liektu, —

Viņš nak kā tiesātājs, lai jūs iz tempļa triektu.



PIEKVĒPIS GAISS



«Filistieši pār tevi, Simson!»

Dalila
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LABDARIS

Bagāts viņš, bet mīkstu sirdi:

Dzird par grūtdienīšu raudām,

Tūdaļ kabatā bāž roku,

Izvelk savu — nēzdodziņu.
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GALVAS DARBS

Ko jūs brēcat, ka liktens jums skarbs?

Jums jau taču tik rokām ir darbs.

Vai tad nav grūtāk galvu lauzīt,
Nekā trallinot akmeņus dauzīt?



35

SAIMNIECISKAS PAMATMĀCĪBAS

I

Taupi katru kapeiciņu,
Pēcāk būs tev simtiem rubļu:

Taupi ēdot, taupi dzerot,

Dzīvo mitrās pagrabtelpās, —

5 Ja vēl tad nav simtiem rubļu,

Droši būs tev — agra nāve.
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II

Taupi katru kapeiciņu,

Taupi ēdot, taupi dzerot,

Bet tik saprot' mani labi:

*o Taupi tik no svešas mutes,
Tad vis tukšā nepaliksi,
Daudz būs naudas, vairāk — grēku.
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GODĪGS PILSONIS

Godīgs darbs — ar svešām rokām,

Mierīgs prāts — pie svešām mokām,

Ļaudis uzskata ar nievu,

Miesas apmērs ne par tievu:

Tevi, vīrs, es pazītu,
Kaut vai ellē satiktu.
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CAURA MUCA

Tu visu mūžu dien kas dien

Bez atpūtas, aizelsdams skrien:

Nest ūdeni ar retu sietu,

Lai caurā mucā viņu lietu. —

Kā muca tev lai pilna kļūst,
Uz kaimiņu viss ūdens plūst;

No viņa aizņemta muca un siets,
Tu savās mājās viņa iebūviets.
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UBAGU DZIESMA

Līku muguru

Apkārt klaidot,

Dāvanu lūgties,
Gaužot un vaidot —

5 Zemāka liktens

Vairs pasaulē nava:

Lūgties tā paša,
Kas tevi kava!

Kas tev atņēma
10 Tavu tiesu,

Kas tev nospieda
Garu un miesu!

Lūgties, lai dzīvību

Brīdi vēl vilktu,
15 Nabaga gaita

Par sprīdi vēl ilgtu!

Pirmdzimtās tiesības

Atļaut sev laupīt,
Lēcas virumu

20 Saudzēt un taupīt:

Mirēji ļaudis,

Mūžīgie nelgas,
Nu jums no asarām

Acis ir velgas.

25 Raudat sev, raudat, —

Kas gļēvos ies žēlot? —

Cīnīties, krist,

Ļaut sirdij kvēlot!



BIJUŠAIS DRAUGS

Viņš brauca jūrā: jaunus ceļus rast! —

Vējš asi pūta, dzina to uz serk.li,

Un gurdi teic viņš: «Krastā vīšu pērkli;

Ak, laime tuvu, vajga to tik prast!»

40
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PESIMISTS

Man mīļāks godīgs pesimists,
Kas dzīves tukšumu nes, zobus griezdams,
Ne vieglis filistris, saukts optimists,
Kurš šķiet, ka, dzīves nastas projām sviezdams,

Viņš visus mezglus ir jau atšķetījis —

Tik gudris palikdams, cik agrāk bijis.
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FILISTRIS

Brīnums, cik drīzi,

Brīnums, cik ātri —

Vien-divos gados
Filistris tiki:

5 Nedz brīvi smiekli.
Nedz skaļa runa, —

Vispārīgs spriedums,

Atgremu domas,

Nopietnas ūsas,
10 Prātīgas lūpas,

Deguns miermīlīgs,

Pamatīgs vēders!

Cienība svārku

Sīkākā kroķītē,
15 Līdz kurpju galiņiem:

Krietn-krietnis tautiets!

Jaunais tavs princips:
«Visur pa godam,
Lēnām, ar apdomu

20 Veikala lietās!

Nevar ar pieri
Triekties pret mūriem

...

Dieva liktas valdības

Pamatus šķobīt.»
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25 Aiz viņiem kalniem

Pārdrošais neprāts,

Degošās asinis

Dzesētas — alū ..,

30

Brīnums, cik drīzi

Ikdienas dzīve

Pāri tev gājusi
Smagiem soļieml



TĒVIJAS MĪLĒTĀJI

Kas mīlē tēviju, tiem ir savs kakts,

Kur lietū patverties un nolikt galvu;
Tiem miera prāts un maizes rieks par balvu,

Tie maz ko bēdā, lai visapkārt nakts.

Bet vai! par tiem, kas straujāk slēdz to sirdī, —

Tie liktens āmuram ir smēdes lakts,

Tos tēvuzemes sāpes kājot tirdī —

Bez poēzijas piekaļ tos pie cietas —

Pie tēvzem-sienas, rokas top tiem sietas —

Cietumā 1897. gadā.
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PRĀTĪGA RĪCĪBA

Es dzirdu, dzirdu: — tagad jau gan

Jūs saprotot, ko dziesma skan,

Ko dziesma skan, ko zvani zvan, —

Bet cik tas palīdz jums, cik man?

5 Jau pirmais pārsteigums pārskrējis,
Dažs labs pie jaunā puspieradis;

Viens otris vārdiņš pie sirds arī ies:

«Nudien, tas brangi tur teikts, paties!»

Un paslepšus dažs vēl piebildīs:
10 «Es cerēju pats to, kaut ne tik drīz —»

Jā, cits pat atklāti teiks: «Nekas,

Bet jāsargās, ak, kā jāsargās!

Tā lieta par strauju maķenīt —

Vai tā nu ir jāuztraucas tūlīt?

15 Ar galvu jau nevar caur sienu skriet,

Ir taču jāpaciešas mazliet.

Un kas nu tūdaļ pie sirds tā ņems,

Gan liktens labākas dienas tiem lems;

Ar joni jau nepanāksat neko,

20 Vajaga mierā būt ar vismazāko;

No dieva puses, ar vam tik ne,

Tas pats sev kaitē, kas paģērē;

Un, kurš vēl top rupjš, kad tiesu tam liedz

To atstās ikkurš, lai tad sev kliedz!

45
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25 Jo vienīgais ceļš tik ir gaidīt un lūgt,
Kurš laipni prot palūgt, kas tādam var trūkt?

Bet, kurš ir tiepša, lai pirkstos sev kož,

Kad kaimiņa rovītē cepeti ož. —

Nu, cerēt, — to var, tas kaitē maz,

30 Ja cerības tikai nav aplamas.

1 dzejā jau dažu saka, kas lieks,

Par jaunības dūšu mums slepeni prieks.

Bet dzīvē pārmērs un lepnība
Ir tie, kas karjeru izposta, —

35 Tad labāk ir desmitreiz muguru liekt,

Ne vienreiz par netaisnību kliegt.

Ar laipnību, lēni viss jāiesāk ...»

— Jā, jā, līdz pat pļaukas panest māk;

Lai spļauj tev acis, tu noslauki vien,

40 Jo pilsonim pretī sist nepiedien!

Es sen jau šo mācību dzirdēju,
To sauc par «prātīgu rīcību».



MIERA ĻAUDIS

Viņš savu dvēseli jums pretim nesa

Kā rīta sauli sārtos mākoņos,

Un vēsi vēji jums uz pieri dvesa.

Jūs segu dziļāk pārvilkāt pār ausīm
5 Un notrīcējāt aukstos drebuļos:

«Vai saldu mieru mēs sev laupīt Jausim?

Mums viņa dvēsle sirdis nekustina,

Tā sauc mūs nezināmos tālumos—

Vai tā jel maz ir atļauts, dievs to zina?

10 Vai tiešām mēs lai pakaļ ejam tādam,

Kas daili noved dzives bezgalos —

Mēs viņai glītu miera ceļu rādām.

Mums sirdis rāmas, dvēsles mieru bauda,

Lai saldos sapņos mīļi aijātos,
15 Kur ziedos daiļas rociņas mūs glauda.

Kas saldo mieru trauc ar špetnām rokām,
Grib daili vest, bet jaucas traipekļos,
To īgni atstumjam uz mūža mokām ...»

Vēl daudz tie triec, to pašu vis par jaunu,
20 Tērpj gļēvās domas greznos vizuļos,

Aiz skaļiem vārdiem slēpt grib savu kaunu

— Bet savu dvēseli viņš tālāk nesa

Kl rīta sauli sārtos mākoņos,

Un vēsi vēji viņas priekšā dvesa
...

47
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PIRMIE VĒSTNIEKI

Pirms vēl sniegs bij sācis kust,

Nāca sīki gāju putni, —

Pirms vēl sācās pavasara

Saules siltā, zaļā vara.

5 Putnu skalām balsīm klust,

Klust un aizsmakt vajadzēja:
Zemei viņi neiedvesa

Ziedoni, ko krūtīs nesa;

Viņi lika iepriekš just,
10 Cik būs krāšņa nākamība, —

Gavilēja, drīzi rima,

Tad tikai sākās ziedoņa dima.

Cietumā 1897. gadā.



TREJKRĀSAINĀ

SAULĪTĒ



Saul' un mēness velti iet

Tavām acīm garām ...



SENATNE

. . . Tur burvīgā gaismā viss zaigo un laistas,

Ik skaņa tur dziesmas un saskanas saistās;

Pār pļavām, pār mežiem tur meitenes līgo,
No kalna uz kalnu jāņugunis spi^o;

5 Visapkārt kā noslēpums drūmi guļ sils;

Tur glāžu kalns mirgo, tur ūdens pils;

Iz niedoļa nāras saldsērīgi smejas,
Un mēnesnīcā tur laumas vij dejas;

Bez saulītes vakarā bāri tur dzied,
10 Tie bargu kungu gaitās iet...

Bet melnā čūska maļ jūrā miltus,

Tos jāēd būs tiem, kam vara un viltus;

Tur karā jāj r>lhņš — aust asiņains rīts,

Pret ienaidniekiem ass zobens trīts,

15 Tad augšā kāps pilskalns iz senseniem laikiem,

Iz simtgadu miega caur dūmiem un tvaikiem.

Dies saulīte atkal trīskrāsaina:

Drīz zila, drīz zaļa, drīz sarkana.

Vēlāk lugā «Pusideālists».
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KARAĻMEITA

Tanī niknā dienā

Asins šļācot šķīda:
Grima zemē pils un karaļmeita ..,

Daiļā karaļmeita
5 Sēd tur dziļā pilī,

Sēd un vērpj jau seši simti gadu.

Pilī dzintarsienas,

Zaļa vara grīda,
Gliemežgriesti, sijas tēraudzilas;

10 Daiļai karaļmeitai

Dunošs pērkoņratiņš,

Dimantspole, zibens pavedieni;

Sēd tā zelta krēslā,

Acis drūmi kvēlo,
15 Sēd un vērpj; tai melnais suns pie kājām

Melnais suns pa laikam

Norūc, paceļ galvu,
Tālu augšā juzdams asins smaku

...

Pirmie seši panti sacerēti ģimnāzista gados Rigā.
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Viņā niknā dienā,
20 Asins saitēm šļācot,

Celsies augšā pils un karaļmeitai

Karalmeita audis

Jaunus gaismas audus —

Zibens meti, audi varavīksnas.

25 Jaunās gaismas audi,
Lidzi saules segai,
Silti apņems visus sāpju bērnus.
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LAUKA LILIJAS

Jūs nezūdaties savas dzīvības,

Ko ēdīsat, ko dzersat rītu,

Nedz arī savas miesas apsegas,

lekš kā to mīlīgi un silti tītu.

5 Jūs esat it kā putni gaisos brīvi:

Nedz viņi sēj, nedz viņi pļauj,
Nedz klētīs krāj, nedz kaudzēs krauj, —

Un vai tiem maizes trūkst, ko elpēt dzīvi?

Jūs baro jūsu tēvs pārpilnībā
10 Un zemie zemes pīšļi tīrumā,

Ko jūsu kājas min.

Jūs esat skaistās lauka lilijas. —

Kā viņas zied un sārtojas!
Tas krāšņais, priecinošais skats!

15 Nedz viņas strādā, nedz ar vērpj.
Un es jums saku: lielais Zālamans pats,

Kaut sevi visgreznākās drēbēs tērpj,

Ar visām pasauls spožām lepnībām
Nav līdzīgs vienai vienīgai no tām.

20 Tik — lepnā zāle, — to tie pīšļi zin, —

So dienu stāv un rit kļūs aprīta
No zemes pīšļiem un no tīruma,

Ko tā, iz viņa spēku sūkdama,

Ar kājām min.
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ZEMNIEKS

Smagi zemnieka lēnie soļi nodun,

Kad viņš darbojas lauka sūros sviedros,

Kad viņš atpūtā svētku dienās staigā.

Steigties nākotnei pretim nav viņš Tadis,
5 Skats tam atpakaļ klīst aizvien uz druvām.

Cieti ieaudzis stāv viņš savā zemē,

Lidot nejauzdams augstos, zilos gaisos,

Spēkus sūkdams iz krūtīm zemes mātei.

Tīrais milzeņa bērns, tik liels un lempīgs,
10 Bet, kad celsies, viņš rokām lāčus plēsīs.

Sacerēta ģimnāzista gados.
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Tas nau tik grūti pravietot
Par laimi, rītu un sauli:

Jā, tiešām, liktenim vajadzēs tos dot,
Bet sen jau tad dusēs šie kauli, —

Tie dusēs un trūdēs, un odīs pat,
Tad jauno sauli jūs redzēsat.
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FABRIKAS MEITENES DZIESMA

Ak, lakstīgala, nedziedi

Pie mana loga sērīgi,
Man rītu agri jāceļas,
Sirds kūst man vienās žēlabās,

5 Sirds tavām dziesmām līdzi kūst,

Kā viņas līst un rimst, un plūst.

Man rītu agri jācejas,
Man saules nav tais istabās,

Tur putekli, tur lampas kūp,
10 Tur lēni mana dzīve drūp,

Tur lēni, tā kā pulkstens sit,

Man velkas stundas sešpadsmit.

Tu šūposies vēl saskaņās
Līdz rītam, kad man jācejas,

15 Tev birzē ritēs rasas zelts,

Man vecais slogs būs plecos velts —

Ak, lakstīgala, nedziedi

Pie mana loga sērīgi!
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VIŅŠTOZINĀJA

Viņš to zināja
Visu to laiku.

Kopš viņu sērga
lesaka kratīt;

5 Viņš to zināja,
Sen jau zināja:
Viņam btj jāmirst
Šinī' sērgā ...

Kas bija bijis,
Kam bija jānāk ..,

15 Ap viņa gultu

Stāvēja bērniņi
Mirkušām piedurknēm,
Šņukstošiem deguniem;

Sausām acīm,
20 Drebošām rokām

Sieva tam pasniedza
Pēdējo malku

...



59

Visu viņš redzēja
Gaiši kā dienā,

25 Kas viņa mīļajiem
Dzīvē bij gaidāms;

Visa viņa dzīve

Līdz sirmiem matiem,

Pūlēs un sviedros,
30 Bijusi velta —

—

Nebija spējis
Sievai un bērniem

Sagādāt vairāk

Ka nabagu māiu.

Viņš visu redzēja
Un tad mira,

Zobus iekodis

40 Pagalvja salmos —

Skaidra apziņa
Palika viņam

Līdz pat pēdējam
Acumirklim.
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JAUNA GADUSIMTEŅA NAKTS DOMAS

Fragments
*

I

Man apkārt trimdas aukstais tuksnesis:

Se droši sēdēt man, še laika daudz;
Iz lielās tāles jauno gadsimteni
Var agrāk, skaidrāk redzēt atnākam, —

5 Un mīlā dzimtene gul manā priekšā
Kā plaši izplatīta balta sega,

Ar zilu jūras lentu apšūta;
Zem baltās segas svaigi kapi
No svaigiem kapiem svaigas asins kūp,

10 Nupat tik izlietas, jo tiešām tās

Bij pārāk karstas vecam gadsimtenim.
Jauns gadsimtens varbūt tās lietā liks.

• Piezimē no 21. 5. 1914. g. teikts: Papildinājumi tagad,pēc 11 gadiem

progresa, vēl mazāk iespējami nekā tad, kad šīs rindiņas rakstītas.

Viqas gaidīs lidz visa lūzušā un fragmentariskā lielai jaunbūvei. Tagad,

1924. g., varētu parādīties papildinājumi, bet nu senie rokraksti iz-

gaisuši līdz ar senām cerēm, ilgām un sāpēm.
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II

Kā zaglis naktī, tā viņš atnācis,
Tik lēniem, nedzirdamiem glūņas sojiem,

1 5 Bet pēkšņi durvis brakš, — un mūža slieksnis,
Tik zobens ass, tik zibens īss — ir pārkāpts,
Un acu priekšā sarkans izplešas
Kā ziemeļblāzma — jaunais gadsimtenis,

Viņš virsū vejas milzīgs, plašs un smags. —

20 Bet mūža durvis rībot cieti krīt,

Un laiks gar durvīm šņācot aizšaujas. —

No jaunā gadsimteņa aukstums dveš,

Ap kājām kūpot vijņo garaiņi,
Aiz viņa draudošs, noslēpumains tumsums,

25 Tik zvērās acis dzirkst iz segtā vaiga.
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111

Jūs jaunā kunga svina roku jūtat
Uz sava kakla, pirms vēl iespējāt
To saņemt pienācīgām gavilēm,
Ka atpestījis jūs no vecā sloga.

30 Jūs mirdzin skaidrās glāzes pacēlāt —

lekš viņām putoja ekscelsiors —

Viņš jūsu glāzes drupās sašķaidīja,
Un saldais, nevainīgais dzēriens lipa
Pie jūsu zolēm. — Arī viņam kauss

35 Bij rokā — glum6 un sarkans receklis, -

Bet otrā rokā viņam tai ja vējš, —

Viņš to jums acīs sēja smiedamies,
Ka būšot vētru pļaut — un galvas pļaut
Jūs miera ļaudis

40
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IV

Ko viņš mūs grābj tik pēkšņi un tik bargi?
Kāds šis mums pavēlnieks? Kas šis tāds ir?

Kas pazīst viņu? — Mūžu klaidonis.

No kurienes viņš nāk? — No tukšuma.

45 Kurp iet? —Uz tukšumu —un neziņā

Viņš atkal pazudīs, kā atnācis.

Visvarenākā kunga «Laika» priekšā

Viņš tikai mirklis, skaitlis, zemīgs kalps ..

Mums jāgrib, un mēs viņu locīsim,

50 Lai kalpo mums, kas ir mums pavēlnieks.

Sviest viņu nost! Vēl viņa roka spiež —

Cik ilgi vēl?



64

V

Dēls gluži vecajā; nav izšķirams,
Kad vecais gājis, jaunais uzstājies.

55 Dažs teic, jau pērn, un tādā kārtā viņš

Jau slepus gadu būtu valdījis,
Un tēvs ar saviem diviem 9-iem

Tā aizgājis kā divi deviņi.
Dažs atkal teic: viņš ļāvis tēvam dzīvot,

60 Līdz tas jau būtu nonācis līdz 0, —

Lai rādītu, ka vecam gadsimtenim,
Kurš iesākās tik grezni, — iznākums

Ir nulle, — nulle nulles galā.

1899—1900.



65

VI, VII

Un kas tad bij šis viņa tēvs? Kas māte?
65 Teic: gars un mūžība! — Tie tikai vārdi:

Tēvs — vecais pilsoniskais gadsimtens,
Un māte — staltā Vaļība? — par kuru

Viņš karstām jaunasinīm cīnījās. —

Tam nebij lemts to iegūt, bet — tā melš —

70 Šis neatjautais mīlestības sakars

Bez sekām nebijis. — Un tomēr viņš,
Kā daždien pilsons, vēlāk precējies
Ar savas kārtas drukno Ikdienību

Un metis jaunu dienu untumus

75 Un ticis pats par laužu apspiedēju.
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viii, ix

Kad tēvs jūs beigās kūla pātagām,
Tad dēls kuls skarpijiem. — Viņš atnāca,
Līdz elkoņiem, kā miesnieks, aptriepies

80 Ar svaigām asinīm, —

Par mieru mēļodams un klusām kaudams

Pa pulkiem nevainīgus upurus

Par labu kultūrai un gara gaismai.

Viņš tautas asrās slāpē, žņaugos žņaudz,
85 Tām mutes aizbāzdams, lai pārāk nebrēc:

Jo tā tik klusa māju darbība,

Un sodāmi ir tie, kas pārāk brēc,

Jo tas ir dumpis — — -
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X

Viņš savu gaitu sāk ai kara troksni, —

90 Tā pirmie soļi norīb tālienē

Kā «garā Toma» rupjais bass, — tā kāja
Pret mīksto miesu šļākstot sper kā lode,

Visapkārt sprakstot zilās pupas plīst —

Eiropas koncerts, tā šo troksni sauc,

95 Kur lielgabali dūc, kur šrapnels sprāgst,
Kur kara vaidus dumdums pārdimdo,
Kur zobi šņirkst un dzelžu bruņas klaudz;

Bet visam pāri liegi tleites dzied —

Pus-Sdldi glaimīgi, pus-ņirgājoši, —

100 Par kluso, netraucēto laimību,

Ko nesis spožais, smailais asmenis,

To sauc par diplomātiju —
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XI

Viņš grib, lai klusums valda, — kluss un kluss! —

Lai nerūc lielgabali, nešauj šautnes,
105 Lai zobens nedur, jeb vismaz bez trokšņa;

Lai vaidi rimst, lai klusi sten, kam jāsten;
Lai zobu žogā sakniebj īgnumu;
Lai mēli piesien — vien par visām reizēm,

Tā grēko vairāk, nekā spēj to sodīt: —

110 Tad visi brēķi brīnum ātri rims,

Tad jauno gadsimteni nepels vairs,

Tad zudīs dusmas, vaimanas un lāsti,
Nāks miers un pilnums, cilvēkiem labs prāts,
Un tikai reizām, spējāk kustoties,

115 Kā sīki zvārgulīši dzelži stinkšēs,

Kas mīkstā tūbiņā būs ietīti.

Jo žēlsirdīgs mums ir ij soģis pats;

Ij bende pats liek savām asrām līt,

Kur asnis lej. ■
120
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Nu, kāda būs tā tava Leiputrija,
Ko vecais gadsimtens jau dzīrās nest,

Uz mieru, bet uz miegu dibināta?

Jo maza tikai bij tā Leiputrija,
125 Ne daudzi guva viņā mieloties,

Drīz bija nosukāts viss putras kalns,

Bij izdzerts vīnezers ar visām dūņām,

Pagalam desu žogi, šķiņķu sienas,

Un visa saimniecība izpostīta
130 Bet pāri palika no visas laimes

Tik pliki nomīdīti tīrumi

Un kauli
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XHI, XIV

Mēs gaidām citu, jaunu Leiputriju,
Ko neiztukšotu tas augšējs tūkstots.

'35 Kas būtu diezgan liela it priekš visiem;

Kur būta miers, ne miegs, bet dzīvība,

Un katris brīvi spētu klamzāties

Un rokas izstaipīt Vai dosi to?

Ik dienas maizes riku, sviestu virsū

uo Un gaļu klāt? Un svārkus, zābakus

Un pīpē tabaku, un sievām kleites,

Un svētdien bileü uz teātri?

Pa mazam strādāt, ēst un dzert papilnam
Kā talkā, visiem līdzi darbs un galds?

145
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XV, XVI, XVII

Mēs neapslāpējamās mūžu ilgās
Daudz gadusimteņus jau gaidās tvīkstam

Pēc gaismas, laimes, vaļības un maizes,

It sevišķi pēc maizes, — kviešu maizes,
J so Par līku vērdiņu par mārciņu;

Jo līda ar to mums piekritīs viss cits,

Kas daiļš un labs, un tiklis, prāts un gars —

Un zini to: mēs esam paaudze,
Kas netop veca, vārds mums leģions;

155 Tā aug un aug un tevi veic un liec:

Tu būsi mūsu vergs — nos vincemusl —

Tad beigās izaugs pastars saules dzimums

Uz skaidrās sniegabaltās svētku zemes, —

Tas baudīs laimību bez visa gala,
160 Ko mūžusāpēs mēs tam ieguvām —

Ar trimdām, cietumiem un asins mokām

Mēs, negaidošie aplam cerētāji,
Kas ķērās bārdā pašam Laika tēvam



72

VĀRDI

Visas dzejiskās sēras un gaviles,
Jūtu visas plūsmas iz dvēseles —

Spēj tikai dienas mūžību kavēt,

Nav jau tie vārdi, ar kuriem var zavēt:

Tālumus pārcilāt,
Kaut ir par sprīdi pie mērķa klāt.



ZEM VIENTULĪBAS

TUMŠZAĻIEM

SPĀRNIEM



...
Pāri upei mēness meta

Tiltu zelta stariem:

Pārnākt sapņu gariem
Miglai līdz iz tumšiem mežiem.
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RASA KLĀJA ZEMES VAIGU

Tālos mežos saule slīka:

Rasa klāja zemes vaigu,
Sārta blāzma vaigā tvīka;

Visu nakti rasa rīta,

Balti klāja zemes vaigu,
Zaļa sagšā mēmi krita;

Saule pārnāk, atrod ritu:

Rasas klātu zemes vaigu,
Baltā asru autā tītu.
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BALTA LAIME

Bez gala upe sniecas

Uz ziliem kalnājiem.
Tur debess pret zemi liecas

Aiz mūžu tālumiem;

Kur debess ar zemi tiekas,
Kur tālums neplūst vairs,

Tur balta laime man liekas,

Tur tu, tur nogrimst dairs.
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VAKARA MIERS

Pie debess malas,

Mākoņu piespiesta,

Gul vakarblāzma,

Dziestot vēl zudina.

5 Tāļš uguntiņš kuras,

Nelīdzi mirgojot,
Griež pjavā grieze —

Miera sirds negrib tev dot?

Lēn-lēni dziļāk
!0 Tumsa uz zemi līkst,

Velgs vēsums staigā,
Galva tev rokās tvīkst.
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MŪŽĪBA

Zil-augstu kalnāju

Sniegotā gultā

Guldīju galvu,

Lūkojos tālē ...

5 Par kalnu kalniem,

Aiz zvaigzņu zvaigznēm,

Nesniedza redzēt:

Līdz manas acis

i° Nesniedza redzēt,

Līdz visi prāti
Mulstin mulsa.
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MIGLAS LOKĀ

Ko, senais sapnis,

Tu dvēsli moci,

Tās tālās dienas

Pa miglu loci?

Ar klaidu tēliem

Celies un plūsti,
Kā plašos tīklos

Dvēseli gūsti?

Caur tīkla acīm
10 Mirdz birzes cauri —

Dvēselei gūstā
Tik šauri, šauri.

Uz tālām dienām

Ceļš lokā viļas,
15 Sapņainie tēli

Plūst un mijas.
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SIRDS TIK GRŪTA

Smagi, sēri

Lauku mātes

Elpa pūta;

Pāri pļavām
5 Rudens tvaika

Vēsmu sūta.

Vēsmas drēbe

Pelēkzīda,

Miglas šūta;

10 Pērļu smaga

Vīle velkas,

Liecas rūta —

Nobirst rūta,

Nobirst astra —

15 Sirds tik grūta.
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JŪRAS VAIDI

Iz tālām, senām dienām

Man dzirdas, ka jūra krāc,

Pret smagām smilšu sienām

No dusmām putas šļāc.

Jo ilgāk klausos, klausos,

Jo drūmāk skan šī balss,

Es klausos mūžīgos gausos

Vaidos, kad būs viņiem gals?
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PRIEKŠ NEGAISA

Pus-pelēks un pus-tumši zils

Spīd ūdens pretī debess jumam,
Kurš mēmsun ciets kā tēraudpils,
Un vienmuļīgs līdz apnikumam.

5Kā spoguls jūra ...
malās vien

Viss tālā ūdens lauka garums,

Kur pāri vēju drebuls skrien,

Ir grumbās izvagots kā arums

Virs ūdens kaiva baigi slīd,

10 Pus-bailes kliedzienā, pus-raudas; —

Drīz kaiva krīt, drīz balti spīd,
Kā dvēsele bez miera šaudās
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VĒLS VAKARS

Viz bāli zaļgans zaigums debess tālē.

No saules rieta zelta migla plūst,

Vēl rasa reti mirgo velgā zālē,

Un siltais gaiss ka maiga veldzē kūst...

Bet krāsas gurdamas jau nīkst un bālē,

Nakts vēji dzestri, slepeni sāk pūst
Uz zemi tumsa gulstas smagā vālē ...

Bez veida, mēra, dzīves ... Žņaudzas krūts,

Salst šalkas, tukšums veras, — diezgan būts
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BULA LAIKS

I

Uz debess dziļi gulies mākonis

Un smagā tumsā sauli žņaugdams sedzis;

Aiz segas uguns, kurš tik verdošs dedzis,

Kā matu zelts līst šķiesnām iziris.

5 Un mākons lēni kāpj, — sirds raujas baigi —

Pus-debess juma slogs jau apņēmis;
Kā nasta garu spiež, un mācas vaigi —

Un žēlums nevairāms uz krūtim slikst,

Pēc tāliem saules krastiem ilgas tvīkst.
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II

10 Bet mākons kāpj un kāpj ...
un tumsa sok,

Bez laika slāpēdama gaismas dzīvi:

Lauks drūmi klust, bet debess dun jau spīvi,
Pie zemes bezdelīgas bikli plok.

Tad pēkšņi dārd, un alpām auka brāžas,
15 Rauj koku saknes, ūdens dzelmes lok

Un, kaucot šļākoņam, pret zemi gāžas:

Ar smagu kāju dzīvi mīt un lauzt,

Ar špetnu roku zemes vaigu šaust.



86

111

Un beigās nomākts viss — tik plaša nakts:

20 Tāļš zibens zibsni, tukšs un stindzis mēmums.

Kā raudot lietus linā: varas lēmums

Ir piepildīts, un nāve stāv kā vakts.

Gars pagurst, rokas slābst: ne celt, ne locīti

Tik retu siržu plēnēs kvēls vēl rakts,

25 Ko domas dzelt, ko dvēsli sapņiem mocīt!

Gaiss drēgnis, auksts — caur kauliem šalkas dzen;

Kā baigas balsis purvos klīstot sten.
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NAKTS ĒNAS



...
Aukstā dvēsle, lepnā dvēsle —

Ne paļāvības, ne pieticības —

Bez gala vientuļa, bez gala brīva,

Ne mērķa, ne zvaigznes, ne vēlējuma ...

Saceiēla studenta gndua.
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VECĀS LIGAS

Vecais dzīves riebums atkal

Paceļas iz savas migas,

Viņam līdzi vecās ligas —

Visas dzīvas, tās tik snauda.

5 Lēni viena pakaļ otrai

Glūnot tās iz tumsas rāpjas,

Atpakaļ no gaismas kāpjas,
Bet tad tālāk lien pa mazam;

Jo pa mazam, salīkušas

10 Lien gar zemi biklā gaitā,
Vēl un vēl, bez gala skaitā;

Auksti mirdz pa reizēm gļotas

Glumās būtnes nevairāmas,
Netveramas tavām rokām;

15 Viņas pilda dziļām mokām

Visu miesu, visu garu.

Riebdamies tu viņas nēsā

Neredzami savās krūtīs;

Nav neviena, kas gan sūtīs
20 Pestīšanu tev no.viņām?

Velti raugies baiļu acīm —

Tev tik smiekli līdzēt spētu,
Asu dzelžu šķēpu sētu

Tie tev apkārt sargam ceHu.

25 Tavā mutē neskan smiekli,

Tavas lūpas neprot smaidīt —

Velti tevim cerēt, gaidīt:

Lejā dziļa nakts jau klājas.
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PAMAZĪTĒM

Pamazītēm un pa vienai

Dzīves dzīslas jūs man rāvāt,

Jūtas, domas slēpu kāvāt,

Ik pa stundai, ik pa dienai —

Nu jūs stāvat, brīnāties:

«Bāls kā nāve, mīļais dievs!?»

Cietumā.
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ĪSIE PANTIŅI

«Ko esat, pantiņi, tik īsas elpas,

Ka pušu plēstas, biklas nopūtas?»

— Ak, jāsteidz izteikt, — gaust nav laiks, nav telpas,

Drīz sarkanšvitras pantos iegriežas.
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TELPAS NAU

Telpas nav izstaipīt
Tirpstošās dzīslas;

Smadzenēs slāpētas
5 Degošās domas:

Smadzenes sagruzd.

Locekļi sarūst,

Kā veca mašīna

Klabošiem dzelžiem,

10 Kaucoša griežama,
Sviežama projām

Lūžnāja kaudzē ...
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ZIEDU SAPŅI

Lai es dzīvību nīstu,

Tuksnešos bēgtu,
Tādēļ ka ziedu sapņi ne visi

lenāca augļos?

Gēte. Prometejs.

Viss vītis, viss kritis urTzemē rakts,

Apkārt tev noslēpums, šausmas un nakts —

Sakost tik zobus un dzīvi nest,

Kamēr vēl krūtis spēj dvašu dvest, —

Sakost tik zobus un ciest, un ciest,

Lai arī pēdējā cerība dziest,

Lai visi locekļi lūst un ļimst:
Tumsas dziļumos gaisma dzimst!
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VĒL ZIEMA

Ja galvā doma tev dzimst —

Zini: tā atpakaļ grimst,

Neredzējusi saules un rīta;

Ja krūtīs jūta tev dīgst —

5 Zini: kā puķe tā nīkst,
Zemē dzelžainu pakavu mīta;

Tu glābdams roku sniedz —

Zini: pats staigni stiedz,

Roka tevim valgos būs pīta

10 Nakts bez rīta tev draud ...

Tomēr — tu iesi, kur raud, —

lesi, kur ziedons zēla un vīta,

Dziļā dzīve vēl ziemā dus tīta.
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KALNĀ KĀPĒJS

. . .
Tad kļūsi vientulīgāks gads pēc gada,

No tevis atšķelsies pēc drauga draugs,
Rets ceļotājs, kas bus tev dvēslē rada,

Un reta puķe, kas tev klintis augs.

Tad zudis arī tie, — un kalnu tālēs

Bez gala klusums sirdi tevim žņaugs;
Tev nebūs dusas atrast ledus gālēs:

Visapkārt tevi ledains vairogs segs,

Bet visas zemes ilgas krūtīs degs.
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VIENS

Tu esi viens no mūžības,

Un viens tu paliksi līdz galam,
Līdz tavas dzīves atliekas

Tiks lautas pirmatnības salam.
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MŪSU DIENAS

let dienas tukšas, vilkdamās,

Drīz austra, drīz dziesna tās krāso ...

Bez spēka tās, bez jēgas tās,

Kā asins iz brūces tās lāso ...

Cietuma sacerels



VISU MŪŽU

I

Visu mūžu gāju maldā,

Dziļās sāpēs dvēsle tvīka, —

Beigās turu sevi valdā:

«Dzīvot! dzīvot!» — spēki slīka.

II

Vīta puķes saulzarainas —

Dzīve netop ... ainas! ainas!

Zņirgstot žņaugtās puķes plaka —

Visu klāja zemes smaka.
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PATIESA DZĪVE

Nē, nav tās vairs dzejas sald-sāpīgas jausmas,
Nav sapņu tirdošās, draudošās šausmas —

Tā patiesa dzīve bez apsega:

Pelēka, netīra, pūstoša.

Cietuma dzeja.
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MŪŽĪBAS PRIEKŠVAKARĀ

Nu vajaga mirt!

Es gļēvs savu mūžu neesmu bijis,
Es smeldzošās sāpēs sev izcīnījis
Dvēseles tvirtumu bezveidā nirt.

5 Nu vajaga mirt!

Un tomēr ... man riebj, mani drudzis krata

No nāves šausmaini zemiskā skata;

Izplešas acis, saceļas mats pēc mata
...

Dzīvības sakariem visiem būs irt?

10 Nu vajaga mirt!

Nu vajaga mirt?

Un dzīve tīr-skanoša tapa un plaša ...

Darbs, tu mans nebeigtais! — Aizraujas dvaša —

Atpakaļ pirmatnes atomos birt?
...

15 Nu vajaga mirt!

Sacerēta Liepājas cietumā.



ZELTA TVAIKS



..

. Mana dvēsele atkal augšup nirs,

Un aizbēgs šausmainie biedi,

Kad smaršaini manim virsū birs

Tavas mīlas baltie ziedi...
Aspazija

Aspazija
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KOPŠ GARAS MŪŽĪBAS

Bet nekustošais ķermenis

Ne mīlas sajūt, ne naida —

Viņš, atsalis un sastindzis,

Guļ slēgtām acīm un gaida.

Viņš gaida siltas asaras,

Kas tam uz krūtīm lai litu, —

Viņš gaida kopš garas mūžības,

Lai celtos uz gaviļu rīt».
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ZAĻĀ PAVĒNĪ

Sāk lēni slēgties sirdī vāts,

Kas ilgus gadus čūlojusi,
Tik ilgus, ilgus tukšus gadus
Tu mazo rociņu man klusi

5 Uz vārgo sirdi uzlikusi:

Sirds atkal silst un staro prāts,
Un aizmirsta dziļā, dziļā vāts.

Sirds karstā, klusi!

Grūts ceļš tev priekšā, drīz, drīz tevi cels, —

W Dusi vēl, dusi!
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ALKANĀ ZEME

Pār zemi pārlaidās pāri
Melns mākonis valguma —

Un alkanā zeme kāri

Pēc viņa dvašoja:

5 «Ne laimes, ne saules, — bet dzēsmas!

Kaut tumsā un dubjos viss slīkst,

Ilgi ilgotas veldzošas vēsmas,

Lai jaunzali asni dīgst!»

Un vienmēr zeme kāri

W Pēc zēluma dvašoja,
Kad augsti pārlaidās pāri

Liegs mākonīts valguma.
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ZAĻĀ PAVĒNĪ

Sāk lēni slēgties sirdī vāts,

Kas ilgus gadus čūlojusi,
Tik ilgus, ilgus tukšus gadus
Tu mazo rociņu man klusi

5 Uz vārgo sirdi uzlikusi:

Sirds atkal silst un staro prāts,
Un aizmirsta dziļā, dziļā vāts.

Sirds karstā, klusi!

Grūts ceļš tev priekšā, drīz, drīz tevi cels, —

io Dusi vēl, dusi!
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ALKANĀ ZEME

Pār zemi pārlaidās pāri
Melns mākonis valguma —

Un alkanā zeme kāri

Pēc viņa dvašoja:

5 «Ne laimes, ne saules, — bet dzēsmas!

Kaut tumsā un dubļos viss slikst,

Ilgi ilgotas veldzošas vēsmas,

Lai jaunzaļi asni dīgst!»

Un vienmēr zeme kāri

iū Pēc zēluma dvašoja,
Kad augsti pārlaidās pāri

Liegs mākonīts valguma.



SILTS DVAŠAS VILNIS

Ņirb saulē jūra bez gala;
Mazs namiņš, apkārt mežs:

Uz zemi, kur ziema un sala,

Silts dvašas vilnis dveš.

5 Es jūtu, ka tava dvaša

Man dvēselē iespiežas,
Man dzīvība briestoši plaša
No viņas atmostas;

Tā ņirb kā jūra bez gala,
10 Bez valda plūstoša.

Uz sirdīm, kam ziema un sala,

Vasaru staroša.
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SABIRZIS ZIEDIŅŠ

Maigu mīlas vārdu

Glāstoša veldze,
Kūstošu ilgu
Kvēle un smeldze:

5 Sīks, sabirzis ziediņš

Man vairāk sver, —

To manas rokas

Taustāmi tver; —

Sīks, sabirzis ziediņš, —

10 Zīdautā tīts, —

Viņš bija toreiz

Tev matos vīts.
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NIEKABĪLE

Man plaši vērtā logā
Līst sēras gaviles, —

Tās lakstīgala pogā

Dziļ-dziļi iz dvēseles.

5 Bet viens tik viņai teiciens,

Tas pats maz skaņās beigts, —

Viens vienīgs mīlas sveiciens,

Tik mūžam no jauna teikts.

Ak, tādu niekabīli
10 Es arī pazīstu, —

Teic: «Mīli! mīli! mīli!»

Caur visu mūžību.
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ZILGANASDZIRKSTELES

Ko veļas drausma, ko baisma,
Ko vaigi tev asarās mirkst?

— Kā skaļa gaviļu gaisma
Iz tavām acim dzirkst;

5 Met zilganu dzirksteļu mirgas
Iz spēka pilnās sirds:

Klīst smacin biezās birgas,
Gaiss dzidrā skaidrībā mirdz;

Dziļ-dziļi dvēselē zaigums
lū Un mīla, un mūžīgs rīts,

Un miera netrauktais maigums,
Dzeldošās ugunīs tīts.

Ko veļas tad drausma, ko baisma,

Ko vaigi tev asarās mirkst, —

15 Kad skaļa gaviļu gaisma
Iz tavām acīm dzirkst?



VELNA SKUĶIS

Un kaut tu ņemsi citu,

Tev nebūs miera gut,
Es acis tai izskrāpēšu,
Tev tomēr manam būs būt.

5 Lai baltas viņām rokas

Un tīnes no pilnības tūkst:

Manu pilno zelta matu

Un ziedošo vaigu tām trūkst.

Kur tevīm otru tādu
10 Kā mani, tik spriganu, rast:

Tām muļķēm un vārgulēm tevi

Ne mūžam neizprast.

Es tomēr par viņām visām

Vēl esmu pārākā, —

15 Tavs negantais prāts jau nerims

Tai lēnīgā ikdienā;

Un, ja es iešu tik skaista

Tev garām kairinot,

Tev vajdzēs tās gabalos saplēst
20 Un mūžam tām ardievas dot.
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MAZĀKĀS KĀJIŅAS

Zib balti zirnīši,

Bērti pa plānu:
Zib baltas kājiņas,

Sik-žigli tekot. —

5 Zajoši tīrumi,

Puķotas pļavas:
/1 b baltas kāj iņas,

Sik-žigli tekot.

Mazākās kājiņas
io Pa visu zemi, —

Es viņas, azotē

Aizslēpis, sildu.

Mazākas kājiņas
Pa visu zemi, —

15 Atnesa saulīti,

Debes' un zvaigznes;

Debesīs putnu ceļš
Balti zib zvaigznēm —

Balti zib kājiņas,
20 Sīk-žigli tekot.



SĪKIE PIRKSTIŅI

Man liekas, šie šikie pirkstiņi
No rožu kristāla izdrāzti.

Div' sarkanas saulītes aust šobrīd,

Kad gaisma caur pirkstiem cauri spīd.

5 Tu izplēt viņus smiedamās:

Desmitstaraina austriņa sārtojas,

Un spied manim acis cieti ciet:

Visa pasaule rožainā gaismā man šķiet. —

Aiz tālām zemēm šie pirkstiņi mīt,
10 Bet sarkana saule caur tālēm spīd.

Sie sīkie, smalkie pirkstiņi
No rožu kristāla izdrāzti.
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AIZ BLĀVA PLĪVURA

Ko klīsti, prāts,
So augu dien'? —

Tas mīļais vaigs

Aizvien, aizvien
5 Tas slaikais stāvs

Kā plīvurs blāvs

Tiem pāri klāts,

Bet brīnummaigs
Caur segu spīd

'0 Tas mīļais vaigs —

Aizvien, aizvien

Tas slaikais stāvs —

Tu, tāles plīvurs,
Zili blāvs,

15 Jel paveries
Šo brīd', šo brīd' —

Jau staroši spīd
Divas laimīgas acis:

Tavs mīļais vaigs, —

20 Tavs slaikais stāvs

Man rokās slīd.
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ZELTA TVAIKS

Man sirds ir pilna mīlas

Kā maija zaļais ārs,

Kā smaršas puteklīšu
Pilns ziedošs ābeļdārzs:

5 Tur diena plaukst un raso,

Ik mirdzošs puteklīts
Tur vijas un viļņo ap tevi,

Klus-klusu dziesmiņu sīc.

Tavs stāvs tiem vidū zālē
10 Stāv smaidošs, smalks un slaiks —

Tie vijas ap tevi un viļņo

Kā kūpošs zelta tvaiks.

Un ziedu puteklīši,
Tie glāsta tevi un glauž,

15 Ap mīļo dvēsli liegi
Tev zīda plīvuri auž.

Tie miljoniem plūst — bet, ja vienam,

Tik vienam šīs acis skumst, —

Tie klust un klīst, un saplok,
20 Viss zelta mirdzums tumst.



117

ŠĪDZĪVE BIJ TUKŠA

Sī dzīve bij tukša —

Tu saturu lēji;
Sī dzīve bij kaila —

Tu puķes sēji;
5 Sī dzīve bij auksta —

Tu dvašu dvosi;

Sī dzīve bij tumša —

Tu sauli nesi.

Es atkal sauli

10 Varēšu vēstīt,

Mirušās krūtīs

Cerību dēstīt.
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MĪLAS DVĒSELE

Ko tirpdams stāvi

Pie aukstām miesām?

Tu pats viņas kāvi!

Izbailes acīs,
5 Mēms jautājums lūpās, —

Kas tev ko sacīs?

Kur dvēsele dega,

Guļ aukstās miesas

Kā tukša sega.

10 Tīmekļa sārta

Ir mīlas dvēsele,

Irst, tikko skārta

Kā ziedu dvesma,

Skūpsta un aizplūst,
15 Kā rīta dzesma ...
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MANAS ILGAS

Sen manā sirdi ilgas sēd,

Uz āru laužas ar varu;

Tās augu mūžu sirdi ēd,
Pret sienām sitas ar sparu.

5 Ne acumirkli miera Jauj.
Kā zvēri grauž krātiņa sienas,

Un visu, ko sirds tik mīji skauj,
Tās plosa ik dienas, ik dienas ...

Mans sārtais ziediņš, mans vientullts,
W Kas mijā saulē plaucis,

GuJ, galviņu ievilcis, samīdīts;

Bars pāri viņam traucis.

Mans sārtais ziediņš, starodams

Tu saulīti sirdī man nesi,
'5 Man tumšs un auksts, un negants nams, —

Tu līdzi tur ieslodzīts esi.
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Tur saulei nav lēkts, tur ziediem nav laiks,

Nav laiks, kad atelsu dzertu, —

Tur ilgas spriežas kā katlā tvaiks,
20 Kas kalnus gaisā spertu:

Uz priekšu, uz priekšu! tur darbs, tur spēks,

Vējš šaudamies svilpo gar ausīm
.
..

Tur prieks, tur saule, bet dusa ir grēks,
Uz priekšu šo zemi mēs rausim!



PRIEKŠPAVASARS



... Saule elpojošām acīm

Nomirušā zemē raugās,
Līdz pa mazam stingums raisās,
Kūst un nokrīt ledus žņaugas

...
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SAULES BĒRNS

Kad tevim uzbrukušas bēdas, —

Tās gremž un grauž, un iekšas plosa,
Un sirdī mūžam atstāj pēdas.

Bet, kad tev liels un mirdzošs prieks
Kā saule silti noglauž galvu, —

Tu pasmaidi kā bērns par balvu,

Ko aizmirst drīz: — tas bija nieks,

Tas bija saprotams par sevi,

Ka prieks ik dienas silda tevi.
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SKANOŠA LIESMA

Kā virknē domas veras

Un skaņas plūst un plūst:
Tās tavas dvēsles ceras, —

Tā trīs un deg, un kūst;

5 Tā kūst un sūrst, un kvēlo,

Un pati sevi sveļ, —

To ugunis veido un tēlo,

Iz sirds tai asinis smel;

To dedzina vieglu un smalku,
iū Un brīvu no smaguma,

Bez skaita moku un šalku

Pār viņu izlaista:

Lai sirdīs tā iespiesties spētu
Tik dziji, cik sāpes vien rok,

,5 Lai uguns sēklu sētu,

Kur tumsā un slogā vēl smok ...

Lai sadegtos, drīzi lai dzistu,

Tu, liesma skanošā, —

Par pelnu kopiņu kristu,
20 Ko vēji iznēsā.

Bet virknē vēl domas veras

Un skaņas plūst un plūst:
Tās tavas dvēsles ceras, —

Tā trīs un deg, un kūst.
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VĒLS SAULES STARS

... Vai tad es dzenos pēc laimes,

es dzenos pēc sava darba ...

Zaratustra

Uguns acīs un spītība lūpās,
Bet nemiers valstās pa krūtīm,

Un dziji sirdī raud kāda balss —

Visšaurākā, slēptākā dvēseles kaktā.

5 Tev nebūs raudāt, mīlā dvēsle,

Nav jau nekas.

Vēls, maldū aizgājis saules stars, —

Viņš slīdēja garām, nelīdzi skrejot,
Drīz spoži mirdzot, drīz atkal dziestot,

10 Bailīgi tekājot rudens klajā,
Kā dzenātas stirnas bēg;
Viņš meklēja brājus no vasaras vidus,

Karsto, kvēlošo saules māti

Kas tevim dajas?
15 Nav jau nekas!

Ko raudi tu, vientuļā dvēsle?

Stars aizklīst garām, mēs paliekam ēnā,

Bet ēnā ir vēsāka cīņa,

To zināja grieķi,
20 Kas kaujā krita ap Leonīdu.

Un kauja ir karsta:

Tā stingušos locekļus sasildīs tev

Un asaras žāvēs
...
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«Un sirdi ar,» tu saki? —

25 Sirds mīksta tev tiks

Bez gala līdzcietībā un mīlā:

Bez gala ciešanu daudz

Tais vārgos ļaudīs!
Tev viņiem jālīdz,

30 Topi pilnīga, dvēsle!

Un neraudi vairs,

Bet cīnies!

Nav jau nekas.

Jo saules stars nāca no āras,
35 Tu nespēji viļināt viņu, nespēji turēt...

Nav jau nekas —

Viņš aizklīst

Un gaist,
Bet dvēsle paliek, un dvēsle aug,

40 Un dvēsle ir arī stars un cita saule,

Tā staro klusi un pastāvīgi
Baltā vienkrāsas gaismā;
Tā neaizklīst. —

Klusi, dvēsle, ko raudi!

45 Nav jau nekas.

Ne mākoņi māc šo iekšējo sauli,

Ne rudens to dzēš:

Tā silti plūst ziemā un nāvē

Un dziļi iekšā spīd,
50 Kur iespiesties nespēj

Sarkan-zeltainā, karstā,
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Septiņkrāsainā pasauls saule,

Tais tumšos dziļumos zemes klēpi
Un vientuļās sirdīs,

55 Ka tās spēcīgas top un ceļas,
Un kāpj uz gaismu ...

Nav jau nekas,

Nav gluži nekas!

Vēl tu raudi, tu, vientuļā dvēsle?

60 Jā, jā, es jūtu: tu raudi;

Vēl asaras slepeni rit.

Tev nebūs raudāt!

Jau sirds līdz malām ir asaru pilna,
Tik smaga top ...

65 Klus, beidz! es nevaru vairs!

Ej cīņā uzvaru gūt
Vai krist.

Oriģināls rakstīts vāciski trimdā.
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CELIESI

Tumsa, — ne zvaigznes,
Kas vientuli mirdz,
Krūtīs tev gaiša
Un degoša sirds.

5 Celies, kaut visi

Tev apkārt vēl dus,

Nomet sald-sapņus
Kā palagus.

Celies un pasteidzies
10 Gurnus sev jozt, -

Visu veco dzīvi

Sev nokrati nost!
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VIENĪGĀZVAIGZNE

... Un zini: augstākā ideja,
Tā nepazīst cilvēka žēluma;

Kas viņas ugunīs iededzies,
Tas neprasa, vai viņš bojā ies;

5 Ne sevis, ne cita tas nevēro,

Tas ziedo tai savu visdārgāko;

Tas neskatās sānis, bet iet un iet,

Tu vari to teikt vai pelt, vai smiet;

Tam visu visapkārt tumsa sedz,
10 Tik vienu vizošu zvaigzni viņš redz. —

Vēlāk lugā «Pusideālists».
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JAUNEKĻIEM

Jauneklim jābūt
Drošulim, pārgalvim:
Ļaudis uz ielām

Lai skatās un brīnās!

5 Kaisāt pār galvām

Ogles ar gailēm:
Ļaudis ar bailēm

Skatās, kā cīnās.

Noraujat apsegu,
to Runājat dikti:

Ļaudis, tie pikti,
Klausās un brīnās.

Zibošām lāpām
Žilbināt acis:

15 Uztrauksies tracis,

Nokratīs zvīņas.

Augšā! uz priekšu!
Uzvaras drosmā:

Ļaudis, tie trosmā

20 Sekos, kur cīnās.
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ZELTĪTAS LAPAS

Cik lēni vilkās,

Kā svina kurpēm,
Sī kūtrā nakts!

Kā dzisis gaisa
5 Jau dzīves pukstiena

Vājais takts,

Un galviņu lieca

Pie zemes krūts

Zaļ-zalā zāle,

10 Bez elpas gaidīja
Mežs un putni,
Un visa tāle

Ko jūs vēl skumstat,
15 Jūs jaunās dvēsles,

Tik zaļi sārtas?

Pēc kūtrās nakts

No rīta vēja
Jūs pirmās skārtas!

20 Lūk, zeltītas lapas
Trīs kalna bērzu

Galotņu zaros —
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Tās jūs, tās pirmās,
No laimes mirdzot,

25 Peld austras staros;

Tās junda ritu,

Bez bailēm šalcot,

Kaut stingušas salnā.

Un cauru dienu

3ū Ar sauli runā

Augstajā kalnā.
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RĪTA VĒJI

Jūs, kas esat raudājuši,

Dzesinājāt karstās acis:

Diezgan spilvens asru lacis,

Ceļaties, jau aust aiz mežieml

5 Modri bijāt visu nakti,

Visas tumšā sloga drausmas,

Visas rupjās varas šausmas

Jūs visdzijāk izbaudījāt.

Slāpētas bij domu kvēles, —

W Tomēr sirds jums neizmisa,

Tomēr dzirkstis neizdzisa,

Paglābāt tās jaunam rītam.

Vēsi dvašo rīta vēji,

Augšā galvu! skaidri skatāt,
>5 Nost no pleciem sāpes kratāt,

Izraujat iz krūtīm vaidusl

Locekļiem, kas rūsējuši
Bezdarbībā, laužat telpas.
Atņematies svaigas elpas

20 Pilnas izžuvušās plaušas;

Staipāt notirpušās dzīslas,

Piesperat ar stingām kājām,
Lai jel dārd pa visām mājām,

īgni norūc gulētājil

25 Atplešat tad logu slēģus:
Visur apkārt skaidrā tālē

Jauna, zaļa gaisma bālē,

Rīta rasa mirgo zālē.
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VECA DZIESMA

To vien mēs dziedam: auksts un sājš; —

Mums vielas trūkst, — viss vecs un vājš . ..

Mēs gribam sev jaunu dzīvi dzejot,

Gavilēt, kaut arī bojā ejot!
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PRIECĪGIEM ĻAUDĪM

Jums mūžam neizprast gaviles,

Kas nevaldu laužas iz dvēseles:

Jūs netvīkāt gurdami ēdošās sāpes,
Mūžam jūs neslāpsat gaviļu slāpēs.
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VECĀS LIGAS

Vecais dzivcs riebums atkal

Paceļas iz savas migas ...

Ko jūs ļāvāt ikdienībai

Saules smieklus slāpēt sirdī?

Tagad viņa, ak, jūs tirdī

Sīkām, zemām zemes mokām.

Mums šo ligu nav ko bīties, —

Tās tik spēj pa zemi vīties,

Nespēj kalnos pakaļ dzīties,

Ne vēl augsti celties gaisos.
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TAURĒTĀJS

«Jā, vajga!» visi kliedz, «ka še ko darām!

Jo posts jau tiešām manāms tiek visgarām .. J»

Pūš taurētājs taurē darboņus vākt;

Drīz tie no malu malām sāks nākt: —

5 «Kā tad!» viens sauc, «man griba ir laba, —*

Nav spējas, — tas tas lielais aba .. .»

Cits: «Spēja man būtu, — bet tu ej sāc!»

Trešs: «Es jau nu ietu, bet bailes māc ...»

Vēl cits: «Ko bailes?! — man nav tik vaļas!»
W Un pārējie visi: «Kas mums tur daļas?»

Bet taurētājs ar savu tauri

Laužas viens pats caur sienu cauri.
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PAVASARA DZIESMA

Pār zemi spēji dvesma iet,
Zem dvesmas puķes un zāle zied —

Vai nemanāt?

Vējš virpu virpām smiltis dzen,
5 No brāzmas vecie stumbri sten —

Jūs nemanāt, jūs nejēdzat,
Jūs skumji galvas karat.

Pa klajiem laukiem aukas kauc,

Pie debesīm melnus mākoņus jauc —

10 Jūs nemanāt, jūs nejēdzat,
Jūs traucēkli tik barat.

Tad lietus gāž un kokus per,

Kā aizslāpusi zeme dzer —

Vēl nemanāt? vēl nejēdzat?

15 Un debess dārd, un gaisi dund,

Un niknās dusmās vētras skund

Jūs nemanāt, jūs nejēdzat,
Jūs acis cieti darāt.

No dūsmas mostas viss pasauls ārs,

20 Drīz zajos zeme.viens vienīgs dārzs —

Jūs nemanāt, jūs nejēdzat,
Jūs tikai vaidēt varat.

Jūs nemanāt, jūs nejēdzat,
Bez jums mēs iztiksim tāpat —

25 Jūs tikai vaidēt varat.
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LAUZTĀS PRIEDES

Vējš augstākās priedes nolauza,
Kas kāpās pie jūrmalas stāvēja —

Pēc tālēm tās skatieniem gribēja sniegt,
Ne slēpties tās spēja, ne muguru liekt:

5 «Tu lauzi mūs, naidīgā pretvara, —

Vēl cīņa pret tevi nav nobeigta,
Vēl ilgās pēc tāles dveš pēdējais vaids,

Ik zarā pret varu šņāc nerimstošs naidsl ...»

Un augstās priedes pēc lauzuma
iū Par kuģiem iz ūdeņiem iznira —

Pret vētru lepni cilājas krūts,
Pret vētru cīņa no jauna dūc:

«Brāz bangas, tu, naidīgā pretvara —

Mēs tāles sniegsim, kur laimība!

15 Tu vari mūs šķelt, tu vari mūs lauzt —

Mēs sniegsim tāles, kur saule austi»
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UZ PRIEKŠU!

Tu esi nolauzis aiz sevis tiltu,
Kas spētu vēlreiz tevi mājās vest:

Kur steigtos tevi skaut, līdz sirds tev siltu,

Tev aukstās rokās siltu dvašu dvest...

Tilts nolauzts, dzelmē nogremdētas laivas,

Tev pretī vētrās klinšu kraujas grūst,
Gar tukšo krastu kliedzot laižas kaivas.

Klints asnis rokas plēš, balsts kājām lūst...

Uz priekšul priekšā saules tāles plūst
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INFRAGIBILIS

Jūs varat izmērdēt šīs kuslās miesas,

So stalto stāvu liekt, šos kaulus lauzt

Un acu starus dzēst, kas negrib snaust,

Un samalt locekļus pēc savas tiesas;

Jūs asām sāpēm varat garu grauzt,
Līdz viņš ar moku pilnu muti brēktu:

Par savu vārgu visiem vārgiem paust.

Tik veikt to nespējat: brīvs, kaut to slēgtu,
Un mūžīgs celsies viņš ar saules lēktul
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ELĒĢIJA

Jaunekļa piemiņai

I

«Es ilgāk vairs to nepanesu, tēvs,

Man dzīvām acīm jāredz tas ik dienas,

Un nevar līdzēt, nevar! Stāvi gļēvs
Un mēms, un stulbs, — viss atlec, kā no sienas...

5 Ar smiekliem taisnībai tiek acīs spļauts,
Tur vājiem vaigā sit, tur nav pat cienās

Ne mātes svētumam — un viss tiek ļauts ..,

Un miesas trīc tik, mīdītas un šaustas —

Ak, uzlēkt, grābt, — sirds verd, un rokas raustās...»

10 ,
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II

«Kā tevi turēt bij?! Tu aizgāji
Brukt cīņas mutulī ar liesmu šalti...

Nu, dēls, tu pārnests: vingrie locekļi
M Cik stīvi! cik tu kluss! cik vaigi salti!

Kā kaisa tie, kad tavi uguns vārdi

Mums sirdis dzēla! — Kluss! — Cik maigi mirdz

Tev pierē miers, kur dega domu zārdi! ...

Tik lūpās tev vēl kaujas niknums ņirdz!
20 Tas dzeļ!

. .. Mēs iesim, iesim, — rimsti, sirds!»

Trimdā, uz cīņas biedra nāvi, kas bij kritis kā carisma upuris.
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JĀ, RIET .
.

Jā, saule riet, ak, ātri riet,

Un augšā nakts un bailes iet.

Jā, riet, gan riet, — un tomēr reiz aust:

Staru pātagām tumsu šaust.
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PAVASARA DIENAS

Ne žēloties, ne gaust, ne gaust,
Ar spēku šauro loku lauzt!

Ar elkoņiem pret loku spriest, —

I ledus brākš, kad upe briest.

5 Sen saule aug, sen gaisi silst,

Sen marta ledus pelēks dilst, —

Jo ledus dilst, jo strauti šņāc,

Uz straumi trauc, tos straume vāc —

Tūkst tūkumā un krastus grauj,
lū Un ledu krācot līdzi rauj,

Pār laukiem plaši viļņus brāž,

Iz veciem balstiem ēkas gāž;

Kur straume dusmās pāri plūst,
Viss mūža pamats drupās grūst,

15 Ik šķērslis lūst, ik saite rīst,

Ik drūmā cietumsiena šķīst;

Viss krīt, kas šķir, kas spiež un draud, —

Cik tāļi acis redzēt jaud:
Viens vienīgs līdzens ūdens lauks,

20 Kā milzīgs pildīts dzīves trauks
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FIAT JUSTITIA!

Tik viena vienīga ir taisnība,

Tā pati mūžīga un negrozāma —

No sākta gala viņa bijusi;
Tā uztur kārtībā šo pasauli,

5 Un visa pasaule kad bojā ietu,

Tad tomēr taisnība vēl paliktu.
Fiat justitia, ruat mundus!
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Tā augstā krēslā sēd pār pasauli,
Ar mākoņiem sedz savu majestāti

10 Un skaidro skatu — sedz ar aizsaini.

Uz dzelzs un akmens balstās viņas krēslis,

Uz līķu kaudzēm, kaulu piramīdēm,
No lielgabaliem lieti uzvarstabi

Ir krēsla kājas; sēdeklis ir pīts
15 No važām, kurās tautas bija kaltas,

Kas noziegušās: mazas būdamas.

Tai rokās svara kausi: vienā kausā

Ir taisnas asinis, bet otrā zobens,

Un otrais kauss aizvien uz zemi sver.

20 Tā tērpta sarkani ar zelta audiem,

Smags zīda mētels tai pār pleciem čaukst;

Ap vidu kalta plata vara josta,
No svina kurpes dzelžu papēžiem;
Pie sāniem likums, pātaga un cirvis.

25 Tā, plānās lūpas sakodusi, sēd,

Un katrs vārds, kas izspiežas tām cauri,

Ir griezīgs asmenis un dunča gals.
Tā runā pavēlēs un spriedumos,
Kas gaisā švīkst kā cirvja cirtieni.

30 Viss, ko tā teic, tiek tūdaļ izpildīts,
Līdz zeme pārplūzdama sārtojas
Un asins atspīd debesīs kā blāzma.

Fiat justitia, ruat mundus!
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Un paceļas no krēsla taisnība,
35 let izplatīt pa zemēm savu varu —

Tā izlīdzinājošā taisnība;

Tā, acis aizsegusi, akla staigā,
Tā neuzlūko, vai kāds labs vai ļauns,
Ta soda darbu, nerudz cēloņus,

40 Ne vaigu bālumu, ne asaras,

Ne kalsnās rokas, kuras izmisumā

Bij ilgi lauzītas, pirms noziedzās.

Jā, — garosmūžos taisnība gan būs

Vai veca tikusi, un acis tumšas

45 No mūžam nenoņemtā aizsaiņa.
Man arī šķiet: tā drusku pakurla
Vai ausis aizbāzusi mīkstu vilnu,

Jo aukstu seju viņa garam iet,

Kur aizsmakušas balsis kliedz pēc viņus

50 Lai, lai sev kliedz, tas viņu negrozīs,

Uz kliedzējiem nekad tā neklausījās —

Fiat justitia, ruat mundus!
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Stāvs arī nav tik stalts, kā šķiet no tāles,

Tā laiskiem soļiem ļodzīdamās iet,
55 Ka retu reiz var panākt vainīgo,

Un cietie kaulu pirksti taisno grābj.
Tik osmas spēja tai vēl smalka liekas:

Jau iztālim jūt būdās dūmu smako:

Un labprāt apiet tam ar loku apkārt
60 Bet,, jai tur tarnen reizēm nākas būt,

Tā pazemīga līdzi pazemīgiem
Un pieklājīga, rāmu, bailīga;
Nekad tā nelien bezkaunīgi acīss

Un lepna ar ta nav, kā šķiet no tāles.

65 Kad nauda runa, viņa klusu cieš!

Ļauj kaulēties ar sevi, pajokoties,
Prot piemēroties visām vajadzībām.
Ar vareniem un drošiem tā ir droša;

Tur viņa rādās visā stingrībā,
70 Sev neļauj blakus sēdēt žēlastībai,

Tad viņas spriedumam nav pretrunas:

Lai visa pasaule vai bojā iet,
Lai tūkstots balsīm vaidu vaidi kāpj,
Lai draud un zobus griež, un dūres ceļ,

75 Tad tomēr taisnībai ir jānotiek —

Tā nikni samin visus pretekļus
Un visas nezāles ar saknēm izrauj —

Tai pieder pēdējs vārds un pēdējs — lāsts —

Fiat justitia, ruat mundus!
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80 Jā, vecā taisnība, tas acīm redzams,

Aizvien top vecāka un vājāka,
Un viņas dienas ir jau skaitītas.

Ik stundas zūd tai spēki, tikai niknums

Vēl augtin aug un pikta ļaunprātība,
85 Ap lūpām zemi nenovīdīgs vaibsts,

Un mute sašķiebta no ņirguma.
Tai kājas ļogās, izkaltušos kaulos

Dilst dzīvās smaganas, un kruķis vien

Vēl balsta saļimstošo ģindeni.
90 Bet kruķis sper vēl pakritušo miesu

Un kāja lūdzējam pa vaigu min.

Fiat justitia, ruat mundus!
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Ir laiks jau nācis vecai taisnībai,

Tās dzive zobu galā karājas.
95 Drīz sabruks milzu stāvs, ka norībēs

No kauliem klabošiem un tukšās paures,

Un gaisā celsies melni putekļi
No izžuvušā asins plūduma,
Kas viņas vārdā tika izlaistīts —

100 No viņas ģiftīgajām siekalām,

No gruvekļiem un vecās ēkas trūdiem,

No tūkstošgadu mēslu salašņām,

Kas krājās nomestas un pūdamas
Un visu gaisu zemē smacināja,

>05 Ka elpa aizrāvās no ļauniem tvaikiem

Un zaļai dzīvībai bij jānosmok.
Bet trūdiem cauri zaļi asni dīgst,
Un jauna pasaule virs vecās ceļas —

Ruat justitia, fiat mundus!
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PASTARA DIENA

Dies irae, dies illa

Solvet urbera in favllla.

Daudz karstas sirdis

Pukstēt rims,

Daudz zaļi stāvi

Vēl lauzti Jims;

5 Daudz nakšu tumsa

Vēl ļaudis segs,
Daudz dzirkstis dzisis,
Pirms liesma degs;

Un balti kauli

10 Vēl laukus klās,
Daudz asins plūdis,
Pirms vaidi stās;

Daudz krūtis stenēs,

Daudz pleci liks

15 Un celsies atkal,
Un atkal slīks;

Daudz viļņi velsies

Un atkritīs,

Bet atkal un atkal

20 Tos vētra dzīs; —
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Simt-simti pamirs —

Vēl tas nav gals:
Simt-tūkstošus jaunus
Sauc vietā balss.

25 Jo viena apklust,
Jo desmit brēc,
Līdz tuvu, tāju
Viss plašums rēc,

Līdz zema zeme

30 No dusmām trīc,

Ik smilšu oraudiņš,
Ko minat, dīc;

No zemes trīces

Jums nami grūst,
35 Dzelzs cietākie stabi

Jums pāri lūst;

Tās akmens kaudzes,

Ko cēlāt jūs tvert,

Tās kritīs uz jums
40 Jūsu asinis dzert.
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Klints jūsu pilis
No pleciem sev vels

Un, brīvi sliedamās,

Galvu cels.

45 Kur tad jūs bēgsat,
Kurš kalns jūs glābs?
Kad kalns un leja
Tik atriebt slāpsi

Kurš ezers, jūra
50 Jums tversmi dos?

Tie šļāks pār zemi,

Jūs aizskalos;

Gan melnos dumbros

Jūs skriesat līst?

55 Pret jums tie balti,

Jūs neatzīst;

Bet mēmā zeme

Tad muti vērs

Un aprīs jūs,
60 Un kūpēs sērs.



EPILOGS



.. . Laukā brīvi vēji šaudās
...

Debess, pēkšņi atvērdamās,

Paceļas līdz bezgalībai...

No «Ave sol!»
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GARA GAITA

Bet vis vēl augstāk, augstāk gaita sniedzi

Viss tālē raucas it kā rīta ēna,

Jau gaisa kārta top tik dzestri rēna,
5 Bet vis vēl augstāk tava gaita sniedz ...

No miesām visas risa zemes saites,

Viss naids un dusmība, viss ļaunums, kaites;

Bez žēluma, bez pagātnes, bez vainas

10 Tu skati priekšā zelta rīta ainas;

Gars brīvus spārnus dzidrē cilā liegi;
Tik balta dvēsle mirdz kā kalnu sniegi;
Gaist viss, kas rupjis, smags, — spīd smalkais maigums
Kā zvaigžņu būtes caurspīdīgais zaigums ...

15
...

Bet vis vēl augstāk tava gaita sniedz
...

Aiz tevis raucas viss kā rīta ēna,

Jau gaisa kārta top tik dzestri rēna,

Bet augstāk saulei pretī gaita sniedz,
20 Un mūžos gala nav, kas gaitu liedz ...





VĒTRAS SĒJA

PAVASARAS DZIESMA





MESTI IR KAULIŅI:

BRÄ2AT UZ PRIEKŠU, VIESULI!
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Saule zemi ara —

Arklis zaļa vara —

Uzveļ augšā zemos slāņus,
Samin zemē senos māņus;

Vētra sēklu sēja, —

Lietus veldzi lēja:
Jāiet ir ievākt aukas pļauja,
Jākaro lielā, negantā kauja.



VĒTRAS SĒJA

Arm« virosque cano.*

"I. Tavasaras pērkoņos

11. Aicinājums

111. Vārtus vaļā!

IV. Skrejošas ugunis

V. Sarkanā gaismā

* Es dziedu par viiiem un ieročiem.



PAVASARAS

PĒRKOŅOS

Lauzta ziemas bargā vara,

Atviz zaja pavasara.



Svilpojošs vējš,

Dancojošs sniegs'—
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SVILPOJOŠS VĒJŠ

Svilpojošs vējš,

Dancojošs sniegs,
Kas viņiem laukā

Savvaļu liegs?

5 Kokiem no galvām
Lapas tie rauj,

Kupenes ceļam
Priekšā tie krauj;

Debes' un zemi

10 Kopā tie griež,

Pilsoņiem acis

Slapjdraņķi sviež;

Vecākiem troņiem

Jumtus tie plēš,
15 Biezākos putekļus

Projām tie mēž;

Ne tos spēj sargi

Atgainīt nost,

Velti pret viņiem
20 Zobenus jozt;
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Velti tos gūstīt,

Velti tos šaut, —

Visu, kas satrupis,
Viņi var graut.

25 Svilpojošs vējš,

Dancojošs sniegs —

Ziedons nāk, ziedons,

Kas to vairs liegs!
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ZIEMEĻTĒVA LEDUS PILS

Uzvara, mūsu uzvara!

Tik atra, tik spīdoša!
Liels ledus kalns ir atšķēlies nost —

Lēnām, ilgām, senām

5 Bij ko grauzt, ko rakt, ko kost!

Nu sākas kalnu velšanas

Cīņās un dūkoņas.

Lūko, tu, ledus pils:
Jau debess ir zils,

10 Skaidrs un spīdošs viss jums,
Saule atgriezusies uz mums —

Tavs nams jau sen ir izkurtis,

Viens grūdiens — un viss būs sakritis

Uzvara drīzi būs galīga,
W Tik drīzi nebij mums cerība.

Jau sprakst un brakst,

Plaisas veras,

Šķilas atplīst un krīt,

Gals, ja ne šodien, tad rīt;
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20 Veļas, jau veļas,
Tvaiki kūp un cejas,
Dārdoņa dārd,
Pērkons grauj,
Pavasaras vētra visu rauj,

25 Pēkšņi visapkārt iekliedzas:

Hoi ho! hoi ho!

Pirmā tā tikai uzvara,

Pirmā sniega kušana

Mesti ir kauliņi:
30 Brāžat uz priekšu, viesuli!
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LIELAS VĒJA PLĒŠAS

Mēs vilkām lielās vēja plēšas,

Nepacietīgām kājām minot,

Un baltās kvēlēs sapūtām liesmas

Saules krāsnī;
5 Vārījās versme, karstums kaisa,

Visapkārt gāja uguns dvaša

Nu kusis sniegs, nu lūzis ledus,

Svabadas straumes tek.

Mākoņu blāķi veļas,

10 Un cejas uguns dvašas vējš, —

Tas rauj sev līdzi visas pūsmas
Un visas vētras un negaisus;
Tas augus izvelk iz zemes

Un visus kustoņus iz alām.

15 Mēs paši visi aizrauti tiekam līdz,
Varenām rokām mūs pacel auka,

Un kājas aizrauj straume projām
Līdzi, līdzi.

Troksnis modina visus:

20 Vizbulītes caur sniega segu,

Zālītes pabāž iz zemes galvu,

Pumpuri vajā sprāgst
No neapturami briestošām sulām;

No tālām zemēm ziņkārīgi
25 Putniņi šurpu skrien:

Ziedons ir klāt, nudien!

Debess ir zils,

Augšām pacelsies gaismas pils!
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GAISMAS PILS

Iz tumsas baismas,

Iz pekles plaismas
Pie dienas gaismas
Pils augšup žvīgo.

5 Iz važām šķeltā,
Pie saules celtā

Mirdz skaidrā zeltā,

Pār tālēm spīgo.

Un stalti — spīvi,
10 Visapkārt brīvi

Jaun-spirgtu dzīvi

Kā starus stīgo.

Kā mīlas glaime
Zied laime, laime,

15 Kā viena saime

Cilvēce līgo.
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PĒC ILGAS GUĻAS

Dūmi laiski stiepjas
Pāri jumtu galiem,
Pavasaras gaisa pieguruši.

Lēni migla līņā,
5 Sniegi kūstot raisās,

Pus pa miegu bērzi staipa zarus,

Krūtis smagi ceļas

Kā pēc ilgas guļas,
Kā pēc ilgām, sāpēs ciestām dienām,

to Vaigos paspīd sārtums,

Lūpas lēni smaida,

It ka neticot vēl jaunām vēstīm.

Plakstiņi tik smagi,
Acis kaunas gaismas,

15 Sirdis aizradušas prieka jūtas.
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VĒL SAULE DUS

Vēl saule dus,

Bet pelēks svīst jau rīts;

Tik ilgi, grūti ir viņš sagaidīts —

Bāls gaišums lēni aizņem mākoņus,
5 Vēl saule dus.

Vēl saule dus,

Bet tumsas baigs jau grimst,
Kas visu nakti sitās, sirdis rimst.

Jau šaubas krīt, nu atlaid locekļus,
10 Kaut saule dus.

Vēl saule dus,

Bet drīz jau skanēs lauks,

Drīz celsies putniņi un ziedi plauks,
Tīs zelta autos saule ganiņus —

15 Vēl saule dus.
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VAKAR UN ŠODIEN

Vakar

Vētra pār jūru kauc,

Mākoņus kopā trauc,

Aurā, aurā!

Tumsu un negaisu dveš,
5 Visu spidumu dzēs

Jūras zaļā maurā,

Aurā, aurā!

Šodien

Vēsma pār jūru šņāc,
Mākoņus projām vāc,

10 Klaidā, klaidā;

Saule pār līmeni slīd,

Mirdzoša jūra spīd

Liegi laimīgā smaidā,

Uzvaras gaidā.
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SĪKAIS LAIKS

Sie sīkie ļaudis, šis sīkais laiks,

Un visam pāri šis pelēkais tvaiks —

Tur saucēja balss bez atbalss zūd,

Tie sīkā mierā un laimītē trūd.

5 Tie savas pierītes krunkās rauc

Un dziļdomīgi degunus šņauc,
Tie pūlas sirsniņu dzirkstēs pūst,
Bet kā lai liesmas iz plēnēm plūst? ...

Viss aizpūsts prom, viss noslaucīts nost!

10 A! o!

Tā biji tā bij; hol tā vairs nav.

Laiks tapis liels, ej laukā, rau!

Tvaiks aizpūsts prom, miegs noslaucīts nost,
Vairs nevar dūmi acīs kost.

15

Lai nerastos sarežģījumi krājuma izdošanā, Rainis svītrojis dze-

joļa pēdējo pantu. Rokrakstā (22807/iG) tas ir šāds:

Raul Sīkajiem ļaudīm kā gļēvums dziest,

Kā stāvi slejas un krūtis briest,

Pat mietpilsoņi, kas miegā vien sūt, —

Tie grašus celties un līdzi grib but.
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PATS RĀMĀKAIS

Ikviens, i pats rāmākais nemierā,

Pajautā tam tikai klusumā,

Teic: vai tā ir labi, vai patīk tev sals?

«0, klusāk; tas māc mani, klāt jau mans gals,

5 Vairs izturēt nevar!» — «Tad neturi.»

— «Jā, ko tad mēs varam, mes nabagi.»

— «Bet visi līdz?» — «Tad gan, tad gan,
— Jau visas malas no pavasras skan, —

I nabagam slikti, i bagātam,
10 Mēs visi šo ziemu nolādam.»

Ikviens, i pats rāmākais nemierā,

Bet runāt... jau klaji to pārrunā.

Tik visi līdz — tad gan, tad gan,

Jau visas malas no pavasras skan.



TĀ NEPALIKS

Tā nevar palikt — un nepaliks,
Par velti cerat, ka straume siks,

Ka ūdeņi pārskries un aprimsies
Un atkal viss pa vecam ies.

Lai ledus cik stipris, cik skaisti mirdz,

Pēc brīva, pēc dzīva ilgojas sirds —

Tā nevar palikt, tā nepaliks:
Līdz pašam pamatam jauns viss tiksi
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PAVASARAS ZAĻĀ VARA

Pat visvecie, līkie bērzi

Tērpjas uzkrītoši zaļi,
Ķērkstoši, bet toties skali

Maigas jūtas izteic kraukli.

5 Tie tie paši kraukli, kuriem

Darbs gar nāvi tik un maitām, —

Tagad viņus saldām saitām

Velk uz dzīves pavasaru —

Paies laiks — tie kraukļi gudri,
10 Paņems sev to labo tiesu,

Tad tie knābs i dzīvo miesu,

Slavēdami pavasaru.

Un tie vecie, līkie bērzi —

Drīz tiem kauns būs zaļā tērpa,
15 Nodzeltēs tiem matu cērpa,

Sēri nokārsies tiem zari.

Tomēr tagad līkie bērzi

Līdzi tērpjas spirgti zaļi,
Gudrie kraukli nedrīkst skaļi

20 Pretī runāt pavasarai.
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VECU LAUŽU STĀSTI

Šinīs dienās top meži brāzti —

Sabrūk pār zemi dzīvības lāsti.

Ir vecu lauku ļaužu stāsti:

Kurā dienā top meži brāzti,

No tā laika pēc mēneša

Nāk galīga sniega kušana —

5 Nāk ziemas valdības pēdējs gals,
Sabrūk viss viņas stingrums un sals:

Sniega mirdzošās pilis grūst,
Ledus cietokšņa sienas kūst;

Varenās ēkas, kas mūžiem bij celtas,
10 Sakrīt tik ātri, no saulstariem šķeltas;

Važas, kas turēja sakaltus

Strautus un upes, un ezerus, —

Kas visu dabu sažņaudza,
Aukstums, kas visu nāvēja, —

15 Kas norēja zāli un puķītes,
Kas aizdzina strazdus un zīlītes, —

Kas brīvajām dziesmām lika klust,
Pašiem dziedātājiem pa svešatni zust; —

Tas tagad beigās nozūd pats —

20 To griezdamies samaļ laika rats.
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Kā visu sals bija postījis
Laukā un mežā notujis!

Kā visa dzīva kustoņa

Bij kūtīs un alās ietrenktai

25 Kā bailīgi mājās turējās
Katrs savās šaurākās robežās!

Kā nerunāja, tik čukstēja vien,

Kā drebēja mūžam, nakt' un dien'!

Draugs draugam pārstāja uzticēt,

30 Visas domas sev vajdzēja paturēt;

Visapkārt bij nodevība un spiegi,
Un nakts, un klusums, un nāves miegi...

Sals tagad beigās nozūd pats,
To griezdamies samal laika rats!

35 Tā mūžam tas bijis un mūžam tā būs —

Kas domāja to, ka viss reiz grūs?

Kas visu grāva, tas sagrauts pats,

Uz mums ir atgriezies saules skats.

Sals nesaprot vien, kas noticis —

40 Viņš pats savai varai bij ticējis:
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Ka mūžam tā bijis un paliks ar,

Ka vērsties nekas ne spēj, ne var.

Sals pikti meklē, kas vainīgi:
Tie būs gan tie gājēji — putniņi;

*5 pa pilsētām, laukiem tie apkārt skrien

Un ziedoņa vēstis sludina vien;

Viņš lietu un krusu uz galvām tiem ber

Un atpakaļ dzen tos, un sprosto, un ķer. —<

I zālītes zemās šķiet vainīgas,
50 Ka asnus caur sniegu laidušas, —

I dzīvības sula, kas zaros kāpj,
I kustoņa, kas iz alām rāpj;

Visapkārt šķiet visi tik dumpnieki,
Kas ķerami, karami, kaujami!

55 Sals apsardzību steidz stiprināt,
Lai visu, kas dzīvs vēl, var stindzināt,

Visā zemē kara stāvoklis,
Tad zemē būs miera miteklis!

Ak, nejēga sals, viņš nesaprot,
60 Ka vainīgs ir laiks, kas sauli mums dod:

Laiks piepildījies, viss mainījies,

Luk, saule, pats pamats ir apgriezies.
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Tā dzīvina visus, tā vainīga,
Tā visus par varoņiem padara!

65 Ka salam par spīti putniņi dzied,
Ka sniegam cauri asniņi iet,

Ka arī pats biklākais drebēt beidz

Un līdzi brāļiem cīņā steidz —

Bars veļas kā spēka mutulis:

70 Nāve, kur ir tavs dzelonis?!

Laiks piepildījies, viss pārvērties,
Pats saules pamats ir apgriezies.

Šinīs dienās tiek meži brāzti:

Piepildās vecu Jaužu stāsti —

75 Sabrūk pār ziemu dzīvības lāsti!



PAVASARAS VĒTRA

Gar visu vakarpusi putens ceļas,
Pār kalniem atnāk ledus lauzējs vējš,
Kā vilnis debesjūrā zemjup veļas,
Brūk lejā krākdams, neturami spējš.

5 Gaiss apkārt nodreb drūmā rūkoņā,
Pret krastu selga bēg un viļņi šķeļas.
Kur vēja smagie soļi sper, tur brākš,

Biezs, mūžiem kaltais ledus vairogs sprāgst,
Un vižņi šķist un lūst kā stikla šķilas,

10 Kad smejot zēni jauniem zābaciņiem

Skrien rītos ledu paltēs saspārdīt.

No vēja brāzmas jūra iekaucas,

Ar šalti augšā šļaksta bangu šļāces,

Plīst viļņi, putas šķīst, un apkārt šņāc,
15 Iz viļņu šķeltnes kūpot izšaujas

Liels, dūmains, bezveidīgs un sprauslojošs,
Kā kalna galva baltiem putu matiem,

Iz mutes garaiņi, pār acīm ūdens: —

Pats jūras vecis galvu pabāzis,
20 Tik zils un sarkans sejs kā nopliķēts,

No aukstuma un dusmām trīcēdams,

Tā noskaities par traucēkli, ka plīst,
Neviena vārda nevar parunāt,
Bet špetnā balsī tikai rēc kā zvērs,

25 Ka visi krasti dreb no kaukoņiem.

Bet vējš tik skaļiem smiekliem pasmejas,
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Vēl paplēš veča slapjo cekulu

Un tālāk drāžas rībot, smejot, brazdot,

Līdz smejas kaivas spilgtiem kliedzieniem

30 Un atraisītiem spārniem vētrā līgo.

Vējš tālāk drāž pār kāpām, smiltīm, laukiem,

Traks troksnis, viesuls, putekļi un nemiers,

Un mošanās, un karš, un cīņas seko.

Pār kūtriem miera mežiem brāžas vējš,
35 Un, kur viņš uzbrūk, visi koki dreb;

Pret klintīm, namu jumtiem, cits pret citu,

Kur kurais spēdams, bērzi zariem slienas

Un lūko pieturēties pielīkstot,
Lai neapgāztos vētras niknumā,

*0 Klūp, paceļas un krīt, no jauna grābti,
Un zarus staipa lūdzot: — vētra brāž,

Pa gaisu pēkšņi aizsviež vārnu baru,

Uz priekšu grūžot, ka tās pārmetas
Un saspurotas neveikli steidz glābties,

W Kad, atkal sviestas, ķērcot aizkunkuro.

Šņāc garām sniegs, ar jūras smiltīm jaukts,
Pa sausiem zariem drāž; tie lūst un brakš,

Aiz dusmām platos plecus priedes rausta,

Ar slaikiem stāviem smuidri izlokoties

50 No pārvarīgās brāzmas, galvas krata,

Kad tumšie mati acīs nokaras.

Švīkst atkal garām mutuls putekļu,
Ar raušanu rauj skujas, plosās vējš,
Plēš kokos vējplīsas ar trakām steigām,

55 Vai visa gada mēslus sagrābdams,
Vai raudams zemē ziemai gultas veļu,
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Vai visu pārkratīdams, vēdinādams

Un piesmakušo ziemas istabu

Caur cauri izpūzdams ar svaigu dvašu,
w> Līdz pašam pēdīgajam kaktiņam

It visu smalki tīri noberzdams,

Ka nepaliek ne krislīts. Skrej un ķer,
Un visur ieskatās, un parausta,
Vai vietā viss, vai stipris, jauns un audzējs

65 Vai jumti turas, ēkas, pīlāri?

K,urš vājš, to salauž vienās drumstalās.

Un atkal ārā brāž atņemdamies,

Visgarām tīrumus un ielas mēž,

Bez žēlastības koku matus sukā,
?o Grūž sniegu nost, lauž veco ledu pušu,

Kā galdu notrin ceļu braucējam,

Jo vējš jau cerē pašu lielo kungu,
Kurš zaļās zīda drēbēs atvizēs,

Kas izmargotas baltiem ziedu rakstiem,
75 Ar zeltu cauraustas un smaršu pilnas.

Vējš pūš, lai pīšļus neskar goda tērps,
Lai smalkās kurpītes nav jāmērc paltēs,
Lai vecā dzīve jauno netraucē,

Kas, elpu aizturot, sen trīs un gaida,
80 Līdz atjās liegā vēja vēsmiņā

Uz balta zirga mūžam gaidītais
Un mūžam tēlotais un sludinātais,

Un visa remdētājs un piepildītājs:
Tik lēni, liegi kumeļš atsoļos,

85 Ka zāle nelieksies zem viņa kājām,
Ka ziedu puteklīši nenobirs
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No segas zīda pušķu skariņām,
Tam drēbes balta, caurspīdīga zelta,

Tam pati mīļā saule galvā mirdz,
90 Tam baltās rokās laistās miers un laime,

Tad smaids pār zemes vaigu pārlidos,
Tad laika šalkas klusi aizviļņos
Un mūži apstāsies, kas rit bez skaita,

Laiks atelst ies, un beigsies viņa gaita.



Tad smaids pār zemes vaigu pārlidos,
Tad laika šalkas klusi aizviļņos —
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AICINĀJUMS

Nu visi līdz, tik visi līdz —

Aust brīvestības zelta rīts.

Visi sīki putniņi,
Visi lauku stādiņi,

Visu zemju vārgdieņi —

Savienojatiesl



Sīka zīlīte vēsti nes —



191

ZĪLĪTESVĒSTS

Aši, aši zile dzied

Vārtu staba galiņā —

Sīka zīlīte vēsti nes,

Taisni no pašas saulītes,

Dzied vienā balsī, dzied:

Ziedons jau zied,
5 Ziedons jau zied!

Visiem pret ziemu līdzi būs iet!

Zīlīte sēd uz zariņa gala:
Nebūs vairs ziemas, nebūs vairs sala!

Zīlīte zarā no zara skrien,
10 Dzied tik to vienu, to vienu vien:

Nāks visi, nāks visi, nāksi

Kopā sāks, kopā sāks,
Visi līdz, visi līdz, visi līdz!
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LAUKĀ!

Jūs, sīkās zīlītes,

Jūs, kuslās lapiņas,
Laukā, laukā!

Smalkie, zaļie zariņi
5 Un pumpuriņi,

Un skujiņas,

Maija Ziedītes,

Putni Strazdiņi,

Jāņu tārpiņi,
10 Pelēkie vīriņi,

Zemes rūķīši —

Laukā, laukā!

Purva vaivariņ, celies;

Tu, skumjais bērzs,
15 Vēdini zariem,

Klīdini miglu;
Un, lielās acis,

Atspīdat liesmām —

Laukā, laukā!

20 iz melniem dūmiem,

Iz putekļu peklēm,
Iz apakšzemes
Nāk melni stāvi

Paceltām galvām,
25 Sauc visus līdzi,

Kā liesma priekšā
Tiem sarkana plandās —

Laukā, laukā!
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Visas garās ilgas
30 Kļūs piepildītas,

Visas žēlās sēras

Kļūs remdinātas,

Mīlā saulīte spīd,
Tumšā mākoņu sega krīt —

35 Laukā, laukā!



KRĒSLAS BĒRNIŅI

Caur priežu mežiem cauri

Spīd spoži sārtumi,

Tur mīļā saule skatās,
Vai guļ vēl tīrumi.

5 Visapkārt sniegs un sala

Un migla tāļumos,

Guļ tumsā meža mala, —

Drīz dzirkstēs vizuļos.

Nāc ātrāk, ātrāk, saule,
1° Kāp augstāk debesīs,

Se krēslas bērniņi šaubās,

Vai maz tevi sagaidīs.

Ak, mazticīgie, ko gaužat?
Lūk, mežmala zeltā jau mirdz,

15 Hej! Lecošo sauli paužat,
Lai lec jums līksmībā sirds.

194
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MAIJA ZIEDĪTE

(Par piemiņuReģinal)

Slaiks, maģis augumiņš,
Divi zaļi spārniņi,
Pilna balta galviņa
Smaršas ziediem.

5 Sūnu segā,
Tumšu priežu ēnā

Spārniņi liecas,
Smarša ceļas:
«Plūc mani, meitiņa,

10 Mazu maija ziedīti,

Spraud pie krūtīm,

Staigā pa saulīti;
Vienu acumirklīti

Spīdēt gaismā,
15 Lai tad tvīkstot

Nokaras galviņa.»
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PURVA VAIVARIŅŠ

(Jänitim)

Dzeltens, izkaltis,
Kails guļ tīrelis

Kroplām eglītēm,
Dūmu nomalēm,

5 Reti vien smildziņas

Diendusā plivinās.

Purva vaivariņš,
Rāvas dzērājiņš,
Notuļ izmeties,

10 Mūžam snauž iereibies;

Apkārt līkst tukšas smilgas,
Tāļumos kalnus redz,
Un viņa senās ilgas
Dūmi un migla sedz.
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SKUMJAIS BĒRZS

Kūp balta migla
Pār melniem arumiem,

Pār zaļām pļavām stiepjas,
Gar mežmaļiem.

5 Kūp migla lēni, lēni,

Ceļas un atpakaļ krīt,

Mirdzošas lāsas rēni

Kā saules sējums spīd.

Ap vientuļo bērzu purvā
10 Debesīs migla kāpj,

Bērzs atceļas asi no purva,

Un skumjas viņu grābj.
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DREBOŠĀ SIRDS

Kā slapji palagi
Izkārti mākoņi,

Pa garu lietu

Mirkuši;

5 Visapkārt atmatas

Miglotas, rasotas,

Caur sīku sietu

Slacītas.

Lien putni pērklīšos;
to Drebot kā tirpuļos,

Sirds siltu vietu

Sev vēlētos.
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VIENTUĻĀ DZIESMIŅA

Maza dziesmiņa —

Jāņu spīgainīts,

Zaļa liesmiņa,

Viss ir krēslā tīts.

5 Tumšais priedulājs
Drūmu sapni snauž.

Lejā niedulājs
Klusā balsī gauž.

Vilka actiņa mirdz,
10 Balss iz tāluma skan:

Deg viena vientuļa sirds,

Vientuļa dziesmiņa skan.
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LAUKA AKMENS

No druvas izmests,

Gul ežmalā

Smags, pelēks akmens:

«Nu, kā tad nu tā?

5 Kā tas ir nācis?

Es izmests? par ko?»

Viņš lēni zem sevis

Noprāto.

«Iz rudzu vidus,
10 Kas jautri zel,

Met mani ārā

Un mežmalā vēj:

Es rudzus spiedis
Un liedzis tiem dīgti

15 Vai nenākas vairāk

No citiem tiem nīkt?

Cik zirgi mina,

Cik saimnieks pats,
Cik izknāba kraukli,

20 Cik sabrauca rats!

Tik mani met ārā:

Ko tu te nāc?!»

Tā nesajēdz akmens

Muļķa prāts.
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25 Viņš mūžam tā prātos
Turežmalā,

Līdz sūnām apaugs

Pēcgalā.

Tu muļķa akmens,

30 Vai tā iet tev vien?

Tā tūkstošus izmet

Ikkatru dien.
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NERIMU ILGAS

No gultas augšā ilgas tevi rauj;
Tu karstām acīm aklā tumsā veries,

Vēl nedzied gaiļi, miegs vēl visu skauj;
Pēc drēbēm, apava tu taustot ķeries.

Vēl tikko diena grūtā cīņā svīst,

Viss baigās ēnās šaubās, — kur lai tveries

Kad zemes pierē auksta rasa līst?

Ak, baigo krēslu tu ar skatu šķeltu,
Pār visu zemi lietu saules zeltu!
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TUKSĀ DVĒSELE

Tas saldais mīlas dzēriens,

Tik ilgi kūsojis,
Pa garo, karsto nakti

Ir novadis:

Met apkārt zaļo trauku,

Tu reibis, ko tu dzer?

Aiz loga rīts jau klauvē,

Ej, durvis verl
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LIELĀS ACIS

(Marijai A. R.)

Pāri mēram lielās acis,

Ko jūs skatāt sēri velgas,
Zilas, tukšas — sirds vai nodreb —

Divas oceānu selgas?

5 «Mana dvēsle liela jūra,

Neauglīga,» acis sūdzas, —

«Atveries, tu, dzelmes avotsl

Dzīva ūdens dvēsle lūdzas —

Dzīva ūdens, vētru, bangu,
lū Kas pār malām kaucot šļāktu,

Kas pār manu rāmo mūžu

Līdzi pērkoņstrāvai nāktu.»
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NICĪGĀDZĪVE

(Rūdoliam Blaumanim)

Sī dzīve ir tik nīcīga,

Tik vēlu viņu rokās turam,

Un, kaut vai dvēsles kvēlēm kuram,

Tik maz tā spīd un sasilda: —

Nes viņu zārdā, lai to baro,

Lai kopu liesmās karstu gaismu staro!



206

ŠĶIRTI CEĻI KOPĀ

Nu visi līdz, tik visi līdz —

Aust brīvestības zelta rīts!

Tik šodien līdzi visiem iet:

Tos vārtus vērt, kas mūžam ciet!

5 Lai mūsu ceļi šķiras rīt,
Kad šodien pirmie šķēršļi krīt!

Jums rit iet līksmā atdusā,

Mums tālāk darbā un cīniņā,
Jo mums šī kauja nav pēdējā.

10 Visi šķirti ceļi, satekat kopā,
Visu zemju vārgdieņi,

Savienojaties!
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UZ BALTO JŪRU

Zem sevis klusi

Smejas strautiņi,
Visi uz vienu pusi
Tekoši;

5 Pa zālītēm vijas
Līksmas urdziņas,

Kā baltas dzijas

Izstieptas;

Un cejam tieši

10 Pāri skrien tērcītes,

Kopā turas cieši

Kā meitenes.

Triec, tērzē un čalo

Smalkām balsītēm,
15 Miegu iz acīm skalo

Zālītēm.

Uz Daugaviņu,
Kas pilna ziedu tek,

Visi ar ziedoņa dziņu
20 Sektin sek;

Tā dārgo nastu

Nes kopu jūriņā,
Putu ziediem krastu

Tā balinā.

25 Pār balto jūru

Kāpj kupli mākoņi,

Rasmības pilnu pūru
Pār zemi lejoši.



Rasmlbas pilnu pūni
Lej pavasarmākoņi.



III

VĀRTUS VAĻĀ!

Lai ir grūt',

Vajaga spēt:

Stipram būt,

Uzvarēt.



Visapkārt naidā sastingušas sojas —
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NĀVES ZĪMĒTIE

Visapkārt naidā sastingušas sejas, —

Uz pierēm nāves pirkstiem zīmētas, —

Tās mutes šiepj un zobus ņirdz, un smejas;
Ne kaulā pat ne dzirkstēs dzīvības.

Tur velti sirdis degt ar jūtu liesmām,

Kā velti ugunskuru ledū kurt,
Kā ziemu neaizdzīt ar ziedoņdziesmām;

Tur pašas saules versme var tik gurt:
Tik jaunos zaros spēj tā dzīvi burt.
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BEZ SAVAS DZĪVES

Jums pašiem savas dzīves nava,

Kas spēcīgi iz iekšas augtu, —

Nu liekas jums, ka viss jūs žņaugtu;

Nav lepnuma, nekā nav sava,

Ko sev kā zvaigzni pierē spraustu:
Jums atliek tik, lai visu lielu skaustu



213

GODĪGS LIBERĀLS

Viņš ar reiz līdzi bij, bet atpakaļ

Turp atgriezies, kur sākas viņa gaita —

Sīk-sīki tekot — takts trīsastotdal —

Pa lielceļu, kur drūzma plūst bez skaita.

Nu dzīve iet tam atkal veco ceļu,

Viņš lielas dzirnās līdzi mal un mal,

Un teic, ka uzveikt nevar zelta teju;

Viņš maldus smej un skali mieru pauž,
Kad krūtīs klusi paša riebums grauž.



DVĒSELE DZIĻĀ

(E.R.)

Dvēsele dziļā,

Nepiepildāmā,
Kvēlo un salksti

Neizsakāmas

5 Milestības;

Dvēsele bagātā,
Tu tikai salksti,

Lai tevim būtu

Vairāk ko atdot:

•o Domas un jūtas

Dziļākas atdzimst,

Tu viņas kaisi

Devīgām rokām

Kā sēklu valganā zemē. —

15 Tu uzņemtos visas sāpes,
Raudātu visas asras,

Bet dzīves pabērņi
Tavu balsi nedzird,

Tik neizsakāmi miksto,
20 iz sirds dziļumiem plūstošo —

Vientuļa, miegaina
Pasaule tālāk iet,

Tai netop ne karsti, ne auksti,

Tā nespēj sajust,
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25 Tā nespēj domāt,

Tā vienmēr soļo
Zem jūga stenot.

Un nepacietīgā dvēsle

Sarauj saites,
30 Traucas uz augšu

Iz dziļākiem dziļumiem,
Niknākās sāpēs,

Negantās dusmās

Tā mutuļiem izverd
35 Lāstus un draudus,

Kā zemes trīcē

Lavu un akmeņus
Vulkāns.

Bet miegainā pasaule,
40 iz guļas rauta,

Sit tevi krustā. —

Dvēsele dziļā,

Nepiepildāmā,
Kvēlo un salksti

45 Neizsakāmas

Mīlestības.
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ZVANS

Beidzamais sitiens

Jau noskanējis:
Zvans tāli pār laukiem

Skaņas lējis.

5 Ar vara mēli

Ir vēsti paudis,
Saucis un cēlis

Aiz mežiem ļaudis.

Vēl sevī notrīsot

10 Nodun skaņas.
Gaist saucēja balss

Bez miņas, bez zvaņas.
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TĀLAS NOSKAŅAS

Tālas noskaņas
Zilā vakarā

Likās klīdušas

Plašā klajumā.

5 Tāli atskrejot,
Vietas nerodam,

Nakts tām nemanot

Sirdis aizslēdzam.

— Ak, jūs vērīgi
10 Viņas klausījāt?!

Ko tad? — šaubīgi
Galvas kratījāt.

Tumsa vakarā

Melnu segu klās,
15 Puiši piegujā

Gurdos zirgus jās, —

Rītu rasa līs

Zaļā zālītē,

Ganiņš govis dzīs

20 Pašā agrītē.

Tie tās meklēt ies

Rasām kājiņām,
Klusi klausīsies

Lēnām noskaņām.



25 Kas reiz iztālim

Sēri skanēja,
Līksmi ziedonim

Dzied no tuvuma;

Laika šalkas trīs

30 Manā tēvijā,
Visi lauki drīz

Dunēs dūkoņā.
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SIRDSASINIS

Tu devi savas sirdsasinis,

Ko visu aptvert un veidot spēji, —

Ne grauds no tava nav uzdīdzis:

Tu sausā akmens laukā sēji.
les gadi, šis augums būs izmiris,

Tad lietu un zelmeni atnesīs vēji:

Ap zaļo tīrumu sveši vaigi
Brīnoties stāvēs — tu dusēsi maigi...
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PRIEKŠ KĀ TU DZIEDI?

Priekš ka tu dziedi?

Vai pats to zini?

Priekš kā tie ziedi,
Ko pļava šķini?

5 Tu sirdī tos plūci,
Tu dvēslē rāvi,

Sūrstošo brūci

Sev ieplēst ļāvi;

Tu pilnām rokām
10 Ber ziedus uz ielas,

Ar tavām sirdsmokām

Ļaudis lielās.

Ņem zāļot, vārdot

Kaites vājam,
15 Vēl nes tos pārdot,

Vēl samin kājām.
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Ak, ziedu kvēlo

Man audžu audzes, —

Vai tos lai žēlo

20 Priekš jaunās draudzes?

Lūk, manu ziedu

Meitiņas liecas, —

Ko vaļīgi sviedu,
Rok' rokā sniecas:

25 Tā puķu krāsas,

Tā smaršu bauda,

Tā savas māsas

Sev matos sprauda;

Tur paspīd smaidi,
30 Tur acs top valga —

Ko, sirds, vēl gaidi?
Tā tava alga.



KO SĒJĒJS BĒDĀ?

Vēl diendienascauri

Līst lietu lieti,

Mirkst purvā druvas,
Nīkst zaļie dzieti.

5 Vēl diendienas cauri

Brāž auksti vēji,
Rauj jauno sēklu,

Ko tikko sēji.

Ko sējējs bēdā?
io Lai nāk i sniegi,

Viss salā sastingst,
Viss aizmieg liegi.

Tas miegs, ne nāve —

Ļauj asniem dusu,
15 Tie pieaugs spēkā

Un briedīs klusu —

Un saules zobi

Kad ledu grauzīs,
Tie saulei pretī

20 Sev ceļu lauzīs.
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BALSIS IZ MIGLAS

Šalc vējš un zaļos zarus kuļ;
Es skatos caur ziedošo zaļi,
Kā mūžīgos tvaikos pilsēta guļ,

Visapkārt tai migla tāl-tāli.

5 Aiz pelēkās miglas dobji dūc

Kā apspiesti vaidi tik drūmi,
Kā zvani dun, kā klaudz un rūc,

Kā raud
...

bet visu māc dūmi.

Lidz kalniem ar vēju tik noskaņas klīst

10 No pilsētas trokšņiem un vaidiem,

Pret zaļiem zariem noskaņas šķīst,

Vējš izmētā viņas ar smaidiem.

Kur vaidu atbalss uz puķītēm krīt,

Tās lēni galviņas loka,
15 Un rasa zilziedu actiņās spīd:

«Kas jūs bez gala tā moka?

Ko balss jums tik vāja? Ko bālis vaigs?
Ko acis tik drudžaini raugās?
Še nākat dusēt, še maurs tik maigs,

20 Še sargam stāv egles tik šmaugasl»

— «Mēs nenākam dusēt, nedz atvaju ņemt»

Tik recteēt reiz sauli bez tvaikiem,
Mums tumsu 4jn migru likteni grib lemt

Šai dzīvē uz mūžīgiem laikiem.»

25
—
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Šalc vējš un zaļos zarus kuļ;

Es skatos caur ziedošo zāli,

Kā biezos tvaikos pilsēta guļ,
3° Visapkārt tai migla tāl-tāli.
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ZIEMAS NOVAKARS

ledzeltenā, nespīdīgā gaismā
Saule ziemas novakaros aiziet

Dienu dienā vienmulīgu ceju;
Garās naktis staipās žāvādamās

5 Es taču nevaru naktis ātrāk padzīt,
Sauli ilgāk noturēt zemes virsū,
Zemes vaigu atgriezt saulei pretī:
Dzelt es tik varu jūsu saules ilgas,
Kurt jums krūtīs karstas dusmu kvēles,

lū Pirkstiem aizskart pusdzijušās brūces,

Lai ar nakti jūs man neaprastu,
Neticētu tumsas mūža varai.
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VAROŅU LAIKS

Ilgu pilnas
Garas dienas

Vienmuļ-sērās
Virknēs sienas,

5 Tumši draudošas naktis nāk.

Ilgu pilnas
Klusas dziesmas,

Nebeidzamas

Slēptas briesmas —

10 Tās tik sirdis vēl sajust māk.

Ikdienībai

Vien ir vara —

To par dievu

Sevim dara,
15 Pielūdz, upurus trīsot tai vāk

Ak, jūs vārgās

Baiļu sirdis!

Vai neviens vēl

Neizdzirdis:

20 Varoņu laiks savu gaitu sāk!
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MEMORANDUM
*

Gaidīt jūs gaidījāt ilgi
Un cerējāt mūžus pēc mūžiem;
Retu reiz prasījāt ko, —

Ticīgi lūdzāties vien.

Gaidīt un cerēt ir labi,

Un rātni ir prasīt un lūgties:
Labāk ir negaidīt daudz,

Neprasīt, nelūgties — ņemt.

• levēribail



Labāk ir negaidīt daudz,

Neprasīt, nelūgties — ņemt.



IV

SKREJOŠAS UGUNIS

Ugunis zīmes dod —

Visapkārt atbildi rod.



Pa ielām šurp un turp
Paspid uguns un skrien —
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SKREJOŠAS UGUNIS

Pa ielām šurp un turp
Paspid uguns un skrien,
Novelkas spīdoša švitra;
Uzliesmo atkal un zūd,

5 Zvana, un rati rib,

Ļaudis nemierā baidās:

Kas ir? vai deg? kur pasprucis uguns?
Jeb vai tur nāk? — Nāk viņi?

Blāzma zudina debesis,

Tālumā skali kliedz,

Paskrien garām bars,

Tad atkal viss ir klusu

Un gaida
Vienās bailēs un uztraukumā.

15 Bet ugunis šaudās šurp un turp,
Arī tur tāli, lūk,
Aiz pilsētas nomalēm

Pie paša debess apvāršņa

Sīciņa liesmiņa pazib
20 Kā jāņu tārpiņš.

Tur vēl, un tur vēl,

Arvienu vairāk un tālāk;
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No kalna uz kalnu dzirkstēs lec,
Viet-vietumis

25 Skrejošas ugunis,
Kā saziņā

Visa tala tāluma,

Kā gaida ko,

Kā gatavo

30 Skrejošas ugunis

Visnotulis.
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KĀVI

«Lūk, sarkani kāvi

Debesīs mācas,

Pauž karu, postu un nāvi!»

Jus trn osie nelgas:
5 Sen kari sācās,

Jau bango kā pasaulsjūru selgas.

Ne kāvi tur kaujas,
Tur ugunis spīgo,
Pa jūsu jumtiem jau liesmas šaujas.

10 Jūs guļat un gujat,
Bet liesmas līgo;
Pat nomodā ūdeni piestā tik kuļat.

Lai kopā vācas,

Lai sargāties mācās,
15 Lai cirvji žvigo!
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JAU GRUMBĀS DEBESIS PIERI RAUC

Jau grumbās debesis pieri rauc,

Bet vājās sirdis pie cerības kļaujas,
Tās paļāvību par drosmi sauc,

Uz mīlīgām vēsmām un brīnumiem ļaujas;
Tās mirdzošiem tauriņiem pakaļ trauc,
Kad grumbās jau debesis pieri rauc.
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FILISTRIS APRĪLĪ

«Te snieg un salst bargāk,
Te atlaižas, kūst,

Te saule, te putens,
Te vēji un žūst. —

5 Teic, kas tik te iznāks?

Kāds būs gan tas gals?
Vai panāks ko ziedons

Jeb atkal būs sals?»

Kas iznāks? kas dala?
10 Lai iznāk, kas grib!

Prom ziema, nāk vaļa,

Lūk, saule kā žibl

Lai sniegs nāk, lai lietus,
Sauc tā to vai tā —

15 Cik ilgi sniegs valdīs?

les neziņā

Lūk, zeme pate
Jau vaigu griež
Pret sauli — un ziemai

20 Tiesu tā spriež!
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ĶĪNIEŠU PRIESTRI

Pie zilam, skaidrām debesim

let saule augšup, bet iztālīm,
Bet iztālim tai briesmas draud,

Teic ķīniešu priestri, un tauta raud

5 Pēc saules, mīļās saules.

Liels pūķu bars sauli aprīšot, —

Tad zeme tumsa palikšot, —

Lai labāk to svecīšu gaismiņā
Mēs trīsot šaurā istabā

10 Pec saules, mijās saules.

Lai raudot un lūdzot ar vaimanām,

Ka sirds taptu mīksta tiem varmākām,

Lai soloties mūžam tiem paklausīt
Un turēties rātni, un neprasīt

15 Pēc saules, mījās saules.

Mēs neticam vairs tiem priesteriem,
Nedz visiem tiem briesmīgiem baidekliem;

Tik bridi tie aptumšo sauli, tad gaist, —

Lai mūžam tautas dvēsele kaist

20 Pēc saules, mījās saules



VECAIS RUPUCIS

Reiz dzīvoja vecs, vecs rupuci3,
Pils tumšākā kaktā ielīdis;

Tik viņš ara nenāca,

Līdz kurls, mēms, aklis palika,

5 Līdz tika pret visu, visu vienaldzīgs,
Bez gala īdzīgs un — saprātīgs.

Tad uzdeva viņam, lai uzlūko,

Ka visur prātību ievēro,

Ka domas un runas, un rakstieni,
10 Ka viss, viss būtu tik prātīgi,

Lai viss pa vecam paliktu vien,

Lai rimtos, kas aplam meklē un skrien.

Un uztupās virsū rupucis
Uz visu, kas garā bij uzdīdzis,

15 Viņš visu, kas dzīvs bija, koda nost

Un sazelēja, ko nespēja kost.

Cik tāli tas ķetnām aizsniedza,

Ap viņu apkārt viss nonīka.

Bet aklam tik taustes aploks, — tas šaurs,
20 Viņš neredz, ka apkārt zaļo maurs,
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Ka maurā puķes un krūmi zied;

Kurls nedzird, ka tūkstoškārt ziedons dzied.

Zēni veci ar zariņiem kairina,

Viņš nevarīgs ģifti izspļauda.

25 Uz viņu vairs negriež vērības,

Tam garām dzīve aizsteidzas.

Bet rupucis savelkas niknumā,

Pats sevī mazs maziņš čokurā,

Un raujas, un raujas, līdz sakaltis,
30 Ja sakaltis nav vēl, tad notiks tas drīz.
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MĒRENS VĒJIŅŠ

Pār upi mērens vējiņš pūš,
Un līdzā segā viļņi ceļas, —

Tā vētra nav, kas alpām grūž,
Ka viļņi šķist un plīstot šķeļas.

5 Mēs gribam aukas, kas brāž,
Kas viļņus kā vaļņus gāž —

Pāri, pāri!

Pār upi bālgans spīdums skrej,
Tam skati maigi pakal sēro, —

»0 Tā saule nav, kas ņirbot dej
Un, acis apžilbinot, zvēro.

Mēs gribam sauli, kas spiež,
Kas miegainās acis griež —

Vaļā, vajā!
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AUGONS

Sen sirdis ciešot

Ēdas un rūgst,
Tur naids un špetnums
Kā augons tūkst;

5 Viss maigums un mīļums
Ar ģifti ir jaukts,

Svaigs dzīves avots

Ir tekot traukts —

Jūs, jūs tie! Ko gaiūat;
10 Kas bus? Kas nāks?

Tik pielūkojat,
Kad augonssprāgsi
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LAI NĀK KAS NĀKDAMS

Šīs lielās dienas tev liecina,

Ka nestāvi viens vairs uz klajuma.

Ap vientuļo berzu izaudzis

Jauns svaiga sila zaļoksnis,

5 Par cirtumiem atkal pārklājies mežs,

Uz lauku spirgtu dvašu dveš.

Cik tāli bērza galotne redz:

Visapkārt novadus zaļums sedz —

Nav, nav tavas ilgas vīlušas,
io Nav veltas bijušas ciešanas;

Nu dziļi elpu atņemas krūts:

Lai nāk kas nākdams nrkas vairs nav c»rūts
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JAUNAIS LAIKS

Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs,

Tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs;

Ikvienam ir rokas jāpieliek,
Lai lielais darbs uz priekšu tiek;

5 Ikviens lai uguni kurina,

Kas visu pasauli sasilda;

Lai palīdz katris to namu celt,

Kur vien tik cilvēces laime var zelt,

Kur katris ir iecelts saulītē,
to Ar visiem kopā gavilē.

Bet jaunais laiks, kas šalkās trīs,
Tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs.
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PAR SPĪTI

Kur ir tāda vara,

Kas tevim ko dara?

Ne mūžam ne dusai

Lai lietus, lai krusa

5 Tev pretī tiek dzīti,

Tu traucies par spītil
Lai saltu vai tvīktu,

Viss apkārt lai nīktu,

Tu traucies par spīti —

10 Kur ir tā vara,

Kas tev ko dara?
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GARĀMI

Garām, garām!
Nav manim vaļas,
Gar mežiem, gar ciemiem —

Kas man tur daļas?

5 Garām, tik garām!
Lai nāk kas nākdams;

Pa sniegiem, caur dobēm

Zirgs sprauslo krākdams.

Garām, tik garām!
10 Stāv laime malā:

Heijā! sēd iekšai

Un tālāk salā!

Garām, tik garām!
Tu esi mana,

'5 Heij! heij! vai dzirdi,

Kā zvani zvana?

Garām, garām!
Caur salu, caur nāvi!

Heij! pretī karam,
20 Lūk, kaujas kāvi.
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PĀRPILNĀ MĒRĀ

Vai visas šis jūtas,
Kas krūtīs tā jaucas,
Kas kūso un puto,
Uz ārieni spraucas,

5 Sev sirdī var saspiest?
Var teikt, kā tās saucas?

(Tis šaudās un raustas,

Tik jaudas tās valdīt;

Aug augumā briestot,
10 Sirds trauku grib skaldit,

Sprāgst laukā un mīlā

So dzīvi grib saldit.

Ņem kūsošo sirdi,
Nāc laukā, nāc ļaudīs:

15 Kvēl sejas, mirdz acis —

Tās apskaus, tās baudis,
Tās mūžīgu koplaimi
Nākotnei audīs



NĀK JAUNA CILTS

Debess un saule,
Un plaša jūra,
Slaikas priedes
Un zāle, un smilts —

5 Un stipra sirds —

Tās tev iekš pūra;
Tev vasara tuvu,

Tiks gaišs un silts.

Dzied prieku tiem,

10 Kam cīņa sūra:

Dūc tava jūra,
Nāk jauna cilts.

246



247

TAVA LAIME

Tu savu sajūsmu devi:

Nāks laiks, un mīlēs tevi;

Un, ja tavas acis to neredzēs,

Ja mūžam ar tevis nemīlēs —

Tu tomēr to darījis esi,

Tu darbā savu laimi nesi.
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MŪŽĪGĀ SASKAŅA

Nekas man nevar kaitēt,

Nekā es nebaidos,

Es bojā neaiziešu,
Kaut arī nobeigtos

5 Tai diktā jūras šalkā

Un meža šņākšanā,
Un vētras vara balsī

Es skanu saskaņā;

Tais mākoņos, ko viesuls

10 Pār zemi virpās griež,
Tai straumē šalcu līdzi,
Kas putas krastā sviež.

Un, kad no rīta vējiņš
let lēni pastaigāt,

15 Es viņa dvēsmā laižos

Jūs mīli sveicināt.

Nāks vakars, dzisīs saule

Un durvis cieti vērs:

Tas sārtais blāzmas spīdums
20 Pie sevis mani tvers.

Nekas man nevar kaitēt,

Nekā es nebaidos,
Es bojā neaiziešu,

Kaut arī nobeigtos



V

SARKANĀ GAISMĀ

Garā, bargā cīņā

Asins lietus līņā.



Rokam, vedam un veļam,
Jaunu cietoksni ceļam —
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DARBNIEKU DZIESMA

Rokam, vedam un veļam,
Jaunu cietoksni ceļam.

Beram vaļņus, tik beram,

Kādu sev patversmi ceram?

5 Sitam akmeņus, sitam,

Pamats un nams būs citam.

Rokam pagrabus, rokam,

Paši vēl iekšā tur smokam.

Cērtam mēs, kokus cērtam,
10 Nedzīvot pašiem pa ērtam.

Kaļam tik, grūžam tik, tēšam,

Salkumu, slāpes kad dzēšam?

Ari lugā «Uguns un nakts».
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AIZGĀTŅU DZIESMA

Skatāt, bāliņi, skatāt, masas,

Ļaujat, lai rit jusu asaru lasās!

Ļaujat, lai rit, uz dzelžiem līst,
Lai dzelži mīksti top un rīst.

Atbalss

5 Vai, vai, mūsu mīļie!

Ko jūsu gaudas .tik gausas?
Vai jūsu acis jausausas?

Vai asaru lēsu jums ir tik vien?

Daudz gadus jums jāraud būs vēl ik dien.

Atbalss

10 Vai, vai, mūsu mīļie!

Šīs rokas bij brīvas, nu važās kaltas,

Asinīs drēbes, un bij tik baltas;

No soļiem dzelžu sprādzes mums skan,

Jūs, brāļi, savas vēl nemanāt gan?

Atbalss

15 Vai, vai, mūsu mīļie!

Skatāt, māsiņas, skatāt, brāļi,
Mēs savus dzelžus nesam tāļi;

Mēs ejam tāļi, mēs pārnāksim —

Jums cerēt, tiem drebēt iztālim.

Atbalss

20 Vai, vai, mūsu mīļie!

Ari lugā «Uguns un nakts».
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CIETUMA SIENAS

Neredzēt vairs cilvēku sejas,
Nedz kā tie raud, nedz smejas,
Nedz kā tie laipni māj —

Miglas visu klāj.

5 Kā vilciens dārdot garām aizšāvās,

Balts autiņš iz loga vēj plandījās.
Vēl troksni lēni norimstam dzirdi:

Nu aizslēdz savu vientuļu sirdi!

«Vai nešalc vēlizaras vējšl
10 Vai nedreb lapiņasi»

Klau! rībiens tāļš un spējš;
Krīt durvis cieti, viss nodrebas,

Tu neesi mežā, ak, nešalc vēja,

Un nedreb lapiņas
15 Tās cietuma sienas,

Tanīs tev jāvada savas dienas.
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ĻAUNS SAPNIS

Mākoņu kalni

Spieda dienu.

Pāri pār valni

Gar plato sienu
5 Lien sīciņa gaisma,

Itin kā zagtos;
Tumsa un baisma

Valda tais drūmajos kaktos.

Kvēpušas rūtis:

10 — Trīs — četri plauksti —

Mirdz sienā augsti;
Mitrums un pelējums nospiež tur krūtis.

Garš galds tur pa vidu viscaur!

Sarkani stiepjas;
15 Apkārt tam rēgojas pieci pauri,

Piecas nejaukas mutes šiepjas:
Divi lapsas, divi vilki, viens lācis;

Aiz durvīm bars suņu vēl nācis.

Viens nešpetnā balsī kliedz,
20 Citi tam pakaj spiedz:

Tu noziedzies,

Tu grēkoji,
Nu atzīsties,

Ko darījil

25 Suņi aiz durvīm rej,
Vienā balsī kauc un smilkst, un raud, un smej:
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Viņš neļauj mums kost,

Rauj mūsu upurus nost,
30 ledrīkstas uz mums rāties,

Sauc pret mums stāties!

Viņš baida mus,

Tā mūsu vara vēl grūsl

Tu noziedzies,
35 Tu grēkoji,

Nu atzīsties,
Ko darīji!
Lai rauj mūs jods!
Bargs būs tev sods.

40 Jā, es, es grēkoju pret jums,
Es teicu, ka zagt ir noziegums,
Ka nokaut un aplaupīt savu brāli

Nav krietni un nav ideāli.

Vēl vairāk, — es atzīstos labprāt,
45 Es liedzu pat svešu mantu jums krāt,

Un, kad jūs teicāt: mēs godīgi pelnām,
Es atcirtu dusmās, ka viss tas velnam.

Es sargāties, vairīties mācīju,
Es dūšu devu un cerību,

50 Es teicu, ka satrupis viss jūsu ēkā,
Lai kā par viņas stiprumu brēkā.

Es daudz vēl tam līdzi ko runāju,
Pat rupjš es tiku un lādēju;
Tas aizrāva daudzus, bet drīz jūs nācāt

55 Un ļaunuma cēloni projām vācāt.
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Nu sodāt mani, ja jums tas spēks
Un ja jums tiešām zagt nav grēks,
Vairs neesmu viens, jau izaudzis ļaunums,

Briest visur brīvais dzīvības jaunums.

60 Nu sodāt mani, es gaidu jau,

Bet ko jūs tos plēšat, kas vainīgi nav,

Kā vilki brūkat zvēriskā garā
lekšā mierīgi ejošā barā? —

Te pēkšņi viss sajuka
65 lekš neganta trokšņa mutuļa:

Vaimanas kopā ar gavilēm

Visapkārt tuvu un iztālēm.

Liesmu sastrēgums uzsprāga,

Pār visu gaisma izlija.

7» No sapņa es pēkšņi uztrūkos —

Jeb vai es vēl sapnī atrodos?

Vēl, liekas, spiež sapņa slogs
Nēl gaiss jau svaigs — jau vaļā logs!
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AIZ SKADRIŅU LOGIEM

Maigā smaršā kūst

Silta vēsmiņa —

Liega atmiņa

Manim garām plūst:

5 Balti ziedi līkst

Saldi smaršaini:

Vidū kairīgi
Sārtas lūpas tvīkst. . .

Ātri garām plūst
10 Liegā atmiņa:

Cīņa — uzvara

Sapņu ainu gūst.
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SVĒTVAKARS

Priekš kam tas viss?

Vai tur kāds prāts?
Ko mani liktens

Tā māc, tā māc?

5 Ikkatru bridi

Tai gaitā iet, —

Kopš saule lec,

Līdz saule riet;

Vai debess dzidra,
10 Vai lietus līst,

Vai ziedons raisās,

Vai rudens vīst;

Vai vasaras versmē

Kauli kalst,
15 Vai ziemas salā

Līdz smaganām salst;

Vai putekļi jaucas
Un acis grauž,
Vai caurvējš staigā,

20 Kas locekļus lauž;

Ikkatru brīdi

Tai gaitā iet, —

Tik atelst un atkal

Sviedrus liet.
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25 Vēl maz esot strādāts,

Tā tieku rāts, —

Priekš kam tas viss?

Vai tur kāds prāts?

Lai esmu bez darba,
30 Lai nav ko ēst,

Vai tagad labāk,

Kad tikko spēj dvēst?

Es negribu vairs,

Es neeju līdz,

35 Lai viena pate

Sev mašīna dīc.

Lai skurstens kūp,
Ja var, viens pats,
Lai sprauslo krāsne,

40 Lai ripo rats!

Lai griežas spole,
Lai āmurs kaj,

Lai vīle vīlē

Un akmens lai mal.

45 Es savas rokas

Vairs nelieku klāt —

Cik daudz tie vieni

Spēs pastrādāt?

Mums šodien dusa
50 Un svētvakars,

Lai miesa atgulst
Un paceļas gars.
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Ko liktens mūs

Tā māc, tā māc?

55 Mēs gribam dzīvot,

Kā prasa prāts!

Mēs gribam ēst,

Mēs gribam dzert

Un spriest, un domāt,
60 Un laimi tvert.

Stāvi, mašīna, mierā,
Būs diezgan rūkt!

Stāvi mierā! mēs tevis

Vairs negribam !ūgt.

65 Iz rīklēm krāsnis

Ugunis spjaus,
Spēks siksnas kā dzīslas

Pušu raus.

Stāvi mierā! Nu klausot,

70 Ko prasām mēs,

To izpildīt visu

Jums — vajadzēs!!
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TOPI CIETA, DOMA!

Topi cieta, doma!

Topi skanīgs, vārds!

Kā smēdes lakts,

Kā vara zvans.

5 Simts kalēju tevi mūžam kal:

Smagiem āmuriem virsū brāž

Pats lielais kalējs — posts,
Un klusākā korī

Līkās, vecīgās māsas — bēdas

10 No sāniem paslepus iesit.

Topi cieta, doma!

Topi skanīgs, vārds!

Nokaitis moku kvēlēs balts,

Degts un rūdīts no liesmu šalts;
15 Tev plēšas virsū versmi pūš,

Pašā karstumā tevi grūž,
Tevi krāsnī kaitē un ūdenī sviež,

Tevi simtiem atmosfēru spiež —

Topi zobens, kas griež!

20 Topi asa, doma!

Topi niknis, vārds!

Topi skaidrs, lai rūsa nespēj kost,

Lai vīrs tevi droši var sānos jozt,
Ka akmens sienas vari cirst,

25 Lai tērauda bruņas un važas irst —

Topi asa, doma!

Topi niknis, vārds!
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REVOLŪCIJAS IELU GĀJIENS

Sniegs, lietus un krusa,

Pērkoņi jau grauj —

Kur te vairs dusa?

Augšā visus rauj.

5 Pa ielām visgarām
Putenis riņķus griež,
Bars pakaj baram

Cits citu spiež;

Pie durvīm, pie logiem
10 Stāvgrūdām pilns kā bāzts,

Uz jumtiem, uz žogiem
Noklāts kā klāsts.

Uz priekšu viss veļas,
Dūcot, šņācot drāž,

15 Putekļi vien ceļas,

Kur garām brāž.

Spārnos visi ceļas
Kā kraukļu bars:

Melns mākons pār upi veļas,
20 Atpūš tos ziedoņa gars.
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PIRMIE UPURI

Kā aizturētas elsas kaklu žņaudz,
Un sirdi plosa nesakāmas žēlas:

Tik daudz to kritušo, tik daudz, tik daudz,

Vēl viņu vātis čūlo sarkanjēlas.

Jums versmē dusmas tvīkst, sirds krūtīs klaudz,

No smiltīm dārgās asins sasmelt vēlas,

Kas mēmā stingumā pēc soģa sauc.

Kā draudot izdzisušās acis skatās,

No stīvā skata miesas šalkās kratās.
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DUSI!

Caur tevi jauna diena aust.

Dusi pats, tagad dusi!

Nevienam nebūs vairs sērot un gaust,

Tu gāji tumsas varu lauzt, —

5 Roka guļ atkritusi,

Dusi nu, dusi!

Jūt jaunu dienu elpojot,
Dusi pats, tagad dusi!

Lai ilgos mūžos sev mieru rod,
10 Kas visiem mums gaismu un laimi dod, —

Sirds tevim apklususi,
Dusi nu, dusi!

Arī lugā «Uguns un nakts».
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MŪSU VAROŅU KAPI

Visi mūži mums viņu vārdus slēps:
Tie nosviesti zemē un krūtīs šķēps,
Bet krūts vēl ceļas, vēl elkoņi spriežas,
Un skats tiem kā asmins prervarā griežas.

5 Bez vārda tos kapā iesvieda,

Ar kājām vēl zemi piemina,
Nu mūžam tos smiltīs noslēptus šķita,

Kas še par mūsu nākotni krita.

Tie celsies, — tāds spēks nevar izgßisis būt:

lū Kas skar viņu kapus, pats sajūsmu jūt
Un ceļas kā varons no kapu vietas

Brukt cīņā, kaut rokas būtu tam sietas.

Tos kapus, tos kapus pieminat,
Kur savus varoņus atstājatl

15 Kad pagurst prāts, kad atkrīt rokas, —

Pieminat savu varoņu mokas!
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ČŪSKA

Latviešu tautas teika

Kad dieviņš sauli bij radījis,
Viņš teica: «Nu staigā tu, spīdeklis,
Un sasildi dzīvo kustoņu

Ar visu manu radību.»

5 Tad saule gāja un sildīja,
Ikvienu mīļi apglauda,
Un visas sirdis tai atvērās,

Tās draudzībā silti iedegās.

Bet tikai čūska vienīga
10 Mūžīgi auksta palika,

Pie dzīves tā neņem dalības,

Citiem uzglūnēt vien tik nopūlas.

Tad saulīte sapīka briesmīgi:
«Tu, mūžam aukstais nelieti,

'5 Kas sastaps tevi un nositīs,

Tam deviņus grēkus dievs atlaidīs.»
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NĀVESPULKS

Tirāna nakts murgi

Klusa, mēma nakts,

Bāli mēness zaigā,

Noslēpums pa laukiem staigā,
Glūnot šausmas stāv uz vakts.

5 Tāli nosauc svešāda balss,

Skan tik baigi, tik žēli —

Ko tu bailēs maldies tik vēli?

Auksti sviedri — vai draud jau gals?

Zobi klab, drebuls iz gultas trauc:

to Ko tā nakts ir tik briesmīgi mēma?

Diezin, vai manim jau spriedumu lēma?

Klau! vai izlietā asins tā kauc?

Briesmīgi mēma nakts,
Nobālis mēnesis tikko zaigā;

15 Smagi soji, — kas runā? — kas klaigā? —

«Atriebt nākam: mēs āmurs, tu lakts.»

Slepeni soļi — nāves pulks —

Vai tu tas esi?

Trīsas un atmaksu nesi?

20 Skaļā sprieduma mēmais tulks.

Ne vieta zināma, ne laiks,

Vai sēdu, vai eju, vai nakts vai diena, —

Par daudzām dzīvībām viena —

Nekad vairs jautrs netaps mans vaigs.
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25 Bite, kas dzeļ, tā mirst —-

Ak, tā nezin ne algas, ne baiļu,
Brīva sajūsma — ak, manu spaiļu! —

Niecīgs rīks es, kas atmests irst.

Briesmas man dienu, un, ak, ši nakts!
30 Drebēdams mēnesis zaigā,

Noslēpums pa laukiem staigā,
Glūnot šausmas stāv uz vakts.
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TOMĒR

Ir vārds — saukts «Tomēr»,

To pieminat,
Kad visus jau nomāktus

Domājat.

5 Bet nenāks tas laiks,

To neredzēs,
Ka sloga smagums

Mūs nospiest spēs.

Bez spēka rokas

'0 Mums nenoslīgs,
Kaut slāpēs un badā

lekšas tvīks.

Mums sirdis cietas,

Var spiest un spiest,
15 Tās spiestas, māktas

Vēl tomēr briest:

Mums vārds ir «Tomēr»,
To pieminat,
Kad visu jau nomāktu

20 Domājat.

Var zibens spert,

Var pērkons dūkt,

Mēs neļimsim ceļos,
Lai žēlo, lūgt.



270

25 Mēs nelieksim kaklus,
Nemūžam nē!

Lai pārkāries kalns

Mūs apdraudē.

Mums vārds ir «Tomēr»,
30 To pieminat,

Kad visus jau beigtus
Cerēsat.



JAUNAIS SPĒKS
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Saule karsta, dūmains lauks,

Pumpurs raisās, vai tas plauks?
Tu, mans brīvais Latvijas zieds,

Saule karsta, dūmains lauks.

Melni tārpi sakni grauž,
Rupjas rokas zarus lauž: —

Vītīs pumpurs, citi plauks,
Saule nedzels, zaļos lauks.



I. Nāves vārti

11. Aizmākta saule

111. Šķirti ceļi

IV. Nepārtraukta cīņa



NĀVES VĀRTI
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VIENA SIRDS

Cik auksti šautņu 6tobri mirdz! —

Divpadsmit lodes un viena sirds,

Dikts rībiens, nepabeigts sauciens: «Lai dzīvo! —»

— Un aprimst sirds, kas mūs še brīvo.
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MIRT KLAJĀ LAUKĀ

Mirt klajā laukā vientuļās mokās,
Tik nekrist cilvēku negantās rokāsl

Lai mirušās miesas kraukļi knābj:
— Cilvēki dzīvās ar dzelžiem grābj.
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LIESMA UN VARONS

Var nodzēst liesmu — un kvēle gaist,
Tik kvēlojot vien tā karsti kaist; —

Var varoni nokaut, viņš postā grūst,
Bet mūžam no viņa sajūsma plūst.
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VĒL VIENS

Vēl viens ir aizgājis, — mēs pazināmies,
Mēs runājām ar reizes divas, trīs

Pusvienaldzigi un pusķildodamies;
Viņš tagad aizgājis, — ak, ko tik drīz?

Man viņam lidz irst atkal viena saite

Ar dzimteni, — acs nevijus man trīs,
No jauna iesmeldz krūtīs vecā kaite:

Tā pate jūra būs, tas lauks, tas mežs —

Neviena, viena vaiga — viss būs svešs.
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NĀVES VĀRTI

Aiziet kā saule,

Nokalst kā siens

Simti un tūkstoši

Līdzi kā viens.

5 Nāve vēl vārtus

Atviru ver,

Jaunus un jaunus
Ziedokjus cer.

Nāves vārtus

10 Kā aizdarīt,

Lai mūsu dārgākos
Nevar vairs rīt?

Nāves vārtus

Kā cieti vērt?
15 Lai vārtu vērējus

Pašus cērt.





AIZMĀKTA SAULE
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BASKĀJIEŠA

KAPEIKASDZIESMA

Pēdējā kapeika
Pašulaik slīdēja
Iz maniem pirkstiem
Pasaulē klaidot.

5 Pirkstos un kabatā

No vara kapeikas
Pāri tik palika
Riebīgā smaka.

lekšas man apgriežas,
10 Ožot šo smaku:

Smaka tik sāja,
Sālīga, sūra.

Prātā nāk asinis,

Sviedri un traipekji
• 5 Viss, kas ir apkārt

Kapeikai lipis.



286

Asaras, vaidi,

Trokšņaini lāsti

Pēdējo kapeiku
20 Pavada pasaulē.

Es savu pēdējo
Palaidu lēnīgi:
Pārmetu krustu,

Nospļāvos trīskārt.

25 Tik jau kad saožu

Smaku šo, riebīgo —

Saltums dreb kaulos,

lekremtas krūtīs.

Nāks jau reiz laiki:
30 Būs viņa skaidra,

Rūs viņa lieka,

Būs visiem gana.
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AIZMĀKTA SAULE

Gan saule spīd,
Bet nespodri.
To nenovīd

Mums mākoņi.

5 Tie auž kas dien

Pa tīmeklim,

Tur saule brien

Lēn-lēnītīm.

Tik īgnis prāts:
10 «Vai vērts jel iet?»

Viss dūmiem klāts,

Tad labāk riet.

Visu ziemu tā dus,
Bet pavasar

1

15 Pie debesīm kar

Zelt-spīdekjus.



288

AIZ IZĪDAS PLĪVURA

Zināt visu un tomēr dzīvot,

Dzīvi iz mūžīgās tumsas brīvot:

Te tev ir vīrs, te darbam lauks, —

Dzīve jūs visus karā sauks.



ŠĶIRTIECEĻI
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KRISTĪTAIS UN VĪRS

Ja tevi kāds pa vaigu sit:

Tu kristīts — otru vaigu sniegsi;
Bet, ja viņš vēl pa otru sit, —

Tu vīrs — to blēdi zemē trieksi!
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NO CEĻA NOST!

Ja jūs nespējat līdzi tikt,

Ja jums mājas ir ziedoša laime,

Sīki bērniņi trokšņa baidās

Un mīļai sieviņai uztraukums netīk,
5 Vai iesnas plosās, vai ieskrambāts pirksts, —«

Tad stāvat klusu!

Un trīsat, kur neredz!

Nenākat klajā pēc miera brēkt,

Pēc prieka un puķēm, un mīlas smaidiem,
10 Un ka tik labi būtu,

Ja viss būtu beigts;
Un lai mēs strādājot miera darbus

Bez lieka trokšņa un — dūšas.

— No ceļa nost,
15 Jūs, kājām pasperamie!

— Mums jāiet tālāk, —

So briesmu brīdi vēl vajaga pārciest,
Kad šausmas, asinīm pilot,
Pa tīrumiem iet.

20 Tad, tad— nāks tā laime,

Pēc kuras mēs tvīkstam,

Kas dos mums iespēju iet vēl tālāk,

Līdz jauno sauli sniegsim reiz —

Ciešāki rindās stājaties kopā!
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AR VĪNA VĪTNĒM MATOS

Tie māk tik daiļi izsamist,

Bet strādāt, — ak, to ne;

Rauj jods: tie var sev lēni dzist,

Mums strauji jākvēlē,
Mums jānes gaisma tumšā pasaule,
Darbs jāvārē.
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RĀMAJIEM ĻAUDĪM

Jūs paši nezināt, cik liels ir vārgs,
Ko nestin nēsājat jau mūžus cauri —

Kā saprast jums, cik brīvais gaiss ir dārgs,
Kad elpojat aizvien tik smagi, šauri?

Kā saprast jums tos straujos varoņus,

Kad jūsu dvēsles mūžam rāmi dus?



NEPĀRTRAUKTA

CĪŅA
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DĀRGĀ BRĪVĪBA

Reizi, šo reizi mēs tomēr

Par cilvēkiem jutušies esam, —

Tagad mēs zinām, kas vīrs!

Tagad mēs jūtam, kas gars!

Uguni mums aprija mājas,

Un lauks mūsu asinis dzēra—

Vai tā par dārgi gan pirkts
Nākotnes brīvības vārds?
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VAI MUMS ACIS, KO SNAUST?

Vai mums acis, ko snaust?

Vai mums mute, ko gaust?
Pieres, ko pīšļos liekt?

Pleci, ko sitieniem sniegt?

5 Kājas vai ir, ko bēgt?
Rokas, ko važās slēgt?
Miesas, ko lodēm šaut,

Ratos kā gaļu kraut?

Sirds vai tik bailīgi pukst?
10 Lūpas tik slepeni čukst?

Dvēsle kā mušiņa sīc,

Zirnekļa ieķerta, trīc?

— Nē, — mums vēl droša ir sirds,
Acīs vēl sparība mirdz,

15 Spēki iz krūtīm mums plūst,
Klints no tā spēka grūst;

Sautnes drīz nevarēs šaut,

Lielgabals nevarēs graut,
Zobeni nevarēs cirst:

20 Varmāku pārvāra irst.

Sajūsma pāri plūst,
Naidnieks par brāli kļūst, —

Cīņā mums spēks un balsts,

Nāk mūsu nākotnes valsts.
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NEPĀRTRAUKTACĪŅA

Vēl šī cīņa nav pēdējā,
Nav ko gavilēt uzvarā;

Nav ko noskumt, ja zaudējam, —

Mēs tomēr reiz visu panākami

5 Jo solis uz priekšu ir priekš mums

Pat smagākais kaujas zaudējums:

Par katru varoni, kas tur krīt,
Mums desmit vietā stāv tūlīt;

Kur varmāka pilsoņu asinis lējis,
10 Viņš brīvības uguns sēklu ir sējis.
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Vēl šī cīņa nav pēdējā,
Nav ko gavilēt uzvarā:

Vēl priekšā stāv paši grūtākie darbi,

Nākotnes acis spīd asi un skarbi;

J 5 Daudz, daudz vēl kauju — tik nepagurti
Tik svēto sajūsmas uguni kurti

Cietās rindās lai varoņi stājas!

Miljoni kaujas laukumā krājas —

Dūmi un liesmas, un asinis jaucas,
20 Tauta celt nākotnes valstību traucas.



KLUSĀ GRĀMATA





PIRMS TĀLĀK AIZEJAT,
BIJUSO KLUSI PIEMINAT.
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Sūtīdams savu grāmatiņu Jums, mani draugi, es aiz-

laižu to kā vaļējas lapiņas vējā: cik lapiņu nāks jūsu
rokās, es nezinu! Cik tanīs pašās, ko jūs dabūsat, būs

izkliedētu un izplēstu vietu? Varbūt jūs no visām ma-

nām domām, jūtām un sajūsmām atradīšot vairs tikai

tukšas domu strīpiņas un garas rindiņas punktiņu, kā

asaru celiņus? Varbūt arī to vairs nebūs, un tikai mani

gara īstenieki starp retām rindiņām nojautīs bijušo
garu?

Bija mans nodoms — laist klajā lielāku darbu, no kura

šī grāmatiņa ir tikai dala,- šimbrīžam to neatļauj tie re-

atkarīgie iemesli, no kuriem mēs visi atkarājamies, Let

varbūt drīzumā tas parādīsies, un viņā atradis arī šai

grāmatiņai viņas iekšējo saskaņojumu un noslēgumu.
Tomēr arī tā: ar cerībām, kas dibinātas uz vēju — uz

vēju divējādā ziņā, — ar atlauztu gabalu no darba — es

nāku pie Jums, Jo es zinu, ka no viena mana atlikuši

vārdiņa jūsu mīlestība, kas tik liela izaugusi, iztēlos visu

degušo sirdi, iz kuras vārdiņš nācis; no vienas domu strī-

piņas jūsu šinīs straujos gados asinātais prāts izšķetinās
veselas domu virknes, — tik garas un grodas, ka tās ne-

ietilpst dzejā, bet izvērpjamas tikai dzīvē un mūžībā —

Tik lielā saprašanā es neceru brīnumus: pati daba šo-

brīd dzejo līdzi, — vēja nopūta un vētras grūdiens, ap-

cirsta apse un mirkušās smiltis, austošs hts un pārvarošā
saule. Pats laiks dzejo līdzi, un katrs viens no jums, kas

dara laika darbu un Jūtas kā masas daļa, ir dzejnieks,

jo masa mūsu dienās dzejo darbā pašu cēlāko epopeju,

un tā ir tik vēl ievada dziesma.

Es dzirdu: «Tas laiks pagājis,- tikko piemiņa palikusi!»

Jā, piemiņa, un piemiņa ir vienmēr sāpīga —



— Atkal visu dz'vot cauri

Briesmu pilnos drudža sapņos. ..

Sen vajadzēja ari man salasīt kopā izkaisītās dziesmas,

bet katru reizi, kad es to sāku šinīs garos gados, es at'

dūros pret slepenām sāpēm, un palika neuzlasītas aiz-

šautas bultas un zaļie ozolzari, un vaiņags.
Bet es dzirdu jūs atkārtoti sakām: «Tas laiks pagājis,-

iestājusies ikdiena, kas nesaprot lielo dzeju.» Ak,

ievērpies piemiņās un tāluma domās, es biju jūs pārpra-
tis! Bet es zinu arī to, ko jūs sakāt, tikai zināt arī manu

teikumu: nav nevienā laikā ikdienas tiem gariem, kam ir

varoņu dvēseles, un tai masai, kam mērķis ir ceļa priekšā.
Kad celsies viņi, celsies arī šīs klusās dziesmiņas, un no

viņām ieskanēs citas, jo skaļākas.
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Grāmatā ar melnām lapām
lerakstām mēs savas dziesmas —

Lai tās vaimanas un briesmas

Aizklājas kā melnās naktīs.

5 Grāmatā ar melnām lapām,
Kā iekš melnas zemes rakti,

Dusēs tūkstoši to nakti,
Kas ir atkal uznākusi.

Grāmatā ar melnām lapām
10 Katris burts lai klusi kvēlo,

Lai tos noklusušos žēlo

Un tos modros klusi kveldē.

Grāmatu ar melnām lapām
Nēsāšu uz savām krūtīm,

15 Līdz uz jauna laika jūtīm
Kvēlot sāks i melnās lapas:



Kvēlot sāks i melnās lapas —



VISU

DVĒSEĻU DIENA

Melna veļu laiva lēni brauc.



Aizbrida saulīte

Aiz melniem debešiem —
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MĀSIŅAS DZIESMA

Aizbrida saulīte

Aiz melniem debešiem,

Apdzisa guntiņa
Uz nama pavarda.

5 Rit ausīs saulīte,
Rīt kuršu guntiņu,
— Rīt savu brālīti

Nesildīšu vairs.

Brālītim nevajga
10 Pavarda guntiņas,

Brālītim nevajga
Vasaras saulītes.

Nevajga, nevajga

Māsiņas kopējas:
15 Pakrēsla aizsedza,

Paēna aizklāja.
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Brālītim vajaga
Baltsmilšu gultiņas
Brālītim vajaga

20 Velēnas palaga.

Brālītim nevajga
Asaru rituma,

Brālītim nevajga
Vaimanu gaudumai

25 Asaras slacina

Baltsmilšu gultiņu;
Vaimanas vīdina

Velēnu palagu.

Brālītim vajaga
30 Vienīgas piemiņas:

Bez vārda teikuma

Darāma darba.
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RUDA RĀVA

Kur priecīgi pļāvēji

Zāli pļāva,
Guļ iezili sarkana,

Ruda rāva.

5 Tur zēniņš kā pazudis
Gurdi staigā:

«Tēt, kur tu palieci?»
Vienmēr klaigā.

Ko kliedz? Tēvs nenāks,

10 §c viņu šāva;

To sedz zili sarkana,

Ruda rāva.
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ZĒNIŅA DZIESMA

Pilna mūsu sētiņa
Zīžamu meitiņu,
Samtainu māmiņu,

Dzīparainu skuķīšu —

5 Dzīparainu skuķīšu,
Vai manu, vai!

Pilna mūsu sētiņa

Tērauda puisīšu,
Zaja vara vīru,

10 Sudrabainu zēniņu —

Sudrabainu zēniņu,
Vai manu, vai!

Pilna mūsu sētiņa
Ābolainukurnēju,

15 Sarkanu gotiņu,

Baltiņu aitiņu —

Baltiņu aitiņu,
Vai manu, vai!
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Pilna mūsu sētiņa
20 Vasaras darbiņu:

Rudzu, miežu, kviesišu,

Piena, siera, maizītes —

Piena, siera, maizītes,

Vai manu, vai!

25 Pilna mūsu sētiņa

Debesu spīdekļu:

Sīku, smalku zvaigznīšu —

Sīku, smalku zvaigznīšu,
30 Vai manu, vai!

Pilna mūsu sētiņa

Svešu tautu ļautiņu,
Vilkaču, sumpurņu

Asiņainiem purniem —

35 Asiņainiem purniem,
Vai manu, vai!
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NABAGABRĀLIS

Romance

Tēvs, māte, bērniņi, līdzbiedri —

Ak, viņi visu man ņēmuši!
Kas manim paliek, mans brāli!?

Nabaga brāli, to viņi spēj;
5 Vienu tie nespēj: likt tevim vaidēt,

— Tas tevim paliek, mans brāli!

Ak, viņi liks manim rokas siet,

Ka asinis zilas — no pirkstiem riet,

Brāli, mans brālil

10 Nabaga brāli, to viņi spēj;
Vienu tie nespēj: likt tevim vaidēti
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Ak, viņi cietumā liks mani sviest,

Tur manas mūza dieniņas dziest,

Brāli, mans brāli I

!5 Nabaga brāli, to viņi spēj;
Vienu tie nespēj: likt tevim vaidēt!

Ak, viņi tuksnešos liks mani dzīt,
Kur salam un badam būs mani rīt,

Brāli, mans brāli 1

20 Nabaga brāli, to viņi spēj;
Vienu tie nespēj: likt tevim vaidēti
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Ak, viņi liks mani lodēm šaut,
Sirdi un dzīslas pušu man rauti

Brāli, mans brāli, mans brāli1

25 Brāli, mans mīļākais, to vēl tie spēj —

Mūžam tie neiespēs likt tevim vaidēt!

Sajūsmas liesmas iz acīm tev staros,

Nāvē brāļi par tevi vēl karos —

Tas tevim paliek, mans brāli!
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KLUSIE KAPI

Pie klusiem kapiem ejam,
Nav tālu jāstaigā,
Mēs savus mīlos rodam

Ikkatrā atmatā.

5 Ne krusta nav, ne zīmes, —

Ne smilšu kopiņas,
Lai nav, tās dziļiem rakstiem

Mums krūtīs iespiestas.

Tur smiltis iegrimušas,
10 Nav lemta piemiņa;

Ikviens tur ierakts tika,
Kur miesas izdzisa.

Bet zāle tomēr izaug
Un kapus pušķot drīkst,

15 Tā tomēr jauna dzīve

Mums, brāli, atkal dīgst.
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NEMINAMĀ

Iz cirvēka miesām

Izspiestā asins: —

Dziesma nav spējīga
Iztēlot tevi.

5 Baigi tu lido

Kā asins smaka,
Dvēsti īsiem

Drebuļiem kratot.

Zeme! ņem atpakaļ
1° Bezgala šausmas:

Iz cilvēka miesām

Izspiestās asins!
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SARKANS PAVEDIENS

Ko Timā jara, ko darām,

Ko jūtam katris viens,

Tam cauri velkas šalkas

Kā sarkans pavediens:

5 Par to, kas mums ir darīts,

Ko cietis katris viens,

Par asinīm, kas plūda

Kā sarkans pavediens.

Par to, ko neizdzēsīs

10 Ne laiks, ne mūžs, — neviens,

Kas ies līdz saules valsti j

Kā sarkans pavediens.
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VEĻU LAIVA

Daugavas barkarola

Melna veļu ldiva nakti brauc,

Zaļas veļu airēs raksta klaudz —

Daudz, daudz, vēl daudz
...

Lēni veļu upe viļņus trauc,

5 Sarkanmelnas putas veļi jauc —

Daudz, daudz, vēl daudz ...

Tilpums veļu laivai pilnam krauts,

Dzives sējums veļu pļaujā pļauts —

Daudz, daudz, vēl daudz...

10 Balsis veļu upē žēli sauc,

Krastā veļu vilki gari kauc —

Daudz, daudz, vēl daudz
...

Veļu Daugavā viss līdzi rauts;

Zilas veļu rokas klusi žņaudz —

15 Daudz, daudz, vēl daudz...

Melna veļu laiva lēni brauc,

Zaļas veļu airēs rakstā klaudz. —

Daudz, daudz, vēl daudz
...

Daudz, daudz, vēl daudz
...



ZIEMEĻBLĀZMA

Ritēja rasa —

Gaismas sviedri.



No rītus agri putniņš dziedāja —
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AGRA GAITA

Biedra piemiņai

No rītus agri putniņš dziedāja,
Kad tikko pirmā vājā gaisma svīda;

Vēl klusums klēpī skumjas auklēja,
Vēl laukos nenoteiktasēnas klīda.

Viens varons rītā agri izgāja;
No viņa bēgot tumsa alās līda;

Viņš pierē rīta zvaigzni nēsāja.

Tie abi neredzēja dienas gala:
Tos agri kāva negaisi un sala.
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ROMANCE

Viņa vaigs ir ciets kā tērauds,

Viņa acis mīlas pilnas,
Saka viņš ar maigu balsi:

«Neizkustini man kāpšļus,
5 Rādot man, cik viņi trusli;

Nedar' slidenu man ceļu,
Laistīdama savām asrām:

Neaizturi manu roku,

Kad tā augšup spraišļa sniedzas!

10 Zinu es, ka spraišļi vāji,
Ka šis ceļš ir gluži nedrošs,

Mani aizsargāt tu gribi,
Bet mans ceļš top vēl jo grūtāks.
Ja man lemts ir krist no kalna, —

15 Labāk krist no paša gala: —

Ātra, salda aizmiršanās

Mīļāka par kropla mūžu;

— Un būs rādīts darbs un gaitai»
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PAR PIEMIŅU

ĀDOLFAM HERTELIM

4. janv. 1871.—1. sept. 1908.

Tas tēls, ko dzelžos saslēdzāt,

Mums līdzi staigā brīvs;

Tas acu skats, ko izdzēsāt,

Mūs vada stalts un spīvs;
Tas zaļais spēks, ko salauzāt,
Tas varonis, ko nokāvāt, —

Pie mums ir mūžam dzīvsl
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BRONZAS STATUA

Drūmi stāv debešu

Tērauda griesti;

Skrejoši mākoņi

Pāri tev kliesti;

5 Nemiers un niknums

Krūtis tev valstās.

Roka uz akmeni

Mierīgi balstās.

Drūms tu un bezbailīgs
10 Stāvi bez vārda, —

Pērkons un zibens

Debešus ārda.
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VIENS ACUMIRKLIS

Biedieaesskolnieces piemiņai

Viens acumirklis lielās drošsirdības,
Viens brīvs un skanīgs dvēsles sauciens 1

Kad skaistā aizrautība sirds

Tev neturēja pārplūstošās jūtas,
5 Kad visu priekšā toreiz nostājies

To priekšā, kurus mūžam bijāji
Un drebot cienīj i kā paraugus,
Kas teicās ce\u tevim rādot

Uz visu labu, cēlu, daiļu;
'0 Kas lika vārdus darbiem apliecināt

Un visu savu laimi mest

Priekš viena lielā iecerētā mērķa.

Bet toreiz bija piepildījies laiks,
Un viss, kas labs un cēls, un daijs,

!5 Kā pumpurs uzplauka ar saldu smaršu.

Ar gavilēm tu laikam pretim meties

Par viņu atdot visu savu laimi.

Tad viņi stāvēja un rēķināja,
Bet nesaprazdama tu lūkojies —

20 Un tava pirmā ticība tev lūza.
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Tu kuslā, smalkā, sikā meitenīte,

Vēl visās miesās trīsot, nosarkstot,
Tad viņu priekšā toreiz nostājies —

Un devi liecību par visu,

25 Kas labs un cēls, un daijš:
Viens acumirklis lielās drošsirdības,
Viens brīvs un skanīgs dvēsles sauciens

Un glēvā ikdienības apkārtne
Ar miega acīm, aizkritušām ausīm,

30 No miera traukta, uzrāvās

Un brīnumus un briesmas izdzirda,
Ko savu mūžu nebij dzirdējusi.
Un vērās, acis mirkšķinot,

Uz tevi, kā tu priekšā stāvēji:
35 Ar lepnu galvu, acīs dzirksteles,

Viss vaigs no gara apskaidrots,
Viss stāvs kā pacilāts un izaudzis,

No bērna vienā acumirklī vērties

Par pilnu cilvēku un varoni. —
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40 Kad tevi minu apskaidrotā gaismā,
Es zinu tūkstotes, kas jūt tāpat,
Kas visu savu laimi iespēj mest

Priekš viena lielā iecerētā mērķa;
Es zinu vairāk:

45 Ka līdz ar jums mēs sasniegsim to mērķi.
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KRISLĪTS UN LAIKS

Kā krislits gaisā spīd zvaigznīte,

Bet, ja tu viņu rokā ņemi, —

Tas krislīts ir vesela pasaule,
Daudz lielāka par mūsu zemi.

Kur nezinot kāda dvēslße mīt,

Bet, ja tu, laiks, to rokā ņemi:

Tā varone top un deg, un spīd,
Kā komēts pārliesmo pār zemi.
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LIELAIS MIERS

Kad cīņa viskarstāk kūso,

Tad rāma top šī sirds,

Man sāpes alkrīt no krūtīm

Un laime atkal mirda.

5 Es plūstu pulkā līdzi

Kā koks, no straumes rauts.

Kad ziedoņa pludos niedres

Un dūņas aiznes strauts.

Kurp eju? Ko gribu? Kas notiks?

10 Gan straume zin, kur plūst —

Man aizrit senās mokas

Un slepenās asaras žūst:

Ak, tumsā izlauzt ceļu,
Kad biju no visiem šķirts! —

15 — Nu plūst uz jūru straume.

Uz lielo brīvi sirds.

Un lielais miers nāk krūtīs

Kā Jāņu dienas rīts.

Es laižos pa gaisu pulkā
20 Kā zeltīts mākonīts.
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SAVĀDĀ VALODA

Ko jūs brīnāties daudz?

Jums liekas nedabiski un savādi,

Ka cilvēki runā ar tauru skaņām,

Ar zelta mēlēm,

5 Ar staru vārdiem,

Ar uguns dvašu,

Ar uztrauktu balsi, aizrautām domām,

Ar tāli skanošiem sudraba zvaniem

Augstu runu par augsto darbu. —

10 Ikdienā neskan tā augstā runa,

Ikdiena nespēj viņu ne saprast;
Tie lielie vārdi jums nedzirdēti;

Jums nedabiski tie šķiet
Un liekuļoti, un smejami ari, —

is Jums taisnība ir:

Kad jūs tos mutē ņemat, tie vārdi skan

I nedabiski, i liekuļoti,
I smejami arī;

Jo pēc tās augstās runas vajga
20 Nākt vēl augstākam, lielākam darbam,

Un tas nav pa spēkam — jums.
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Bet tie mazie un zemie, un nabagie,
Lielais nepārredzamais pūlis,
Kuru jūs niecināt nevarat beigt,

25 Kuram jūs raduši dot

Apsmieklu tikai un darbu,

Tas to nesaprotamo runu prot
Un viņu runā, kad atnāk laiks:

Prot tauru skaņas un zelta mēles,
30 Un staru vārdus, un sudraba zvanus,

Un ugunsdvašā tas skaļi runā

Tosavādo valodu, kura pieder
Varoņiem vien.

Un tas prot vairāk: to lielāko darbu,
35 Kuru vienīgi darīt ir vērts,

No kura jaunas pasaules ceļas
Un kuru izved un veic

Varoņi vien.
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TEIKU ĻAUDIS

Romance

Tik reizi vien prieka
Mums ietrīsēt —

Nekas mūs nespēs
Vairs atturēt:

5 Ne liesmas, ne svelmes

Mūs nebaidīs,
Līdz nākotnes pili
Acs ieraudzīs.

Caur muklājiem cauri

10 Mēs bridīsim,

Līdz solīto zemi

Sasniegsim.

Mēs tūkstoši esam,

Mēs miljoni;
15 Jo ejam, jo topam

Tik vairāki.

Pār klintīm, pār aizām

Mēs rāpsimies,
Viens otram pāri

20 Stiepsimies.

No mūsu kauliem

Lai tiltus ceļ,
Ar miesām lai plaisas
Pilnas veļ.
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25 Ar mūsu pleciem
Lai sienas grauj,
No mūsu locekļiem
Skanstis lai krauj;

Mums kvēlošas sirdis

30 Iz krūtīm lai griež.
Lai naidnieku jumtos
Kā liesmas tās sviež,

Tur izšausies uguns.
Kas cietoksni rīs.

35 Musu nopūtu vēji
To uguni dzīs.

Tais kvēlēs vaļņi
Kā ledus dils:

Būs mūsu uz mūžiem
40 Tā nākotnes pils!

Tik reizi vien priekā
Mums ietrīsēt,

Nekas vairs nespēs
Mūs atturēt.

45 Caur ūdeņiem cauri

Mēs bridīsim,

Līdz solīto zemi

Sasniegsim.



DZĪVES SĒJĒJS

Balāde

Apstulbis tu domās stāvi,
Acis skatās stivi:

«Viņš, kas sēja dzivi,

Tagad ievācis ir nāvil?

5 Viņš, kas devis visu labu,

Tagad saņem Jaunu,

Tagad izcieš kaunu,

Projām vests uz moku stabu

Viņš, kas lielo vaļu paudis,
10 Tagad sietām rokām

let uz nāves mokām,

Un to ved tie paši laudisl

Jā, tie Jaudis ir tie paši,
Kas pie viņa nāca

15 Klausīt, kā tas māca:

Brīvi gūt un celties plaši!»
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Apstulbis tu domās stāvi,

Acis skatās stivi:

«Bij i tie reiz brīvi!»

20 — Un tu pats, ko tu to ļāvi?

Viņa vaigs, tik mīļš un cildens —

Saplēsts, sāpēs viebjas,

Asiņots, ka riebjas,
Bāls un atbaidošs kā ģildens.

25 Apstulbis tu domās stāvi,

Acis skatās stīvi:

«Viņš, kas sējis dzīvi,

Pats sev ievācis ir nāvi!?»
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RĪTA RASA

Kad gaisma svīda,

Bij gaisi ģiedri;
Tad ritēja rasa —

Gaismas sviedri.

No cīnās ar nakti

Tā sviedru rasa:

To zelta traukā

Saulīte lasa.



SAULES KRĒSLĀ

Klusi šalko jūra bālēdama.



Saules soli smagāk vilkās kāpjot —
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Saules soļi smagāk vilkās kāpjot,
Garā cīņasdienā piekusuši: —

Taisni gaisā, stāvu debesjumā
Uzvelt gaismas smago ugunslodil

5 Pretī gaisa kārtas sablīvējas:
Tvaiki, tvana, garaiņi un dūmi,

Ceļa putekļi un purvu miglas,
Sīkie spēki, ikdienības dvaša,

Visi melnie zemes elpojumi,
10 Kuros saule izbrien sadugusi.

Saule pagurst vienas dienas cīņā:

Kāpj no augšas lejā jūraslaukā —

Lielā liesma bezgalīgā plūsmā,

Lielā dvēsle bezgalīgā masā,
15 Tversmi atrast tur, kur pati cēlās.

Bet no iztālēm jau seko miglas,

Sejas slēpjot pelēcīgās segās;
Lasās debeši un palien laukā;
Tālē tumsa glūn ar melnām acīm.
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20 Saule grimstot laižas mēļā miglā
Līdzi sarkan-satveicētai lodei,
Kurai dūmi apkārt savēlušies.

Lodei pāri gareniski stiepjas

Maiņus sarkanas un zilas švītras:
25

— Versmē atsprāgušās mākoņšķilas.

Jau ir saule cauri izgrimusi,
Kaist uz jūras glāzes, kura atspīd

Spilgti dzeltenpelēka pret miglu.

Bet aizvien jo biezāk migla biezē,
30 Līdz kā dzirnu akmens sauli saspiež

Plakaniski bezveidīgā klaipā
Un ar varu iedzen dimantjūrā.

Klusi šalko jūra bālēdama;

Sīki drebuli pār glāzi pārskrien;
35 Smalkas dimantskaidas vizujojot

Tāļi apkārt izbirst tumšā klēpī.

Augšā uzliesmo uz mirkli debess;
Nosarkst sārti makookalnu gali;
Gaisa kārtas dzeltē, zalgo, bālē,

40 Palsas, nespodras top juma vidū, —

Izgaist rītapuaes zilā dzesnā.

Skaistās ainas aizrauts, mēmi skatās

Ļaužu dzimums — krūtīs rīta zvaigzne



PĀREJAS LAIKS

Kad neder sajūsma

Kā ierocis,

Lai nāk tad satīra

Un kritiķis.



Tagadne tukša,

Nākotne tāja —



I

SATĪRAS
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MŪSU DIENAS

Tagadne tukša,

Nākotne tāļa,

Pagātne aizgāja
Vakara blāzmā.

5 Tukšuma laukos

Virpulis pārskrienj

Bēdīgās lapiņas

Negribas aizskart.

Dzīve tik sekla —

•0 Smiltis un smiltis,

Ko te lai plūkā?
Ko te lai vētī?

Tikko vēl pagātne

Izsēja graudus,
15 Mestus pa rokai

Negaisa laikā.
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Retam jau rādās

Asniņu zaļums:
Strādnieks jau vēro,

20 Saimnieks jau skaita.

Pagātne aizgāja
Vakara blāzmā, —

Nāks jauna blāzma

Austruma pusē:

25 Virpulis pārskries
Pilnuma laukus,

Darbā un cīņā
Ziedošu tautu.
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KĀRTĪBAS PARTIJAS

Mums miera tagad vajga,
Jo veikals jātaisa;
Lai apklust drauds un klaiga,
Mums pietiek cīniņa.

5 Mēs visu panākuši,
Kas daudzmaz svarīgāks:
Mēs vietās ietikuši,

No kurām nauda nāks.

Vēl, protams, viss nav rokās,
10 Vēl daudz ko piedomāt;

Šur tur vēl jāpalokās
Un jāpielien ir klāt.

Par darbiniekiemarī

No mums pēc gādāts taps,
15 Kad rims tik nemiergari

Un viss būs kluss kā kaps —
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KAD LABI BŪS

Nu, labie jūs un prātīgie,
Nu, piekritēji mērenie, —

Kurš vien tik redz, ka vāji iet,

Ka lēnāk vajdzēja mazliet, —

5
— Nu, šaujaties kājās un uzmanāt,

Pie laika nomaļus nostājat,
Jo labi vairs nav.

Jūs tiešām teicāt to arvien,

Jūs brīdinājāt katru dien':

10 Ka lieta nopietna var kļūt,
Ka pieticīgiem vajdzēja būt,

Ka uguns un idejas rotaļa
Priekš jauniešiem ir bīstama

Nu labi vairs nav.

15 Nu krustu tik priekšā aizmetat,
Tik skaļāk velnu noliedzat;

Varbūt ka biķers jums secen ies,

Pa pulku par jums būs aizmirsies;

Tad varēsat noskatīt mierīgi,
20 Kā postā aiziet tie jaunieši,

Kad labi vairs nav.
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Un, kurš no jums vēl gudrāks būs,

Mazliet par nodevēju kļūs;
Mazliet tik, jo dūšas daudzvajaga

25 Tam, kas to piekopj pēc amata.

Bet labi nu gan ikreiz tas ir,

Ka sevi nost no ļaunajiem šķir,

Kad labi vairs nav.

Jums nav vairs i laika priekš idejas,
3ū Pie nopietna darba jums jādodas:

Ir jāapdomā, ko ēst un ko dzert.

Kur vēl kādu lieku grasiti ķert.

Ar ideju veikals vēl izputēs,
Un tad jau — i muļķis to saprast spēs —

35 Tad labi vairs nav.

Jūs tagad mierīga darbība sauc:

Krāt kapitālu daudz jo daudz:

Tur arī jums vajaga brīvības,

Bet, protams, kas celta uz kārtības, —

40 Lai idejas nespētu darbinu jaukt,
Lai kultūra varētu sekmīgi plaukt —

— Tad labi būs. —
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MIERA LĪDZĒJI

Vilks iznāca klajas ganibās;
Prom aitas bailīgi aizmetās.

«Ko, nelgas, bēgat, jus aitas un duni!

Es nekodīšu, man pašam iet ļauni.»

5 Tik tikko vilks kājas pavilka,
No muguras asins tecēja.

«Lūk, kā es piekauts, jūs auni un aitasl

To darīj' man mežabrāļi, tie maitas.»

Un aitas bēgot apstājas,
10 Tām nabaga vilka žēl palikās.

Pulks labiņu aitiņu, prātīgu aunu

Kliedz: «Kā nu tā vari Tas ir par kaunu!»

«Jā,» vilks teic, «i jums tie ņems kažokus;

Pret tādiem mums jāturas vienkopus!

!5 Mums viena dzimtene, viena māja:
Bez vienprātības mums klāšanās vāja.»

No prieka aitiņas palēcās
Un auni zemīgi klanījās:

«Kungs vilks gan bargs, bet taisnīgs un žēlīgs.»
20 Dažs aitiņas skats bij tik kaunīgs un vēlīgs.
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«Mums biedrība jāslēdz,» vilks turpina,
«Jo tuvāka būs tā, jo labāka.»

Brēc aitas: «Jā, būsim no visas tiesas

Kā viena dvēsle un vienas miesas!»

25 Teic vilks vēl: «Tad vajaga līgumu slēgt,
Ka aitām man jātic un nedrīkst vairs bēgt.»

«Jā, jā, kungs, — kad mēs tādos augstos rados,

Tad katrs par jums vai dzīvību atdos!»

«Nu labi!» teic vilks, «lai paliek tā!»

30 Un ēd vienu aitiņu brokastā;

Vēl pamāca: «Nu tik mēs būsim no tiesas

Kā viena dvēsle un vienas miesas.»
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MODERNS ĀRSTS

Nāc, laužu glābējs, dziedinātājs!
Nāc, ārste, sāpju remdinātājs!
— Se cilvēks gabalos top raustīts,

Ar divi simti kokiem šaustīts!

«Eh, ko! Tur Jaunuma nekāda!

Var piecsimts ar, tiem bieza āda;

No pēriena prasts zemnieks nenomirst!»

— Tev, smalkam ārstam, tad var divtik cirst?
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BEZPARTEJISKS

POLITIĶIS

Tev liekas par strauju

Aplam tā skriet;

Gluži kā uz kauju
Rindās iet.

5 Pret redzamu nāvi

Tīšu prātu stāt, —

Labāk tu jau stāvi,
Kur netiek klāt.

Tu nogaidīt vari,
10 Kurš kuru veiks?

Tad tu iznāksi arī:

«Uzvarētāj, sveiksi»
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BALSSTIESĪBA

Lai miljons mutes jums būtu

Un balsis kā bazūnes,
Tās nevērotu vairāk

Kā pīkstošas pelītes.

5 Jo jūsu balsis, cik skalas,

Ir bez balsstiesības;
Vai jūs tur kliedzat, vai raudat,

Neviens jūs neklausās.

Caur jūsu lāstiem un draudiem,
10 Caur visām vaimanām,

Caur lielo troksni cauri

Skan balss ar tiesībām.

«Kas tā par varenu balsi?»

Jūs īgni prasāt man.

15 — Nu, uzklausāties labi,

Kā zelta nauda skan.



DEJAS SPOKS

Brauc viesi kopā lūgtās viesībās;

Spīd karietes, zviedz zirgi, dāmas smaida

Pie durvīm laužu bari klusi gaida,
Pusbalsī čukstas, brīnās, noskatās.

Bet skaļas skaņas gavilē tur zālē:

Tur dej un dzer, ka dimd, pēc uzvaras;

Jo nomierināts viss: spoks aizdzīts tālē.

Tik bailīgākie čukst: «Spoks tomēr nāks,

Kad tie tur ārā arī deju sāks.»
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MODERNA INTELIĢENCE

Jūs esat tā kā lapas,
Ko vējš ir atrāvis, —

Kur jūsu balsts un pieturs?
Dzivs sakars iziris.

5 Kur uzpūš kāda strāva

Vai nieka vēsmiņa,
Jūs aizklīstat tām līdzi

Bez paša satura.

Tik daudz jūs gaisos griezti,
W Ka gluži apjūkat,

Ka vairs nevienai vēsmai,
Ne strāvai neticat:

Ka paši savus dievus,
Ko vakar cēluši,

'5 Jau šodien metat zemē

Kā bērni lellīti.

Jums gars ir ticis neass

Un spējas sīkušas,

Vairs neizšķirat strāvu

20 No sīkas vēsmiņas.

Bet lielā gaisa strāva

Arvien un straujāk plūst,
Jūs sānis met un dziļāk

Uz pašu zemi grūst.



360

VĒLĪNSDZIMUMS

Laiks ir sēklis tā kā dīķis;
Pārplūstošais avots aizbērts.

Spainīšiem un biķerīšiem
Ūdeni nes vēlīns dzimums,

5 Sasmalsta no paltu paltīm,
Lūdz un zog no kaimiņmājām;
Pūlas dīķi pieliet pilnu
Un par jūru apdzied dīķi.

Acis mirkšķinot, stāv apkārt
10 Gudri ļaudis runādamies:

«Katras pūles atzīstamas —

Centīgs gars ir latvju tautai —

Nepagurstat, darbenieki! —

Katra ūdens pile dārga,
15 Tautas avotam lai krājam!» —
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PIEDZĒRUSI TAUTA

Pa lielceļu trokšņodams
Reibums iet,

Ceļmalā raudot

Gaudīgums sēd,
5 Un nešķīstība

Pa grāvi valstās.

Kur ir tava griba,
Un kur tavs gars?
Vai, darba salauzti,

10 Gultā guļ?
Nu saki man, tautai

Un vai tev mājās
Ir arī vēl kauns?

Vai aizkrāsnē slēpjas?
15 Vai zemē lien?

Kur ir tavs jaunekļu

Svaigais spēks?
Vai rādās tik krogā,

Uz galda sitot?

20 Un tikai skrienot

Meitenēm pakaļ?

Vai gļēvums un nespēks
Tev tagad ir gods?
Un panīcis baudītājs

25 Skaitās jau vīrs?
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Tev mērķis zudis?

Un cenšanās beidzas?

Izmisums grābis
Par pazaudēto?

30 — Tad arī jau laiks:

Un izmist pietiek 1

Bet rāmā garā

Smejas man prāts:

«Vai tā ir tauta,

35 Ko tu tur redzi!?»

Jautrs es redzu:

Es alojos, tautai

Tā neesi tu,

Tie smalkie ļaudis
40 Tur kūleņus met,

Un reibums streipuļo
Melnos svārkos,

Un nešķīstība,
Kas grāvī valstās,

45 Ir tērpta zīdā.

Bet darba tautai,
Tev vaļas nav

Skatīties ērmos,

Tev laiks! — Pie darba!



II

EPIGRAMMAS
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PĀREJAS ZĪMES

Laiks un cilvēki ir aizgājuši,

Riebjas redzēt tos, kas uznākuši!

Kā tie līksmojas, ka paši dzīvi,

Ka no tikuma un prāta brīvil

Dzer un neķītro, un nodod brāli,

Gļēvuls, nodevējs tiem ideāli;

Smiedamies tie spriež, ka gādājams
Tautai, kas tai trūkst, — liels prieka nams.
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KĀ STĀRKS

Tas kara stāvoklis

Stāv, kā stāvējis, —

Vai rauga to celt,

Vai rauga to velt,

Uz vietas ir palicis,
Kā stārks, tik kāju pārmijis.
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VIDUSVĪRS

Tu brīvību cieni, bet kartavas arī,
I tautai, i prettautai kalpot tu vari,

Ar apdomu visu, ar gudrību dari, —

Ej vidus ceļu starp kreisiem un labiem

Un beigās — pērienu dabū no abiem.
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ES AR!

«E, lielais laiks mūs licis kaunāl

Pat sajūsma mums nāca ļaunā;
Es tagad visu atsaucu un liedzu.»

Tā, — ko tad tu priekš laika darij i?

Kā darbos sajūsmu tu rādīji?

«Es? — visās sapulcēs «lai dzīvo!» kliedzu.»



TĀRPIŅŠ

Neesi tārpiņš, kas lokās,
Kad tevi min;

Kas pretī min —

To zin' —

Tam labāk sokas.
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BIROKRĀTS UN ORDENS

Cik vien spēji, tu zagi un rāvi,

Līdi, spiegoji, bendēji, kāvi,

Kas vien ir kauns, to tu darīji.

Nu tev ir jāslēpj šie traipekļi —

Ej, uzkārs tiem virsū — ordeni.
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IDEĀLS

Teic, liberāls.

Kāds ir tavs ideāls?

— «Mans karogs un mans svētums

Ir gaisma, patiesība, — darba lētums!»
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TAUTAS APLAIMOTĀJS

Tu gribi tautu aplaimot

Pats sevi viņai ziedam nesi, —

Ļauj tevi drusku aplūkot,
Cik vērts, cik krietnis pats tu esi?

Cik tautai nesīs labuma

Tā tava dāvana?
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LABA MĀCĪBA VAIRĀK VĒRTS

NEKĀ ZELTS

Labsirdīgs kungs iet nabagam garām,

Aptura soļus, liek atskanēt varam

Un saka: «Se, dodu tev kapeiku,
Bet zini, ka nauda vien cilvēku

Neiespēj darīt laimīgu!»



373

NETAISNA MANTA

«Netaisna manta svētības nenes!»

Tā mācība laikam nenāk no šenesi

Še līdzīgi svētīgus procentus dod

Par naudu, ko darbā vai nedarba rod
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DIŽTĒVA ZĒNAM

Ta tev būs darīt,
Dižtēva zēnam:

Est, dzert pa pilnam,
Strādāt pa lēnam,
Nedarīt šodien,

Ko paspēsi parīt —

Tā tev būs darīti
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NEGROZĀMS SPRIEDUMS

Es zinu tavu spriedumu

Kā skaidru, negrozāmu, cietu;

Nekad tu aptumšot to neietu

Caur iepazīšanos ar pašu lietu.
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VECAS GUDRĪBAS

Ko līdz tev krāt pa gadu gadiem
Tās gudrības no radu radiem:

Jo vairāk ir tev viņu skaitā,
Jo kodes ēd un rūsa maitā;

Ar gadiem zūd tām katra jauda,
Tās nav kā gadiem krāta nauda.



VĀRDI

Kur darba nava,

Tur vieta priekš vārdai

Tam viena slava,

Ka veco ārda.



Vārdi, jūs zobens darbā liks,

Vai jums zobens asuma tiks?



I

DIVIEŠI



CEĻŠ UZ JAUNU

Sargāties maldīgi cerēt,

Ka viss jau no sevis kļūs labi;

Vecais ar laiku taps jauns,
Tagadnē nākotne augs.

Vecais ne mūžam vairs neaugs,

Tas nomirstot vien tik spēj vērsties;

Veco būs noārdīt nost,

Tad tikai jaunam būs ceļš.



381

PAR RŪGTUMU

Nepalikt rūgtumā stāvot

Un bijušā lieluma miņā:

Dzive rit tālāk aizvien,

Nākotne uzvar aizvien.

Rūgtumu izmest iz sirds

Un riebumu noglabāt dziļāk,

Dzīvē iet darboties līdz,

Dzīvi vilkt lielumā līdz.
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PAR KLUSUMU

leslēdzat dvēselē dziļi.
Cik naida jūs jūtat un mīlas;

Dzijumā dusmas lai kvēl,

Svētumā sāpes lai smeldz.

Ziņkāras ausis lai nedzird,

Un glūnošas acis lai neredz:

Klusi lai nākotne gail,

Piepeši uzliesmo šalts.
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PAR NĀKOTNI

Nākotne uzvar arvien,

Bet kauns var aiz uzvaras lodāt:

Pundurs var varoni veikt,
Ritens var atpakaļ slīgt.

Nākotnei lielākai jātop,
Lai varētu viņu mēs cienīt:

Saknes tai dziļāk būs laist,

Zarus tai plašāk būs plest.
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MAZIE DARBI

Nenogrimt mazajos darbos

Un ikdienā nezaudēt zvaigznes;
Dūmains un putekļains darbs,

Gaišas lai debesis stāv.

Sīkumos izšķiežas darbi,

Velk cilvēku sīkumos līdzi, —

Lieluma mērķis tik vien

Sīkumiem nozīmi dod.
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PAR LIELUMU

Cīniņš ir cīniņa vērts,

Kad lielums to iedveš un nēsā:

Masā tik lielums un spēks,
Masā tik mērķis un ceļš.

Personu vardarbi kaitē,

Un atšķeltas drupatas sadrūp,

Lielumā masu būs celt,

Kopībā apņemt un tvert.
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PALTIS

Pārskrēja varenā straume,

Un paltis tik palika pāri;
Nekustošs ielejā stāv

ūdens pa smiltīm un sūt.

Stāvošais ūdens grib saukties

Par pēcteci varenai straumei —

Atliekas teic vēl: mēs viss,

Vardarbi teic vēl: mēs karš.
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BRĪVE GLĀBĒJA

«Brīve, ak, brīve!» es dzirdu

Jūs nopūtās mūžam tā saucat;

Cerībās, ilgās aizvien

Gaidāt, lai glābēja nāk.

Brīve jūs nedzird nekad,
Kaut i skaļi jūs sauktu ar balsi,

Pati tā nebrīvē smok,

Ejat jūs glābēju glābt.



BET UN TOMĒR

Šaubās un neziņas bailēs,
Un ikdienas bezspēka gribā
Visu jūs sākat ar: «Ak!»

Visu jūs beidzat ar: «Bet —».

Šaubas tā mūžam jūs kratīs

Un ikdiena nelaidīs brīvus, —

Brīvi dod vienīgais vārds:

«Tomēr!» tik sakāt, tad būs.
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LIELĀKI PAR ROMU

Līdzi ar lielākiem mērķiem

Aug lielumā spēki un tikums;

Vareno romiešu mērs

Nesasniegts vēsturē stāv.

Proletiem jāaug pār mēru;

Jums lielākiem jābūt par Romu;

Pasaules verdzība tur,

Pasaules brīvība šeitl
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UZVARĀ MIERS

levērojat to vārdu,

Kad prāts jums jau īgnis sāk palikt,
Kad jums ir jādzird aizvien:

«lenaidnieks uzveica jūsl»

Roma gan zaudēja kaujas,
Bet nebeidza karot, līdz veicai

Tāds ari jums lai ir karš,

Uzvarā vien tik ir miers.
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PAŠDARBĪBA

Droša ir cīņa, jā gan!
Mēs zinām nu vēstures gaitu.
Akli tā gāja līdz šim,

Tagad mēs spējam to vērst.

Droša ir cīņa, jā gan!
Bet tā saka mums: «Cīnies, cik spēka!
Akli var vēsture iet,

Pasauli postā var gāzt.»



392

PAR ATJAUNOTĀJU

Straumē viss pacēlās līdzi,
Nu atsēdās gruži un smiltis;

Vietām pār laukiem tās sniedz,
Zemnieks par saukumu kliedz.

Uznestās smiltis drīz zudīs,
Drīz asni tām lauzīsies cauri;

Spēcināts taču viss lauks,

Atjaunots simtkārt viss plauks.
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SPĒKA AVOTI

Izmisums bēg manas dziesmas,
Un nāve tur neatrod vietas:

Cerība, pretspars un spēks,
Dusmas un uguns, un spīts.

Kā tu to spēji šais dienās,

Kad nelaime staigā pa mājām?
Nākotnes doma — mans sargs,
Darbnieku tauta — mans spēks.





II

SENTENCES



SEKMES

Celies, ko gaud?
Sev mērķi spraud,
Tad sekmes gaidīt vari,
Bet darbu dari.
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SASKALDĪTS

Saskaldi sevi pa gabalam,
Izdodi visu Hdz pēdējam, —

Bet, ja iz tevis vairs nebūs ko smelt:

— «Ko šis? Uz tādu cerēt ir veit'l»
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PASAULES GRIBA

Pasaule grib, lai to malda,

Grib, lai stingri to valda.

Ko darīt? — Gudrie un stiprie teic:

«Ej maldot un valdot sev pasauli veic!»

Es gribu jums citu atbildi doti

«Ej pasaules gribu pārlabot.»
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APGRIEZTA PASAULE

Jaunmallusiönistlem,

kas sludina bērnu nedzimstību.

Ābele lai sārti zied, —

Tikai vien lai nenes augļu;

Pļava zaļokšņa lai zeļ, —

Tikai vien lai nedod siena;

Lai ir skaista saldā mīla,

Tikai vien lai nedod laba.
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JAUNA CĒLĒJS

Uz gudriem vīriem neatsaucies,
Pats visā iegremdēties traucies;

Kas pats zin atrast labu, Jaunu,

Tas pasauli zin celt par ļaunu.
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RUNAS UN DARBS

Runas ir garas,

Darbs ir īss;

No darba varas

Liktens trīs.
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DIVKĀRŠS PIENĀKUMS

Ar vienu nepietiek,
Tev jāprot abi:

Vest dzīvi tā, ka brāļiem labi,

Un mirt, kad liktens liek.



PATET JANUA, EXI *

Ja esi apnicis šo dzīvi, —

Durvis stāv vaļā, — izej brīvi;

Tik neej tās durvis, kurp Seneka raida,

Tur nāve no paša rokas gaida;

Ej otrās, kur nomet ikdienu,
Kur atdod priekš brāļiem dzīvību, —

Tur pati nāve ir gaiša un smaida.

*
Durvis vaļā, izej. Senekas sakāms vārds, ka vienmēr paliek paša

va|ā izbēgt ciešarmm caur pašnāvību.
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VITĀM,

NON MORTEM RECOGITA
*

Domā uz dzīvi

Un ne uz nāvi

Un sities par brīvi,

Kamēr vēl stāvi.

Brīvi vajga vest.

Nāve pati nāk,

Tad darbu vajga mest,

Kaut tikko to sāk.

• Domā uz dzīvi, ne uz navi
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SOLIDARITĀTE

Vai cīniņā
Līst asins vai sviedri, —

Lai iet vai kā,

Tik neatstāj biedri 1
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KREISĀ PUSĒ

Sirds, kas vārgam līdzi jūt,
Zobens, kas spēj aizsargs būt —

Kurā pusē tāda sirds?

Kurā pusē zobens mirdz?

Kreisā abiem īstā vieta,

Tur ir cilvēcības lieta.
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AKMENS NAMS

Uz akmens celts mūsu nams,

Tas akmens ir krams,

No tērauda lieti ir stabi, —

Mūsu lieta stāv labi.





ZEMES SAPNIS

Vai tas nojautējs un vēstnieks nācis?

Vai mans gadsimteņu ziedons tuvu?



Zemes māte trūkās dziļa miegā —
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Zemes māte trūkās dziļā miegā,
Dīvains sapnis bij tai parādījies;
Pus no prieka, pus no briesmām drebot

Lūko atjēgties un aptvert sevi;

5 Mēmā mute velti vārdus meklē.

Tumšās saknēs ilgi mitinājies,

Pēkšņi izplauka no zemes pumpurs,
Milzu zariem zemes vaigu segdams,
Zaļu gaismu starodams no lapām,

10 Saldu smaršu sūtīdams kā ilgas.

Pumpurs raisījās ar rīta gaismu,
Brīnumziedons zemē uzziedēja.

Drīz vēl spilgtāk spīd, vēl siltāk staro;

Skaistais rīts top karsta saules diena.

15 Zaļais pumpurs zelta ziedā vēršas;

Zelta gaismā gaviles bez gala.

Ziedu smarša reibinoši apņem

Visu radību ar laimes jūtām.

Lielā sludinātā jaunā saule

20 Izraisījusies kā zieds no zemes.

Drīz vēl karstāk atspīd zelta stari;

Skaistā saules diena liesmās kvēlo,

Zelta zieds kā ugunsversme sarcis.

Sviedri sarkani no zieda lāso,

25 Zieda lapas raucas, deg un nokrīt,

Zelta galsma'plok, nāk mefna tumsa,

Sausmas iekliedzas pār visu zemi,

Drebuls dreb, kur sviedri pārr plūda.
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Pus no prieka, pus no briesmām drebot,
30 Dziļā miegā trūkās Zemes māte,

Lūko atjēgties un aptvert sevi;

Mēmā mute velti vārdus meklē.

«Kas man mieru traucē tiku tikām?

Nakti sapņiem grābj un dienu ilgām?
35 Neapjausti saldam ziedoņjutām?

Vai tas nojautējs un vēstnieks nācis?

Vai mans gadsimteņu ziedons tuvu?

Kas man sludināts bij senas teikās.

Dziļās dziesmās dziedāts man no mūžiem?

40 Jauna dzimšana un cita saule?

— Ko tās briesmas cēlās vienā reizē?

Stāj tām cieti klāt kā nakts pie dienas?»

Pus no prieka, pus no briesmām trīsot,

Dziļās domās grima Zemes māte.

45 Vai tu nezini to, Zemes māte,

— Zieds ar augli zarā nesastopas,
Ziedam jākrīt pirms, lai auglis augtu.
Vēl nav piepildījies viss tavs sapnis,
Tev no mūžiem dziedāts dziļās dziesmās.

50 Tev ir laika diezgan gadus gaidīt
Jaunu dzimšanu un citu sauli, —

Mūsu gads tev ir kā viena stunda,

Gadusimteņi vēl nav ne dienas.

Mums nav laika gaidīt, drīz mēs gribam
55 Jauno dzimšanu un citu sauli.



UZ DARBA DIENU

Svētku tērpu liekat nost,

Tikai svētku spēkajostu

Nepiemirstat darbā jozt.



Ej uz galu, laiks —



415

Ej uz galu, laiks!

Lejā, vecā saule, grimsti,
Vienās asnīs bradāt rimsti!

Ritos zilgans vārās tvaiks:

Jaunā saule, dzimsti, dzimsti!
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DIENAS AUSMA

Nav taisnība tām senām sērām,

Ka mūžam laime neatnāks;

Nē, drīz jau gaisma spīdēt sāks,

Mēs viņai logus vaļā vērām —

Un kaut ar diena asiņaina aust:

Tā tomēr diena ir, un nav ko gaustl
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SAULES GRIEŽI

Pagāja rudens,

Pagāja ziema ari,

Saule lēni griežas
Uz pavasari:

5 Laukos vēl vienmēr

Balta nāve staigā,
Melnos baros tai pakaj

Vārnas klaigā.

Lēni, lēni saule

to Griežas uz pavasari, —

To neatturēs ne nāve,

Ne vārnu bari.
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JAUNAIS NAMS

Mēs vienu mācījāmies šinīs briesmās:

Ka mūžam mūsu spēks nav pārvarams;
Ka pērkoņgrāvienos un uguns liesmās

Sveiks jaunās atnākošās šķiras nams.

No vētras apkārt zaļi koki lauzti;
Nams dūmos kūp vēl, tikko saredzams;

GuJ izsvaidīti ugunsgrēka grausti.

Bet stāv pats nams! viņš dibināts uz klints,
Un viņu sargā jaunā darba ģints.
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PATIESĪBA

Ir tomēr patiesība, ko mēs teicām,
Un paliek taisnība, ko vēstījām;
Mēs, šodien sakauti, vēl tomēr veicām,
Mums nievas vien priekš jūsu uzvarām.

Jums pašiem kauns tik ir, ka uzvarējāt,
Un bailes, kur vairs cilvēcība būs?

Tik viņu noliedzot, jūs uzveikt spējāt.

Jūs zināt: pasaule par drupām grūs,
Kad mūsu gaita ceļa neiegūs.
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ĒRKSĪTIS

Kalnus un aizas,

Un krācošus strautus,

Platas straumes,

Tuksnešu smiltis, —

5 Visu, kas šķērso,
Tie sameta pretī,
Lai mūsu gaita

Apstātos reiz.

Pāri pār šķēršļiem
M let mūsu ceļš,

Līdzi kā vēji
Staigā pa kalniem

Šurpu un turpu.

Un tu, tu, ērksīt,
15 Mūs atturēt gribi?!

leķēries svārku

Zemajā vīlē,

Atpakaļ rauj!
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TĒRAUDS

Tērauda asmens

Vaidēdams lūza,

Dusmās mētāja

Uguns dzirksteles:

5 «Dzīvodams griezu,

Mirdams zibsnīju, —

Zibens dzirkstele,

Tā mana dvēsele;

Tā zilās ugunīs
10 Pretvaru degs!»

Mēs esam tērauds.
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AKMENS

Akmens krūtis

Skrambotas šņirkstēja;
Izlēca uguns,

Atlēca kalts:

5 «Klints mana māte,
Kalns mans tēvs,

Galvu cej debešos,

Zemē rok saknes;

Pasaules pamati
10 Gu) manā klēpī.»

Mēs esam akmens.
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ATKAL NAKTS

Visapkārt bij reiz nakts,

Un nekustoties visi snauda klusu,
No bailēm mākti; — dziļo, spiesto dusu

Vēl aizsargāja vakts.

5 Kur ieskanējās balss,

Tā klīda vientulīgi, tāji, žēli;

Tik mēmi cēlās balti miglas tēli: —

«Ak, nakts! kad būs tev gals?»

Nu atkal apkārt nakts;
10 Un briesmu vētras šņāc, un asins līņā,

Bet vīri modri stāv un turas cīņā;
Tiem kājot noskan lakts:

«Mūs modrē jauna balss;
Mēs dienu redzējām, kaut arī īsu:

15 Mēs gaitu nebeigsim, un nebūs trīsu,

Līdz naktij reiz būs gals.»
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DARBU DARBS

Sūtījuma draugiem uz mājām

...
Mēs vienu posmu esam zaudējuši,

Ir vieni darba rīki jānoliek.
Kad cirvis atcirties, vai jābeidz darbs?

No viena ceļa mums ir jāatstājas, —

5 Kad mērķis paliek, vai var ceļu trūkt?

Un mērķis mums ir likts ne izgudrēm.
Bet pate dzīves gaita iet uz viņu.

No darba vietas namdars neaiziet,

Kad roka sadurta no skabargas;
10 Neviena sīka darba neatmet

Tik tādēļ vien, ka labi nepaveicās;
Vai arājs atlaižas no aršanas,

Kad debess samācies un negaiss draud?

Un mēs lai mestu lielo mūža darbu?

15 Kurš vien mums cerību un spēku dod,

Caur kuru vien mēs spējam dzīvi nest

Un kuru nedarot mēs nebūtul

Un tādēļ vien lai mēs to nedarītu,

Ka vienu posmu esam zaudējuši!
20 Ka lielais karstums tagad pārskrējis,

Ka laiks jums liekas esam neizdevīgs
Un atkrīt nost tie līdzitecētāji? —

Vai tie mums pulkā bij tie svarīgākie?
Tie ne. — Nu tad: ko esam zaudējuši?

25 Kas tagad neatlaižas, tie tie dārgie,
Jo tie spēj izturēt līdz uzvarai. —

Ko spēku tērēt līdzitecētājiem,
Kad tā priekš pamatšķiras nepietiek?
Celt visu pašapziņu pamatšķirā.
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30 JJn laiks jums liekas esam neizdevīgs?
Nav dzīve gan kā roku taisīts pulkstens,
Ko uzvilkt var un nostādīt, kā grib,
Bet izprast, piemēroties, pavērst varam,

To darbu darot, kurs tam laikam der,
35 Jo taču cilvēks vien ir dzīves viela.

Un viens ir darāms darbs ikvienā laikā,

Vai rāms un kluss, vai nospiedošs un draudošs,

Vai kaut pa nakti pēkšņi apsviestos:
Celt visu pašapziņu pamatšķirā.

40 Tā viena ir, kas spēj to galā vest,

Tai vien tas darbs nav laika kavēklis,

Nav veikals, izlīgums, bet pate dzīve

Bez žēlastības un bez liecībām.

Tā vien i brīva taps caur pašas spēkiem,
45 Bet visu cilvēci sev līdzi vedīs.

Tur ir tā izeja un darbu darbs.



426

SAULES STARS

let spilgts un sildošs saules stars

Pār mežiem, dumbriem un paltīm,
Un galvu paceļ dažs nolīcis zars,

Kāpj kūpot garaiņi šaltīm.

5 Mans saules stars, fev darba daudz

Celt zarus un paltis sūkt sausas,

Pēc tevis visi brēc un sauc,

Viss vārgs tev jāuzklausās.

Vēl augšienē blāķiem guļ mākoņi,
10 Tik tikko tu izspiedies cauri;

Tik mierināt vari tu steidzīgi
Un solīt, ka zaļos drīz mauri.

Vēl galotnes vien tavā spīdumā dzirkst

Un spēcīgi siltumā plešas,
15 Bet drēgnumā drebot pazares mirkst,

Tām gaisma un ausa ir svešas.

Mans saules stars, tev darba daudz

Celt zarus un paltis sūkt sausas:

Jo sauktin tumšās pazares sauc

20 Pēc ausās un atkal pēc ausās.

Darbs nebūs tev pabeigts ne pusītē,
Pirms nesasils visa tā drūzma

Līdz zemākam asnītim pazemē, —

Jo viņos tā dzīvības plūsma.
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DIVI VĒJI

let divi vēji
Pa negaisa laiku:

Viens augšā lēni

Mākoņus valsta,
5 Otris pa leju

Aumalos drāžas.

Būt lielam lietum,
Kas nāk pret vējul

Viesuju ripām
10 Pa lielceļiem griezties,

Kāpt dūmiem gaisos,
Krist ozoliem brazdot,

Zemei ar debesīm

Kopā jaukties!

15 Būt skaidram gaisam,

Kas nāk pēc vēja:
Dzīt miglas vājiem
Un kūleņiem dūmus,

Saulei pa debesīm

20 Smejoties staigāt,

Ļaudīm pa zemi

Caurām dienām!
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DZĪVĪBAS TRAUKS

Jau sīkie putniņi mosties sāk,

Pusmiegaini čivina laukā;

Vēl kāda stunda, tad saule nak,

Nes dzīvību zeltainā traukā.

5 Ap melno zemi to lēni sniedz,
Un visi dzer to bez gala
Un smejas, un skūpstās, un trokšņo, un kliedz:

Tie glābti no nakts un no sala.

Ar ilgām dziestošās acis griež
10 Uz augšu vārgie un bālie;

Nāk visi, kas sēro, kas asaras riež,
Nāk nākdami tuvie un tālie.

Un lielais dzīvības siltums plūst
Pār bālajiem vaigiem uz leju,

15 Viss asaru mārks pa lēnītēm žūst,

Vairs grumbas nevago seju.

— Jau debesu vidū stāv saule un kaist,
Un baltās ugunīs garo:

Vaids, izmisums, šausmas iz sirdīm gaist,
20 Prieks acīs atkal staro.

Tu, stiprā saule, tu, dzīvības trauks,

Dod veldzi mums, drosmi un spēku —

Mēs veiksim tumsu, mums diena plauks,
Tad uzcelsim nākotnes ēku.
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DAUGAVAS KRASTI

Skalo savus krastus, Daugava,
Tavi krasti skalojami gan;
Gadu gadus ūdens skalojot
Nenotīrīs tos no traipekliem;

5 Viļņo, putodama dusmojies, —

Tavas putas baltas nemirdzēs:

Pašā saulesgaišā dienvidū

Vakarblāzmas krāsā burbuļos.

Skalo ātrāk krastus, Daugava,
10 No tām neminamāmatmiņām,

No tiem vergu laiku riebumiem;

Taviem bērniem abās krastmalās

Pāri nodarīts pie dzīvības.

Kad tev ūdens trūkst, ko skaloties,
15 Sasmel kopā bērnu asaras.

Skalo ātrāk krastus, Daugava,
Lai reiz brīvi viļņi viļņojas,
Luīzi nnvu uomu laidumam.
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SIEVIETES DVESLE

Vai mātes mute

Lai saka labu,

Kad dēlu aizved

Uz nāves stabu?

5 Vai jaunavas acis

Lai laipni smaida,

Kad mīļo aizved,

Kur viena vaida?

Vai māsas vaigi
lū Lai netop bāli,

Kad aizved, aizved

Uz mūžu brāli?

— Vēl sievietes sirdī

Līdzjūta mājo,
15 Žēlot un pacelt,

Un stiprināt vājo.

Vēl sievietes dvēsli

Sajūsma silda,
Viss cēls un taisns,

20 Un spēcīgs to pilda.

Lai aizved un deldē,

Ko vien rod brīvu, —

Iz sievietes dvēsles

To izcels dzīvu.
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BĒRNU MUTE

Ar bērnu muti

Dzied nākotne dziesmas,
No viņas vecam

Draud lielākās briesmas.

5 Ar maigām skaņām,
Ar mīlīgu vaigu,
Ar nevainību

Tie dara baigu,

Kas šodien beidzies,
10 Tas rītu sāksies,

Tos sapņus par dzīvi

Pārvērst nāksies.

Vēl balstiņas sīkas,

Jau sirsniņas lielas,
15 Skan dziesmas mājās,

Drīz skanēs uz ielas.

Ar bērnu muti

Dzied nākotne dziesmas,

No dzirkstēm vēji
20 Uzpūtīs liesmas.
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ROKAS

Mana roka asa.

Mani pirkstu gali nav smalkjūtīgi,
Man acis nav maigas,

Mani vaigu panti nav gludi un glauni,
5 Un mana runa nav glāstoši glaima.

Es maigās mākslās neesmu vingrojies,
Nav vajadzīgs bijis,
Un es tās neesmu pazinis daudz.

Bet ienaidniekiem gan

10 Es esmu mūžam skatījies vaigā:

Es esmu tur redzējis visu, kas zems,

Visdziļāko kaunu cilvēces dzimtai,

Neizprotamu zvērisku naidu,

Aizlaiku aizmirstu nežēlību

15 Un viltību, un asinskāri.

Un neģēlību, kas riebjas pat vilkam,

Un skaudību visam, kas augsts.

Es neesmu redzējis cilvēcības,

Kas žēlo un jut;
20 Es neesmu redzējis cilvēku sejas,

Kur nebūtu rakstīts ar dziļām grumbām
«Tu esi zvērs!»

Tad tapa asa mana roka

Un pirkstu gali bez smalkjūtības, —

25 Vai zvērus glaudīt ar zīda cimdiem?

Vai maigām acīm viņus žēlot?

Kad viņi savus upurus plosa
Un kad vēl mielojas no miesām,
Kas viņu cilts?
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30 Man vajga reizi cilvēkus redzēt,
Man vajga cilvēkus cienīt spēt,
Lai viņus atkal mīlēt spētu.
Līdz šim es mīlu tik savus brāļus,
Kas izmisumā raujas laukā

35 No savu mocītāju nagiem
Un, asins pārplūduši, ceļas
Uz galīgo cīņu.

Kurš ir gan maigs
Un, galvu pacēlis, skaisti dzied,

40 No rozēm smaršodams garām staigā,
Kad viņa priekšā no kustoņas

Top saplēsts cits?

Kurš nemetīsies bez apdomās glābt,
Lai aptrūkst dziesmas un rozes nokrīt?

45 Kurš tāds, kam gluži nav cilvēku jūtu?
Ja ir, — tad jūs.
Jūs bailīgi stāvat pa pusei,
Pa pusei ņirdzīgi jautādami:
«Kam taisnība? kurš strīdu sācis?»

50
— Vai tur maz strīds, kur vienu saplēš?!
— Vai tur maz taisnības vajga vēl meklēt?!
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Man vajga reizi cilvēkus redzēt;

Šīs kustoņu paaudzes negrozīsies,
Jeb viņu nagi tik asāki kjūs

55 Un netaps cilvēks par cilvēku,

Un velti to sludināt mīkstām sirdīm, —

Līdz būs vēl vergi, kas visu nes,

Un būs vēl tie, kas nest tiem liek,

Unbūs vēl no laikiem krājama vara,

60 Kas stāvēs caur krāto.

Viss maigums man ko bräjus žēlot,

Ko mierināt sēros, ko kritušos pacelt,
Ko sirdis nogurušiem dzesēt,
Ar daiļumu dziedēt un veldzēt

65 Un nākotnes spožumu sapņos rādīt.

Kad atnāks tas laiks,

Kas nāk tikai vedams,

Tad lēni no cilvēkiem atkritis zemums,

— Tad rokas nebūs asiem nagiem,
10 Būs pirksti mīksti glaudīt,

Būs acis maigas žēlot,

Būs vaigu panti gludi un glauni,
Un runa būs glāstoši glaima, —

Un maigas dziesmas tad dziedāšu jums,

75 Kad atnāks laiks.



J. Rainis Slobodskas trimdas laikā



Slobodska J. Raiņa trimdas gados

Māja, kurā Rainis dzīvoja Slobodskā



Dzejoļu krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā»

cenzūras eksemplāra titullapa



J. Rainis un Aspazija Mellužos 1904. gadā



Dzejoļa «Jauneklim» melnraksts



J. Rainis un Aspazija 1905. gadā



Dzejoļa «Tomēr» melnraksts



J. Rainis 1905. gadā
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UZ NĀKOTNI

No važām rokas Lf vēl stīvas,

Vēl notirpuši locekļi,
Bet spēka dzīslas tomēr dzīvas, —

Tās nomaitāt nav spējuši
5 Gadsimteņi.

No briesmām tauta noiet postā,

Ne tik vēl visu tautu zieds;

Draud vairāk briesmu klusā ostā,

Pēc kuras nevarīgie kliedz:

10 Miers mūsu bieds.

Jūs vingrināsat atkal rokas,

Jo priekšā jauni centieni;

Drīz jutisat, ka atkal sokas;

Jau ceļā dodas jaunekļi
15 Uz nākotni.
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CITA CILTS

Citai ciltij vajga nākt

Kas lai darbu izved galā;
Ši tik spēja darbu sākt;
Darbs ne viņas, meta malā

5 Laiks gan sajūsminu kūra —

Nebij malka, saimi vien;

Ezers viļņojās, ne jūra —

Gluds nu ezers, kā arvien.

Citai ciltij dodat vielu

10 Tai, kam darbs kā savējs rūp;
Lai no rokas drīzāk ietu,

Laiks ir sērt, jau rija kūp.
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PIRTS

Gelies nu, tauta, ün durvis ver,

Svaigu gaisu ar malkiem crzer!

Nu tu pirti pērta,
Sāpju spailēs tu vērta;

5 Acis no dūmiem tev grauztas.
Miesas ar slotām tev šaustas;
Arvien vēl karstāks uzmests gars,

Arvien vēl cilāts ērkšķainais zars;

Kvēlošām šaltīm tu aplieta,
10 Aukstiem nāves sviedriem tu mazgāta;

Visa šausmu bērība pār tevi bērta: —

Nu tu pirtī pērta!

Vecie sviedri un traipekji,

Vergu nespēks, šaubas un drebuji
15 Saustot un tveicējot nodrāzti: —

Nu tu pirtī pērta.

Iznāc nu laukā spēcīga,
Skaidra, spirgta un jaunotai
Visa vecā dzīve nomesta;

20 Nomazgāts viss un notveicēts,

Miesas un gars: jauns, skaidrs un svēts —

Nu tu pirtī pērta.

Celies nu, tauta, un durvis ver,

Šķēršļus pie durvīm no ceļa spen
25 Jaunu, plašu gaitu darbnieki cer.
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VIENS PALIEK

Kad jums liekas: atkal viss

Atgriežas uz pagājību,
Dzīve lēni, bailīgi
Atkal ies pa ikdienību, —

Zināt: dzīve esam mēs,
Gaitas veids ir mūsu varā,

Ikdienību vērtīsim

Darbadienā jaunā garā.
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JAUNĀ DIENA

Līdz varonībai

les ikdiena celties,

les spēka apziņu

Pagātnē smelties:

Nav pagātne sveša,

Tā tava paša,
Kā saule staro

Spilgta un plaša.
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LAIMĪGIE JAUNEKĻI

Laimīgi esat jūs, aizgājušie,
Kas kritāt pilnā jaunības ziedā;

Ar gavilēm saņēmāt pēdējo mirkli.

Ar uzvaru acīs tam skatījāties
5 Un savu jauno, dzirkstošo dzīvi

Līdz pašam galam izvedāt cauri;

Kas izbaudījāt savu pārmēra spēku
Un spēka kausa pēdējas Jāsas

Pašai nāvei ielējāt acis.

W Jūs savu lielo ideju redzējāt
Kaut vienu mirkli vēl mirstīgām acīm,

Ko mēs tik garasapņos un sajūsmās
Neskaidri nojaužam miglas ainās,

Kaut pēc viņas mēs cenšamies mūžam

15 Vienās neizbeidzamās ilgās.

Laimīgi esat jūs, aizgājušie, —

Jūs aizgājāt mīlas lielākā laimē,

Dziļākā mīlas laimē, kas cilvēkam dota.

Laimīga mīla ir sievietes siltās rokās,
20 Un taču tā viļ un dzej,

Un, kurš jo dziļāk un kaislīgāk mīl

Un sevi un dzīvību atdod par mīlu,

Tas īsti jo dziļāk un kaislīgāk nicina sevi

Par savu mīlu.

25 Bet laimīga, gaiša un neviltīga,
Visus vīra prātus aizraujoša
Ir gara mīla uz cilvēces laimi.

Ne viņa var vilt, ne viņa var dzelt,
No viņas neprasa sevim laba nekā:
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30 Ne siltu roku apskāviena,
Ne acu mirdzuma, ne skūpstu kaisles,

Ne mīļas apgādības garā mūžā,

Ne algas, ne slavas, ne piemiņas pat, —

Tik viņai ziedojas nemiņu dziņā,
35 Kurš sevī piepildās pats.

Sajūsma uzplūst ka pavasar upe,

Vaļīgi pāri lejas bez robežām,

Bez redzama gala atveras lauks, —

Plūdu svētību laistot un laistot.
40 Tur viņas spēki izstrau jo brīvi.

Pa zemi iet svaigums, pa zemi iet prieks,
Un pērkons, kas tricina padebešus,
Ir tikai laimīgo jaunekļu smiekli,

Un zibens mirkļi, kas tvaikos šaudās,
45 Ir laimīgo jaunekļu dzirkstošās domas.

Jūs pirmie jutāt šo mīlu bez robežām

Un nesat to šauruma aplokā mums,

Un visādos veidos mums vēstījāt to

Pēc viņas daudzpusības un pārpilnā pūra?
50 Kā pavasarupi, kā zibeni tvaikos,

Kā pirmās bezdelīgas, kā lakstīgalas,
Kā pēkšņas briesmas un mieru, un mūžīgo sauli

Jūs savā straujā gaitā mūs aizrāvāt,

Vēl krītot pacēlāt mūs līdz varonībai,
55

— Un tikai varonībā vēl sākas cilvēks,

Tik dzeldošās ugunszīmēs to sapratām mēs,

Kad savus pirkstus uzlikāt mums uz krūts,

Ka vēl tā sūrst līdz pašai sirdij.



440

Tās ugunszīmes sūrstēs un nedzisīs!

60 Ne pate ikdiena ar gludo roku

Tās neizglaudīs, ne putekļiem aizbērs,

Bet ikdiena pate gan pārvērsta taps

Par jauno darbadienu iekš mūsu krūtīm.

Laimīgi esat jūs, aizgājušie,
65 Jūs, sevi piepildot, atvedāt laiku —

Un skaistuma ugunsratos tas pārgrāvās dārdot;
Jūs, sevi piepildot, izpildījāt
Pienākumu un aizejat mierā,

Bet jūsu dzīve dzīvo iekš mūsu dzīves;
?o Jūs, sevi piepildot, uzcēlāt mūs

To lielo darbu darīt, kurš pate dzīve.

Laimīgi esat jūs, aizgājušie, —

Bet mēs ar ikdienas mazākiem spēkiem
Paliekam še uz lielāku darbu, —

75 Tik viena apziņa turēt mūs spēj:
To darbu ne laimīgie varoņi veic,
Bet visums tik vien.
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GATAVĪBA

Nezin to neviens, kad atnāks laiks,

Mēs tik dzirdam, ka jau soli dimd.

Strādāsim, ko prasa dienas darbs:

Dienas darbi laikam ce)u klāj;
Būsim gatavi, — kaut sauktu rīt, —

Katris gaitu iet, ko laiks tam lems,

Katram mazā ar būs lielam būt,

Kopsim garu sevī, kas to spēj.
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ZIEMEĻBLĀZMA

Kā liela gaisma nāk no viņām dienām

Ar stipru spēku, bet ar klusumu;

Tā met pret melnam ikdienības sienam

No kāvu uguns baigu spožumu.

5 Jau bālāk, rāmāk šaudās staru gāzma,

Par balti sārtu kvēlesvizmu kjust;

Caur nakti roku sniedz tai rila blāzma.

Nakts draudi salauzti kā lūžņi rūst,

No kāviem noslēpums un bijās plūst.
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io Ar lielo gaismu, kas pa nakti ausa,

Ir mana tauta augšā cēlusies, —

Bij vēla celšanās un, ak, cik gausa,

Bet skaists ir rīts un skaista gaita ies.

No viņas savu vēsturi sāk tauta,

i K L ,m mūžs l>ez viņas tumsā stiedzejies,

Kam tagad kuitūrsaime vieta ļauta;

Ar gavilēm tā tautu drūzmā grūst,

Kur darbā visiem brāļu tiesu gūst.
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Uz lielo gaismu kāri skatās masas,

20 Pār visu tautu drūzmu trīsas trīs,

Jau sirdīs atkal senās ilgas lasās,

Jau gaidās uztraucas: «Vai drīz? vai drīz?»

Kur ikdienai vēl šķiet, ka brīnums dzisis,
Tur tautas dvēsles jūt, ka dūst un lūst;

25 No kāvu uguns baiju saiklis risis.

No debess zemē uguns vējš sāk pūst,
Tas kvēls, no kura dzelzs un šķēpi kūst.



KARĀ KAUTA

DVĒSELĪTE

... Redzēs baltas dienas mūsu tauta!...



Kalna galā nesat mani guldīt —
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Kalna galā nesat mani guldīt,
Baltu smilšu mīkstā kapagultā
Noliekat zem augstās priedes saknēm

Saknes apskaus mani tūkstots rokām,
5 Mani sargās, mani silti turēs.

Zaļa maura sega pāri klāsies,

Vieglu elpu manim nenospiedīs,
Viegli uzcelšos, kad skanēs taures.

Pašā kalna galā gribu gulēt,
10 Lai kaut iztālēm es varu redzēt,

Kur svīst brāļi asiņainus sviedrus

Karstas dienas piekvēpušā pirtī.
Manim kalna vēji tvaikus kliedēs,
Tur es redzēšu, kā brāļi uzvar. —

15 Visus locekļus man dodat līdzi,

Uzlasāt, kur mani sakapāja,
Lai, kad vajdzīgs, visi kopā būtu:

Roka labos sānos, sirds iekš krūtīm,

Mute zobu pilna atkost pretī.

20 Tagad nesat vien uz kalna galu,
Neturas jau locekli vairs kopā;
Mazu laiku vajga elpu atņemt.

Priede ēnu dos man kupliem zariem,

Lēni šalcot vēdinās man mieru,
25 Remdēs sāpes, dziedēs dziļās brūces,

Jaunas miesas apģērbs jaunai cīņai.
Vecās irušas kā veci svārki,

Kuri laužoties ir saplosīti.
Acis, izdurtās, man atkal redzēs,
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30 Mēle, izrautā, man atkal runās,

Roka, nocirstā, man atkal celsies,

Krūtis, pāršautās, man atkal vijņos,
Sirds kā liesma atkal augšā šausies.

Lēni nesat saplosītās miesas

35 Smilšu celiņiem uz kalna priedi.
Kur jums nesot lāsos asinsrasa,

Tur augs ugunspuķes zaļā maurā,

Ceļu norādīs uz manu dusu. —

Pa tām puķēm atnāks jaunas meitas;
40 Acīs asaras un rokās ziedi,

Lūpās mīli vārdi karavīram,

Kādi dzīvē bij tam nedzirdēti.

Zelta meitiņas, ko gauži raudat?

Kautam karavīram viegla dusa.

45 Raudat asaras par tiem, kas vārgā;
Dodat ziedus tiem, kas kaujā metas,

Mījus vārdus tiem, kas nāk iz kaujas.
Kauta karavīra vārdus liekat

Savas dvēsles slepenākā vietā,
50 Lai to neizrauj jums bargie laiki,

Lai to nedzird klausītāju ausis.

Kauta karavīra vārdu tinat

Vieglās nopūtās kā zīda autā,

Lai tur viegli dus caur bargiem laikiem
55 Vieglā piemiņā, līdz skanēs taures.
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Karā kauta dvēselīte līgos
Baltā smilšu kopā kalna galā,
Slaikās priedes drošā patvērumā.
Siltā saulē dvēsle dienas vidū

60 Laukā izlidos iz vieglā kapa,
Smiltīs apsēdīsies gozēdamās;
Redzēs: ganiņš sapņo, vaļā acis,

Zaļā ēnā govis apguldījis;
Dzirdēs — jautri smejam kalpavīrus,

65 Tos, kas nepazīst vēl jautru smieklu;

Redzēs — mājā jājam agrā dusā

Tos, kas nepazīst vēl agras dusas,

Redzēs — nepieņemtās dvēselītes,

Tās, kas mūžam klīst un nerod miera.

70 Nu tās reiz būs mieru atradušas,

Lēni lidināsies baltos kreklos.

Priede, galvu augsti pacēlusi,

Tāļi pārredzēs pār klajiem laukiem,

Mežiem, druvām, ielejām un kalniem

75 Līdz pat tājai, zilai miglas švītrai.

Kalna priedei līdzi mana dvēsle,

Zaros šūpojoties, nolūkosies

Mežos, druvās, ielejās un kalnos

Līdz pat tāļai, zilai jūras švītrai,
80 Kuru minot vien top acis velgas.



Siltā saulē gaisi augšup ņirbēs,

Dvēsle līdzi celsies priedes galā,
Skuju cekuliņā šūpojoties,
Vēl par priedi tālāk nolūkosies.

85 Redzēs: baltas dienas mūsu tautai

Mūžam netraucētā spožā laimē,

Teiku neticētā pusnakts saulē;

Dzirdēs atnākam to, ko mēs vedām,

Kādēļ agri gājām smilšu kalnā;
*o Redzēs telpai, redzēs laikam pāri

Žilbinošo nākamības gaismu.



KOMENTĀRI





453

DZEJAS SĒJUMU KOMENTĒŠANAS PRINCIPI

Sajā izdevumā sakopoto Raiņa dzejoju krājumu pamatteksts ir to

publicējums J. Raiņa kopotos rakstos «Dzīve un darbi» (1925). Pamat-

teksts iespiestajiem Raiņa ārpuskrājumu dzejoļiem ir to pēdējā publi-

kācija dzejnieka dzīves laikā, bet nepublicētajiem dzejoļiem vai dzejo-

ļiem, kas iespiesti pēc dzejnieka nāves, — rokrakstu mākslinieciski

gatavākā redakcija.

Komentāru nodalās sniegtas ziņas par katrā sējumā iekļauto krā-

jumu tapšanu, Izdevumiem līdz 1925. gadam, dzejoļu sacerēšanas

laiku, pirmpublicējumiem, līdz šim zināmajiem rokrakstiem.

Gandrīz visi komentāros minētie Raiņa rokraksti atrodas J. Raiņa

Literatūras un mākslas vēstures muzejā. Rokrakstiem uzrādīts inven-

tāra numurs, ar kādu tie glabājas muzejā, piemēram — dzejoļa

tīrraksts (15624). Parasti ar vienu inventāra numuru muzejā Ir daudz

dzejoļu rokrakstu. Lielākoties tie rakstīti uz atsevišķām lapiņām un

nereti ir grūti salasāmi. Gandrīz visas lapiņas muzejā ir numurētas.

Lai atvieglotu rokrakstu atrašanu, komentāros pie inventāra numura

dots arī lapiņas numurs. Tas atdalīts no inventāra numura ar slīp-

svītru, piemēram, 22809/51. Ja komentāros citētām vēstulēm vai Raiņa

dienasgrāmatām uzrādīts datums, inventāra numurs īsuma labad nav

minēts, jo šie materiāli muzejā atrodami arī pēc datumiem.

Izņemot daiļrades sākuma gadus, Rainis parasti mēdza katra dze-

joļa manuskriptā atzīmēt datumu — reizēm gan tikai gadu —, kad

viņš pie dzejoļa strādājis. Komentāros datums uzrādīts pie inven-

tāra numura.

Komentējot dzejoļus, ja tas bijis iespējams, uzrādīts to sacerēšanas

laiks. Dažreiz Rainis savus dzejoļus sacerējis vienā diena un vēlāk vai

nu nemaz nav labojis, vai arī tikai nedaudz stilistiski pilnveidojis. Pie

dzejoļu lielākās daļas tomēr strādāts ilgi, ar vairāku gadu atstarpēm,

dMjnMfci atkal uti atkal atgriezies pie kādreiz pierakstītas domas, panta.

Tādā gadījumā par sacerēšanas laiku uzlūkots datums, kad radusies

dzejoļa pirmā mākslinieciski nozīmīgā redakcija.
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Ne katrreiz dzejoja sacerēšanu bijis iespējams noteikt vienas dienas

un gada robežās. Dažreiz nav saglabājušies visi dzejoja manuskripti vai

ari uz kāda no tiem nav datējuma. Ir ari gadījumi, kad saglabājies

viens rokraksts ar diviem dažādiem datējumiem un nav iespējams

konstatēt, cik tālu dzejolis bijis izstrādāts pirmā datējuma laikā. Tā,

piemēram, dzejolim «leks cīņas un kustības» saglabājies melnraksts,

kas datēts ar 1905. un 1906. gadu. Kāda bijusi dzejoja redakcija

1905. gadā, nav iespējams noteikt. Šādos gadījumos, uzrādot dzejoja

sacerēšanas laiku, minēti visi Raiņa dotie datumi. Tā par dzejoli «lekš

cīņas un kustības» teikts, ka tas sacerēts 1905., 1906. gadā.

Par vairāku krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā» dzejoju sace*

rēšanas laiku ziņas Raiņa dzīves un daijrades pētniekam A. Birker-

tam sniegusi Aspazija. Šīs ziņas nav uzskatāmas par gluži neapšaubā-

mām, jo laika gaitā dzejniece varēja daudz ko aizmirst. Ir zināmi

gadiiumi, kad viņa kļūdījusies. Ja dzejoļi nav datēti, nevar pajauties

arī uz Raiņa vēlākajiem i li iii nmĀfii PmūrĀrt atmiņa dzejnieku pēc

daudziem gadiem vīlusi. Tā kā «Tālu noskaņu» dzejoļu manuskriptus

Rainis nav datējis, viņa paša un Aspazijas vēlākie izteikumi komen-

tāros var noderēt par orientējošu materiālu. Dzejoju komentāros ikreiz

noradīts, ja saoerēšanas datums noteikts pēc Raiņa vai citu personu

sniegtām ziņām

Sakārtojot Raiņa ārpuskrājumu dzejoļus, bija jāsastopas ar gadīju-

miem, ka sastādītājai zināmie šo dzejoļu rokraksti vai nu nav datēti,

vai dzejoju agrākajās publikācijās, parasti A. Birkerta komentāros

krājumos «Dvēseles .dziesmas», «Sirds devējs», «Lielās Ūnijas», «Aizas

ziedi», «Mūza ctņās», uzrādīts cits datējums, kas nesaskan ar J. Pvaiņa

Literatūras un mākslas vēstures muzejā atrodamo rokrakstu datējumu.

Tā, piemēram, par dzejoli «Kad iznāk posts Iz liktens vārtiem» A. Bir-

krīts komentāros krājumā «Aizas ziedi» raksta, ka. tas sacerēts 1886.

gada 23. augustā, bet J. Raiņa Literatūras -un mākslas vēstures muzejā

līdz šim zināmi tikai divi dzejoja melnraksti, kuri abi datēti ar 1906.

gada 5. augustu. lespējams, ka bijis vēl kāds cits, sastādītājai nezināms

dzejoļa rokraksts, bet var ari būt, ka A. Birkerts kjūdījies. Šādos

gadījumos dzejoļa komentāros teikts, ka dzejolis, domājams, sacerēts

datumā, ar kuru datēti muzejā atrodamie rokFaksti, bet uzrādīts ari

A. Birkerta minētais datums, atsevišķi katrreiz nepiebilstot, ka nav zi-

nāms, no kā tas izsecināts.

Gadījumos, kad sastādītājai zināmie Raiņa nepublicēto dzejoļu rok-

raksti ir bez datējuma, bet A. Birkerta komentāros dzejoļa sacerēšanas

laiks norādīts precīzi vai aptuveni, zinātniskajā izdevumu dzejoja tap-

šanas laiks nav minēts un A. Birkerta norādes dotas kā orientējošs

materiāls, jo tās varēja būt iegūtas no sarunām ar Raini, Aspaziju vai

arī no cita, sastādītājai nezināma avota, taču var būt ari kļūdainas.



Dzejoļu dažādās redakcijas nereti ir ar atšķirīgiem datējumiem,

jo dzejoji nav radušies vienā paņēmienā. Zinātniskajā izdevumā zem

Raiņa dzīves laikā nepublicētajiem dzejoļiem dots datums, kas bijis

rokrakstā, pēc kura dzejolis šajā izdevumā iespiests.

Dažkārt Rainis nav datējis visus kāda dzejoja rokrakstus. Ja zināt-

niskajā izdevumā uzņemtie nepublicētie Raiņa dzejoli iespiesti pēc

rokraksta, kuru dzejnieks nav datējis, datums zem šī dzejoja teksta

nav norādīts.

Raiņa dzīves laikā publicētajiem ārpuskrājumu dzejojiem datums

zinātniskā izdevuma tekstā dots tikai tad, ja tas ir tekstā, pēc kura dze-

jolis šajā izdevumā iespiests.

Tā kā ārpuskrājumu dzejoli un uzmetumi publicēti pēc rokrakstiem,

kuros atsevišķi vārdi nereti bijuši Joti neskaidri, un nav gluži drošas

pārliecības, ka tie pareizi salasīti, tad pēc neskaidrā vārda liktas

■Hrfkātiekavas ar jautātāju. Piemēram: «Kā sarkanas mēlītes [?)».

Reizēm Raiņa manuskriptos nav uzrakstīti pilni vārdi vai arī galotnes

uzrakstītas nesalasāmi. Ja par to, kā vārds rasāms, nav bijis nekādu

šaubu, tas dzejolī rakstīts pilnā veidā, trūkstošo vai neskaidro galotni

k ' kvadrātiekavas. Piemēram: «Deviņi, desmit Kadiņ[u]». Uzmetumos

:i atsevišķi nepabeigti teikumi, nepabeigta vai neskaidra dzejas doma.

leliekot pieturzīmes, kas nav bijušas Raiņa tekstā, var mainīties uzme-

tuma saturs. Lai tas nenotiktu, šādos gadījumos pieturzīmes atstātas

nīda* pciüü-* k.i Raiņa rokrakstā Tāpat uzmetumos nav likta pieturzīme

pēc vienas rindas, ja nav bijis skaidrs, vai teikums ir pabeigts vai nav.

Visi dzejoju rokrakstu datējumi līdz 1905. gada beigām ir pēc vecā

stila, bet kopš 1906. gada, kad Rainis apmetās uz dzīvi Šveicē, — pēc

jaunā stila.

Kameni.īros uzrādīti tikai no pamatteksta atšķirīgie dzejoļu rokrakstu

virsraksti. Vienīgi tad. ja rokrakstā dzejolim ir bijuši vairāki virsraksti,

minēti tie visi. Komentējot nav ņemti vērā virsraksti un datējumi, kas

Raisa dzejoju manuskriptos ierakstīti ar svešu roku.

Lai nzskatamak atklātu dzejoļu sacerēšanas procesa da/.ldas stadijas,

rokraksti dalīti uzmetumos, melnrakstos un tīrrakstos. Par uzmetumu

saukts fragmentārs, neizstrādāts teksts, sākotnējs domu uzskicējums.

Par melnrakstu dēvēta dzeioja «atavaka redakcija. Paiasti melnraksts

rakstīts ar zimuli, tajā daudz svitiuļumu, labojumu. Tīrraksts lielako-

tit radies, Rainim ar tinti pānakstot melnrakstu vai izveidojot tālāku,

mākslinieciski gatavāku, dzejoļa redakciju. Visbiežāk tas ir bez labo-

jumiem Dažkārt labojumi ir, bet nedaudzi. Reizēm ir grūti noteikt rok-

raksta gatavības pakāpi, tādēļ dalījums melnrakstos un tīrrakstos ir

īetativs
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TĀLAS NOSKAŅAS ZILĀ VAKARĀ

KRĀJUMA TAPŠANA

Kad Rainis cietumā un Slobodskas trimdas iesākumā sacerēja
dzejoļus, viņš nerakstīja tos kādam noteiktam krājumam, bet dzejoja,
iekšējas nepieciešamības dzīts, atbrīvodams vārsmās dvēseli no pār-
dzīvojumu nastas. Par šo dzejoju Izdošanu grāmatā Rainis sāka domāt

1901. gada pirmajos mēnešos, juzdams, ka sabiedrība viņam kā dzejnie-
kam pievērš aizvien lielāku ievērību. 16. aprīlī vēstulē Aspazijai Rainis

lūdz uzdot kādam norakstīt visus viņa dzejojus no «Dienas Lapas»
un «Mājas Viesa Mēnešraksta». Drīz vien dzejnieks jau bija saņēmis

vairākus piedāvājumus izdot viņa grāmatu.
Raiņa dzejojus gribēja izdot Rīgas studenti, grāmatizdevēji J. Ozols,

L. Noimanis un Derīgu grāmatu nodala. Rīgas studentu uzdevumā ar

Raini šai sakarā sazinājās A. Razums, kas 1902. gada vasarā strādāja

Vjatkā. Viņš Rainim raksta: «Cenzēt un drukāt mēs liktu Pēterburgā,
kas priekš dzejoļiem būtu Joti izdevīgi. Mums būtu patīkami, ja Jūs

varētu sakārtotos dzejoļus atsūtīt jau laikus uz Rīgu, lai prieks ziemas

svētkiem viņi varētu iznākt drukā.

Tagad lūdzu atrakstīt man noteikumus, zem kādiem Jūs mums uzti-

cētu dzejoļus. Mēs no savas puses, protams, nevēlamies nekādu peļņu»

(124709). Saņēmis Raiņa atbildi, 1902. gada 4. oktobrī A. Razums viņam
sīkāk izklāsta izdošanas plānu: «25 rbj. par loksni, kurus Jums apsola
Dr. gr. nod., es uzskatu kā vēlēšanos Jūs ekspluatēt* Tautā Jūsu vārds

loti populārs, tā ka noeja dzejoļiem būs liela. Tādēļ ar mēs domā-

jam izdot vismaz 6000 eksemplāru, un 60—100 kap. gabalā, saprotams,

tas atkarājas ar no grāmatiņas biezuma.

Drukāti dzejoļi būtu uz labākā papīra un ar modernu bildi uz

vāka. Būtu ar Joti patīkami, ja Jūs atsūtītu savu fotogrāfiju, kuru

mēs labprāt gribētu pielikt dzejoļiem.»

Dzejoļus krājumam Rainis bija izraudzījis līdz 1902. gada 23. jūlijam,
kad viņš Aspazijai raksta: «..man ir 80 dzejoji, bez atdzejojumiem
tātad 5 loksnes.» Dzejoju galīgo atlasi Rainis veica kopā ar Aspaziju,
kad viņa 1902. gada rudenī bija atbraukusi uz Slobodsku. Atmiņās

dzejniece stāsta 1, ka kopīgi ar dzīvesbiedru viņi pārrunājuši katru

dzejoli, arī nodaju iedali un nosaukumus. Dažām («Aiz apmiglota loga»,

'Rainis J. Tālas noskaņas zilā vakarā. R., Valters un Rapa,

1934, b —7. lpp.
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«Zem vientulības tumšzaliem spārniem», «Trejkrāsainā saulīte»! virs-

rakstus devusi viņa. Aspazija arī ierosinājusi dot noda)ai «Trejkrā-
sainā saulītē» par moto pārveidotās vācu autora vārsmas «Saul' un

mēness velti iet Tavām acīm garām». Par grāmatas nosaukumu Aspa-
zija izsakās, ka tas radies, viņiem abiem staigājot gar Vjatkas upes

krastu. «Vakars bij jauks,» viņa stāsta. «Gar debesi slīdēja zilgani
vakara mākoņi, īpatnēji turienes klimatam un atmosfēriskiem apstāk-
ļiem. Zilganie mākoņi darīja it kā zilu visu vakaru. Bez tam šis vakars

bij kluss, mierīgs, gaiss tīrs, caurspīdīgs un apbrīnojami skanīgs. Tāl-
tāli varēja dzirdēt katru troksnīti, un tāltāli skanīgajā gaisā noskanēja
katra skaņa. Mums ienāca prātā abas šis vakara īpašības savienot grā-
matas nosaukumā: «Tālas noskaņas zilā vakarā» '.

Bez tam es zilu krāsu vēl ieskatu par ceribu simbolu, un cerība

tiešām te bij svarīgs elements: mēs cerējām paši, un cerēja sabiedrība

uz labāku un gaišāku nākotni. Atrastais grāmatiņas nosaukums mums

abiem izlikās zīmīgs un labs. Pie tā tad arī palikām.» 2

Grāmatas titullapā par krājuma moto Rainis sākumā bija paredzējis
likt četrrindi «īsie pantiņi», kurā bija runāts par cenzora nikno attieksmi

pret Raiņa dzeju:

Ko esat, pantiņi, tik īsas elpas,
Kā pušu plēstas, biklas nopūtas?
«Ak, jāsteidz izteikt, — gaust nav laiks, nav telpas,
Driz sarkanšvītras pantos iegriežas.»

Vēlāk Rainis no šī nodoma atteicās, droši vien saprazdams, ka

šāds moto varētu noskaņot cenzoru pret izdodamo krājumu nelabvēlīgi.
1902. gada novembrī dzejoji jau bija nosūtīti uz Pēterburgu cenzē-

šanai. Pie cenzora manuskripts nogulēja ilgāku laiku. A. Razums Rai-

nim vairākkārt sūrojās, ka cenzors M. Remikis nesteidzas lasīt krā-

juma rokrakstu. Kad 1903. gada 10. martā cenzūras atļauja bija saņemta,

radās sarežģījumi ar grāmatas iespiešanu. Bija paredzēts, ka Raiņa
pirmo dzejoļu krājumu izdos «Pēterburgas Avīžu» izdevējs O. Rāviņš.

Dzejniekam pat aizsūtīja avansu. Taču apstākli pēkšņi sarežģījās,
un vajadzēja meklēt citu izdevēju. «Tālas noskaņas zilā vakarā»

izdeva J. Brigaders Rīgā. Krājums iznāca 1903. gada 16. jūnijā un

aptvēra, ieskaitot moto nodaļu ieskaņai, 94 dzejojus, kas sacerēti gan
jaunības gados, gan cietumā un trimdā.

Dala «Tālu noskamj» jaunības gadu dzejoju ir no manuskripta
«Rita dziesmas», kurā Rainis Slobodskā sakārtoja galvenokārt ģim-
nāzijas un studiju laikā radušos dzeju. Daži dzejoļi, pēc Aspazijas
izteikumiem, sacerēti, Rainim strādājot par redaktoru «Dienas Lapā».

Daudzi «Tālu noskaņu» dzejoļi tapuši Slobodskā, bet ne vēlāk par

1902. gada rudeni, kad krājuma manuskripts jau bija pabeigts. Par šo

1 Līdz 1925. g. krājuma nosaukums visos tā publicējumos ir «Tāļas

noskaņas zilā vakarā». Kopotos rakstos «Dzīve un darbi» krājuma
priekšvārdā Rainis pats jau lieto paralēlas formas — «Tālas noskaņas»
un «Tāļas noskaņas». Tas izskaidrojams ar apstākli, ka latviešu lite-

rārajā valodā mīkstinātais «1» vārdā «tāls» pamazām izzudis. Visos

krājuma iespiedumos pēc kopotiem rakstiem «Dzīve un darbi» tā

nosaukums ir «Tālas noskaņas zilā vakarā», un arī Raiņa zinātnisko

kopotu rakstu izdevumā ir paturēts šāds krājuma nosaukums.
* Rainis J. Tālas noskaņas zilā vakara. R., 1934, 7. lpp.
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dzejoju sarakstīšanas laiku ziņas sniedz Raiņa un Aspazijas vēstules,

kūlis tic pieminēti, ka arī pirmpublicējumi. 1901. gada 4. jtilfja
Rainis vēstulē Aspazijai žēlojas, ka «Mājas Viesa Mēnešrakstā» ievie-

tots pārāk daudz viņa dzejoļu, ka veco viņam vairs nav krājumā, bet

tšsssnos viņš nespēj tik ātri un tik daudz sarakstīt. Tas dod iespēju
secināt, ka dzejoļi, kas publicēti periodikā pec ši laika un nav atro-

dami cc jaunības gados, ne cietumā tapušos manuskriptos, sarakstīti Slo-

bodskā. Jādnsnā arī, ka dzejoļi; kas, Rainim dzīvojot trimdā, nav publi-
cēti periodika un pirmoreiz parādās «Tālās noskaņās zila vakarē*,

pabeigti pēdējā gadā, kārtojot krājumu. Daļēji ieskatu par dzejoļu
tapšanas laiku sniedz arī to saraksts (23090), kurā Reinis atzīmējis

gan publicētos, gan nepublicētos dzejoļus, pie kuriem viņš strādājis
Slobodskā 1900. un 1901. gadā. Pirms trimdas sarakstītie, bet Slobod-

sfcas periodā iespiestie dzejoļi saraksta nav minēti.

CENZŪRA

Laikā, kad tapa Raiņa krājums «Tālas noskaņas zilā vakarā», viņa

dzejoļi tikai ar grūtībām varēja parādīties periodikā. Ne vienreiz vien

cenzors tos noraidīja. Aspazijai, kas, Rīgā dzīvodama, rūpējās par

Raiņa dzejoļu publicēšanu, vajadzēja ņemt palīgā dažādus viltus

līdzekļus, lai apietu cenzūras žņaugus. Bieži vien dzejojus cenzoram pēc

aizliegšanas sūtīja vairākkārt, līdz atļauju tomēr dabūja. Reizēm tos

cenzēšanai iesniedza bez autora vārda, tikai ar iniciāli R. Dažkārt

lai neizraisītu cenzora aizdomas, dzejolim uzlika «nevainīgu» virs-

rakstu. Ta, piemēram, «Mūžības priekšvakarā», kas atspoguļo Raiņa

smagos pārdzīvojumus cietumā, «Mājas Viesa Mēnešrakstā» iespieda

ar virsrakstu «Dilonī», lai radītu iespaidu, ka dzejolis atspoguļo
nnpl.ibļama slimnieka emocijas. 1H99. gada 23. decembrī Rainis vēs-

tulē Aspazijai ieteic atgādināt cenzoram, ja viņš ko iebilstu, ka pastāv
taču valsts iekārtotas sanatorijas.

Ņemot vērā Rīgas cenzora A. Ruperta nelabvēlīgo attieksmi pret
visu, ko Rainis uzrakstījis, bija pamatotas bažas, ka Rīgā krājumam
«Tālas noskaņas zilā vakarā» varētu ari nedabūt iespiešanas atļauju.

'Tādēļ nolēma krājumu sūtit cenzēšanai un iespiešanai uz Pēterburgu.

Grāmntizdevējs A. Gulbis un R. Blaumanis, kas bija personiski pa-

zīstami ar Pēterburgas latviešu izdevumu cenzoru M. Remiki, apņēmās
Raiņa dzejoļus aizstāvēt. Krājuma priekšvārdā kopotos rakstos «Dzīve

un darbi» Rainis piemin R. Blaumaņa gādību un atzīst — tas ir R. Blau-

maņa nopelns, ka krājumu «Tālas noskaņas zilā. vakarā» tik maz skāris

cenzora zīmulis. Krājuma «Tālas noskaņas zila vakarā» cenzūras eksem-

plāra '22761) pilnīgi svītrots tikai viens dzejolis — «Inlragibihs».

Dzejolim «Tēvijas mīlētāji» cenzors svītrojis 8. un 9. rindu. Rainis

citā redakcijā tās atjaunojis savu kopotu rakstu 2. sējumā, kas iznāca

I«M4. j?adā.

Cenzora sarkanais zīmulis pārvilcis svitru arī četrrindes «īsie pan-

tiņi'- pēdējai rindai Atteicies no nodoma hkt četrrindi par krājuma

moto, Rainis bija paredzēji* to ievietot «Tālu noskanu» nodajä «Nakts

ēnas» Kad cenzors svītroja «īso pantiņu» pēdējo rtndu, dzejolis zau-

dēja jēnu un Ratnis to injēma no krājuma

Zinātniskajā izdevumā cenzora svītrotie Raiņa dzejoļi atjaunoti

Cenzūras eksemplāra dzejolim «īsie pantiņi» seko četrrinde «Pār-

pilnība», pret kuru M. Remiķim nav bijis iebildumu. Tomēr Rainis to,



publicējot kr,i ļumu, izmetis. lespējams, viņš uzlūkojis dzejoli par pie-
tiekami neizstrādātu:

Es pilns esmu domu un jausmu,
Kas drūzmējas lauzdamās dzimt,
Kā tikko valdu šo trausmu, —

Jau miesas zem nastas grib jimt — — — ■

Kad.«Tālas- noskaņas zilā vakarā» bija iespiestas, tās izraisīja sašu-
tumu reakcionārajds aprindās. «Rīgas Avīžu» redaktora, nacionālistiskas

buržuāzijas barvedis F. Veinbergs uzrakstīja un gribēja savā avīzē

ievietot rakstu «Kāds dzejoļu krājums», kurā nikni nopēla grāmatas
revolucionāro saturu. Cenzūra nejāva publicēt F. Veinberga rakstu,
domājams, lai nesaceltu vēl lielāku sabiedrības ievērību ap krājumu,
kas jau tā bija kļuvis populārs. F. Veinbergs sūdzējās Galvenajai
preses pārvaldei, kas sūdzību līdz ar raksta krievisko tulkojumu nodeva

M Remiķim un pieprasīja paskaidrojumus 1

M. Remikļs ziņojumā Galvenajai preses pārvaldei 1903. gads.6. no-

vembri taisnodamies rakstīja, ka «Tālās noskaņās zilā vakar*» ir dabas

lirika un reliģiska satura dzejas, ka grāmatā «var atrast kaut ko

nosodāmu tikai tajā gadījumā, ja lasa starp rindām un izņem no katras

dziesmas atsevišķus vārdus un teikumus, un tulko tos apzināti nepa-

reizi» 2.

Saņēmusi F. Veinberga sūdzību un ģenerālgubernatora protesta rak-

stu, Galvenā preses pārvalde atzina grāmatu par musinošu un kaitīgu.
1903. 12. decembri tā deva rikojumu turpmāk neatļaut drukāt

«Tālas noskaņas zilā vakarā» un uzmanīgi sekot, lai krājumu neiespiestu
ari ar citu virsrakstu. 3

IZDEVUMI

Līdz iespiešanai kopotos rakstos «Dzīve un darbi» krājums «Tālas

noskaņas zilā vakarā» atsevišķā grāmatā iznācis četras raizes:

Tālas noskaņas zilā vakarā. R., J. Brigaders, 1903. 133 lpp.; J lpp.
ģīm. Daļa eksemplāru ir ar atšķirībām titullapā.

Tālas noskaņas zilā vakarā. 2. druka. R., tipogr. L GrendāJs, 1909.

133 lpp.; 1 Ipp. ģīm.
Tālas noskaņas zilā vakarā. Dzejoji. 3. izd. Ar autora ģīmetni.

Pēterburgā, A. Gulbis, [1914ļ. 142 lpp.; 1 lpp gīm. (Universālā biblio-

tēka 188./190. nr.)

Tālas noskaņas zilā vakarā. 4. Izd. R, «Daile un Darbs», [1920ļ.
Ml lpp.; 1 lpp. ģīm.

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM UN MOTO

«
... DAUDZ SIMTU JUD2U TĀLUMA» (18. lpp )

Dzejoja «Dzimtene» 1. pants sacerēts 1901. g. pirmajā pusē 1901. g.

17. jūnijā Aspazija «Dzimteni» piemin vēstulē Rainim. Mēnesi vēlāk

dzejniece Rainim raksta, ka nav apmierināta ar savu tāda paša
nosaukuma dzejoli, kas tai atgādinot A. Ķēniņu, N. Karamzinu, un pie-

1 UJHAJI, <p. 776, on. 12, a. 55. ji. 271—272
3

LIXHAJi, d>. 776, on. 21, a. 638, a. 15.
* LÜHA.H. <p. 776, on. 21, & 638, ji. 22
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biist: «Tava «Dzimtene» man arī sevišķi nepatīk» (58807). 1902. g. sā-

kumā Rainis uzraksta otru pantu. Viņš grib dzejoli publicēt, bet cenzors

to svītro.1 1907. g. Rainis uzraksta dzejolim vēl sešus pantus un pabeidz
to. Dzejolis ievietots krājumā «Tie, kas neaizmirst» ar virsrakstu

«Dzimtene». Pirmais pants pirmoreiz publicēts «Tālu noskaņu» pirm-
izdevumä. I. lpp. «Tālu noskaņu» 1.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.
4. rinda ir ar nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies dzejoļa divu pirmo pantu tīrraksts (22772/84, datēts ar

1902, g.). Par visa dzejoļa rokrakstiem skat. šī izdevuma 2. sēj., krā-

juma «Tie, kas neaizmirst» komentārus 143. lpp.

«BIJ DZIĻA ZIEMA» (19. lpp.)

Līdzšinējos publicējumos norādīts, ka dzejolis sacerēts Pleskavā, kur

dzejnieks ieradās 1897. g. decembra beigās. Patiesībā tas sacerēts

Slobodskā 1902. g. 22. jlilijā, atceroties pārdzīvoto. Vēstulē Aspazijai
Rainis 1902. g. 23. jūlijā raksta: ««Vai zeme dus vēl?» ir uzrakstīts

vakar.» Pirmpublicējums almanahā «Jauna raža», 6, 1903, 95.—96. lpp.,
ar virsrakstu «Vai zeme dus vēl?».

Saglabājies 1.—20. rindas melnraksts (23096/73, bez virsraksta),
visa dzejoļa melnraksts (23096/13) un visa dzejoļa tīrraksts (23098,6),
abi ar virsrakstu «Vai zeme dus vēl?».

«PĀR TEVI DIENAS ALLA2ĪBA» (22. lpp.)

Sacerēts Slobodskā 1902. g. Tai pašā gadā tapis arī 2. pants. 1907. g.

Rainis Šveicē uzraksta vēl četrus pantus un dzejoli pabeidz. Vēlāk

dzejolis ievietots krājumā «Gals un sākums». Pirmpublicējums «Tālu

noskaņu» pirmizdevumā, 5. lpp.

Saglabājies četrrindes melnraksts (22747/83) un divi tīrraksti

(22044/51, datēts ar 1902. g ; 23095/12). Par visa dzejoļa rokrakstiem

skat. zinātniskā izdevuma 2. sēj., krājuma «Gals un sākums» komen-

tārus 472. lpp.

AGRI NO RĪTA (23. lpp)

Sacerēts Viļņā 1889. g. Pirmpublicējums MVp, 1896, 33. nr., 7. aug..

527. lpp. Tajā ir atšķirības no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23093/7, Viļņa, datēts ar 1889. g., bez virs-

raksta).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (127966/91—92) un novilkums uz šapirogrāfa (22991/1):

Frühe am Morgen

Frühe am Morgen
Schläft vor mir gebreitet
Die Stadt, versunken

In Nebel und Kot.

Mich ekelt zu steigen
Hinab in der Stadt,

1 Skat. Aspazijas vēstules Rainim (58891, 58830).
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Zu sinken in ihren

Nebel und Kot.

Im siebenten Stockwerk

Fühl ich mich frei,

Unendlicher Himmel

Steht offen der Seele.

Sie schweift unermüdlich

Im offenen Himmel.

Doch morgens ruft sie

Der Leib zurück.

Er ruft sie zurück:

Steig in die Stadt,

Dich zu senken in Ihren

Nebel und Kot.

Der Leib will Nahrung,
Der Leib will Kleidung —

Ihm nach sinkt die Seele

In Nebel und Kot.

CILVĒKS UN SÄPES (25. lpp.)

Sacerēts Šveicē, pie Četru kantonu (Fīrvaldštetes) ezera, 1893 g.

Sēdu norādi dzejnieks dzejolim devis DzD 1. sēj. Rainis bija Šveicē
1893. g. rudeni un dzīvoja tur apmēram divus mēnešus. 1893. g.
2. augustā DL rakstīts, ka redaktors J. Pliekšāns aizbrauc uz ārzemēm.

Rainis atkal paraksta DL tikai kopš 1893. g. 18. oktobra.

Pirmpublicējums MVM, 1896, 12. nr., 886. lpp., ar virsrakstu «Cilvēka

dvēsele» un citām atšķirībām no pamatteksta. Neliela atšķirība no

pamatteksta dzejolim ir arī «Tālu noskaņu» 1.—3. izdevumā.

Saglabājies melnraksts (23094/4, ar virsrakstu «Cilvēka dvēsele») un

divi tīrraksti (22990/66, bez virsraksta; 23098/17). Rainis bija paredzējis
dzejoli ievietot savu jaunības dzejoju krājumā «Rīta dziesmas». Dzejoļa
tīrraksts glabājas «Rīta dziesmu» manuskriptā.

GRAUDI AKMENSTARPÄ (26. lpp )

Sacerēts ģimnāzista gados. Pirmpublicējums MVM, 1898, 5. nr.,
453. lpp., ar virsrakstu «ledomu jaukie ideāli» un citām atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājušies divi tīrraksti vienādā redakcijā (22990/23 un 22990/32,
abi bez virsraksta). Tīrraksts 22990/32 radies ģimnāzista gados. Rainis

bija paredzējis dzejoli iekjaut savu jaunības dzejoju krājumā «Rīta

d/iosmas». Rokraksti atrodas Raiņa jaunības dzejoju manuskriptā «Rita

dziesmas», nodaļā, kurā dzejnieks sakopojis ģimnāzista gados sarakstī-
tos dzejojus.

DZIĻĀKAS DOMAS (27. lpp.)

Pirmpublicējums DLp, 1895, 257. nr., 11. nov., bez virsraksta un ar

citam atšķirībām no pamatteksta.
Saglabājies tīrraksts (22990/64, bez virsraksta).
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Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/103):

Tiefste Gedanken

Tiefste Gedanken

Erseufzt Gehirn,

Formlos Gespinst
In glühendem Ahnen;

Gedanken so weit,

Quälend und schwer.
Wie des Geschickes

Eiserne Macht.

Nicht Freude denkt

Tiefste Gedanken,
Du flöhest — wo flieh'n?

Fasst, streichelt, zertritt.

PATS (28. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, IWO, 7. nr., 538. lpp. «Tālu noskaņu» 3. iz-

devumā dzejolis nedaudz atšķiras no pamatteksta.

CIETA SIRDS (29. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1901, 1. ni., 59. lpp., ar virsrakstu «Bez-

jūtīgais» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (23096/41).
Rainis dzejoli atdzejojis vicu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-

raksts (22817/39) un tīrraksts (127966/85), abi datēti ar 1923. g.

24. martu. Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik». R. A. Gul-

bis, [1924J, 241. lpp.:

Hartes Herz

Von bittren Tränen Ist das Herz diT von,
wie herbstrich regerrsctrweres Grasgelände,
seit deinen Kinderspielen quoll und quoll
die Tränenquelle, und es ist kein Ende.

Wer weinend sich von Tranen kann befreien

wohl dem, — sein Ruhm in aller Munde scholl:

wie herzensgut, sich fremdem Leid zu weihenl

Du weinst nicht. Voll dem Mass. I>ir bleibt nur Kampf:
die Tränen wirf ins Volk wie Schwefeidamptl

PAZUDUŠAIS DĒLS (30. lpp.)

Pabeigts 1900. g. Raiņa Slobodskas dzejoju sarakstā tas minēts pie
1900. g. lespējams, ka dzejolis sacerēts jau cietumā. Raiņa arhrvā dze-

joja melnraksts, uz daļēji sabirzušas nelielas lapiņas, glabājas pie cie-

tuma dzejoļiem(23095/10, be2 virsraksta).
Pirmpublicējums MVM, 1900, 8. nr., 587. lpp. Tas atšķiras no pa-

matteksta.



463

Dzejolī izmantota populārā, pasaules literatūrā un mākslā daudzkārt

risinātā pazudušā dēla tēma, kuras pirmavots ir bībele (Lūkasa evaņ-

ģēlijs). Rainis šai tēmai piešķīris gluži jaunu jēgu, pauzdams ideju, kas
ir pilnīgā pretstatā evaņģēlijā izteiktajai domai. Pirmavota jaunākais
dēls svešumā vieglprātīgi izšķiež saņemto mantojuma daju, tad, nožē-

lodams savu pārgalvību, noguris atgriežas mājās un, cejos mezdamies,
lūdz tēvu pieņemt viņu par kalpu. Turpretim Raiņa dzejoli dumpīgais
aizgājēji atgriežas nesalauzts. Viņš kjuvis par cīnītuju pret veco dzīves
kartību un nāk, lai to tiesātu un lauztu. Lasītājiem pazīstamajā tēmā,
kas nemodina cenzorā aizdomas, ietverta revolucionāra doma. Līdzīgā
veidā Rainis vairākkārt lr izmantojis bībeles sižetus un motīvus.

«FILISTIESI PĀR TEVI, SIMSONI» (32. lpp.)

Ar sadien vārdiem Dalila modina saistīto pievilto spēkavīru Shnsonu

(Samsonu), kam uzglūn ienaidnieki filistieši

LABDARIS (33. lpp)

«Tālu noskaņu» 5. izdevumā (1934) «Bibliogrāfiskās piezīmēs» norādīts,

ka, pēc Aspazijas izteikumiem,1 dzejolis sacerēts, Raimm strādājot par
DL redaktoru (no 1891. g. 17. decembra līdz 1895. g. 1. decembrim).

Norāde, ka dzejolis, domājams, radies, Raimm strādājot DL, v arī KR

(1949) 6. sēj., «Raiņa lirikas bibliogrāfijā»
2.

Pirmpublicējums MVM. 189b, 6. nr., 593. lpp. Tas nedaudz atšķiras

no pamatteksta.
Saglabājies tīrraksts (23096/36).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/89, datēts ar 1923. g. 10. maiju). Atdzejojums iespiests
antoloģijā «Lettische Lyrik», 240. lpp.:

Der Wohltäter

Reich Ist er, doch welchen Herzens:

Kieich greift er in se»e*Tasche.
7ieht heraus sein — Tränentüchlem.

GALVASDARBS (34. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. Pirmpublicējums MVM, 1901.5. Nr., 400. lpp ,
ar virsrakstu «Ko brēcat?».

Saglabājušies tris cietumā rakstīti tīrraksti (divi — 23095/tia, bez

virsraksta; 23095/7, ar virsrakstu «Ko jūs brēcat?»).

SAIMNIECISKAS PAMATMĀCĪBAS (35. lpp.)

Pirmā posma pirmpublicējums MVM, 1896, 11. nr.. 838. lpp, ar

virsrakstu «Mācība» un citām atšķirībām no pamatteksta. Otrā posma

pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmiadevuma. 19. lpp. «Tālu

1 Sajā un citos gadījumos Aspazija ziņas par Raiņa dzejoju sacerē-

šanas laiku sniegusi «Bibliogrāfisku piezīmju» sastādītajam A. Birkertam.

*
Sastādītājs K. Krauliņš.
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noskaņu 1.—4. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis nedaudz atšķiras

no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23096/25, bez virsraksta) un teksts Aspazi-

jas rokrakstā (23092/63, ar virsrakstu «Māciba»).

GODĪGS PILSONIS (37. lpp.)

Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā, 20. lpp. «Tālu no-

skanu» 3. izdevumā dzejolis ir ar nelielu atšķirību no pamatteksta.
Saglabājies tīrraksts (23098/17).

CAURA MUCA (38. lpp.)

Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā, 21. lpp.
Saglabājušies divi tīrraksti (23098/5; 23096/26, bez virsraksta).

ÜBAGU DZIESMA (39. lpp.)

«Tālu noskaņu» 5. izdevumā (1934) «Bibliogrāfiskās piezīmēs» norādits,

ka, pēc Aspazijas izteikumiem, dzejolis sacerēts, Rainim strādājot par
DL redaktoru (no 1891. g. 17. decembra līdz 1895. g. 1. decembrim).

Norāde, ka dzejolis, domājams, radies, Rainim strādājot DL, ir ari

KR (1949) 6. sēj., «Raiņa lirikas bibliogrāfijā».

Pirmpublicējums almanahā «Jauna raža», 6, 1903, 97.—98. lpp., ar

virsrakstu «Übaga dziesma» un citām atšķirībām no pamatteksta. «Tālu

noskaņu» 1.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis atšķiras no

pamatteksta.
Saglabājušies divi melnraksti (23096/73, bez virsraksta; 23094/1) un

tīrraksts (23098/6).

BIJUŠAIS DRAUGS (40. lpp.)

«Tālu noskaņu» 5. izdevumā (1934) «Bibliogrāfiskās piezīmēs» norādits,

ka, pēc Aspazijas izteikumiem, dzejolis sacerēts, Rainim strādājot par
DL redaktoru (no 1891. g. 17. decembra līdz 1895. g. 1. decembrim), un

ierosmi tam devušas nesaskaņas redakcijā. Norāde, ka dzejolis radies,

Rainim strādājot DL, ir arī KR (1949) 6. sēj., «Raiņa lirikas bibliogra

fijā», kur turklāt teikts, ka «Bijušais draugs» vērsts pret kādu atšķē-

lušos jaunstrāvnieku.
Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā, 23. lpp. KR (1914)

2. sēj. dzejolis atšķiras no pamatteksta.
Saglabājies melnraksts (23096/27) un tīrraksts (23098/21).

PESIMISTS (41. lpp.)

«Tālu noskaņu» 5. izdevumā (1934) «Bibliogrāfiskās piezīmēs» norādīts,

ka, pēc Aspazijas izteikumiem, dzejolis sacerēts, Rainim strādājot par
DL redaktoru (no 1891. g. 17. decembra līdz 1895. g. 1. decembrim)

Norāde, ka dzejolis radies, Rainim strādājot DL, ir ari KR (1944)
6. sēj., «Raiņa lirikas bibliogrāfijā». Pirmpublicējums «Tālu noskaņu»

pirmizdevumā, 24. lpp.
Saglabājies melnraksts (23096/75, bez virsrakstu) un tīrraksts

(23098/5).
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FILISTRIS (42. lpp)

Domājams, dzejolis sacerēts studiju gados vai ari isl pēc tam kad

Rainis strādāja Viļņā (1889—1891). DzD 1. sēj., priekšvārdā «Tālām

noskanam», Rainis raksta, ka «Filistris», cik viņš atceras, ir no «agrā
krājuma» ko viņš sastādīja Vijņā. Pabeigts Slobodskā 1900. g.

Par dzejoļa iespiešanu Rainis domāja jau 1899. g. vasarā, kad As;>a-
zija viņam 17. augustā raksta: «Dzejolītis «Filistris» ir jau pie Tevis

kā arī visi agrākie dzejolīši. Atsūti šurp, iedošu Teodoram*» Rainim
bija nopietnas bažas, vai «Filistris» izkjūs cauri cenzūras žņaugiem,
un viņš turpina pie tā vēl strādāt, pilnveidojot tā māksliniecisko iz-

teiksmi, mēģinot apslēpt dzejoļa politisko ievirzi. 1900. g. 11. martā

Rainis Aspazijai raksta: «Es, piemēram, vēlreiz pārveidoju «Filistri»

(mūsu pārlabotā redakcija nav šeit), varbūt iet tomēr cauri «Mēneš-

rakstā» » Taču dzejoli aizliedza. Tā publicēšanu izdevās panākt tikai

pēc atkārtotas iesniegšanas cenzoram.

«Filistris» pirmoreiz publicēts MVM, 1900, 11. nr., 858. lpp. Pirm-

publicējums ir ar atšķirībām no pamatteksta un bez 23.—24. rindas.

Tās, liekas, svītrojis cenzors. So rindu nav ari «Tālu noskaņu» cenzūras

eksemplārā (22761) un I—3. izdevumā. KR (1914) 2. sēj. cenzūras svīt-

rojuma vietā Ir fiādas rindas:

Apdomā beigās:
Ko valdība teiks?

«Tālu noskaņu» 4. Izdevumā 23. un 24. rinda Ir tāda pati ka pamat-

teksta.

Saglabājušies divi dzejoļa teksti svešā rokrakstā (22863/5, ar Raiņa

labojumiem; 22863/31, ar Raiņa un Aspazijas labojumiem un papildinā-

jumiem), abi bez virsraksta, un trīs melnraksti (divi — 23096/11, bez

virsraksta; 23096/12).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/99—100) un novilkums uz šapirogrāfa (127966/2):

Der Philister

Wunder, wie bald,

Wunder, wie schnell —

In ein, zwei Jahren

Wirst du Philisterl

Kein freies Lachen,

Kein lautes Reden, —

Allgemein Urteil,

Wiederkäu Ansicht.

Der Schnurrbart ernst.

Die Lippen vernünftig.
Die Nase friedfertig,
Gründlich der Bauch!

1
Krājums netika lespiests.

* Teodors Zeiferts. kas 1898.—1910. g. sastādīja un vadīja almanahu

«Jauna raža».
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Würde In Rockes

Feinsten Faltchen,

Bis zu den Schuhspitzen
Ganz Patrioti

Dein neues Prinzip:

«Ordnung und Ruhe,

Langsam, bedächtig,

Geschält über Alles!

Man kann mit derStirn

Nicht gegen die Wand,

Schliesslich bedenke,
Was sagt die Regierung» ..,

Weit hinter Bergen
Unverstand, Wagemut,
Brennendes Blut

Gelöscht in — Bier ...

Wunder, wie bald

Ist der Alltag gegangen
Über dich hin

Schweren Schrittesl

TĒVIJAS MĪLĒTĀJI (44. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. un vēstulē izsūtīts Aspazijai. Vēstule U

bez datuma (15613). Pabeigts Slobodskā. Pirmpublicējums «Tālu no-

skaņu» pirmizdevumā, 27. lpp. «Tālu noskaņu» cenzūras eksemplārā
(22761) cenzors virs dzejoļa pielicis jautātājuun svītrojis 8. un 9. rindu.

Bez tām dzejolis iespiests «Tālu noskaņu» 1.—3. izdevumā un antoloģijā
■Nākotnes skaņas». 8. un 9. rinda citā redakcijā atjaunota KR (1914)
2 sēj.

Saglabājušies divi melnraksti (23096/30 un 127911/10, abi bez virs-

iaksta) un divi tīrraksti (23098/5; 15613. bez virsraksta).

PRĀTĪGA RĪCĪBA (45. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā.
28.-29. lpp. «Tālu noskaņu» 1.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. no

pamatteksta atšķiras dzejoļa 10. rinda. Cenzūras eksemplārā no pamat

teksta atšķiras vēl ari 7. rinda.

Saglabājies uzmetums (23096/77, bez virsraksta), melnraksts (29542.
bez virsraksta) un tīrraksts (23098/4).

Sajā izdevumā novērsta kļūda 2. rindā — «saprotat» labots par

«saprotot».

MIERA ĻAUDIS (47. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums DLp, 1903, 132 nr., 14. jun..
191,-192. lpp. Tajā Ir atšķirības no pamatteksta. No pamatteksta atšķi-

ras ari dzejoja teksts «Tālu noskaņu» cenzūras eksemplārā (22701 ļ un

1.—3. Izdevumā.



Saglabājiet 7.-9. rindas uzmetums (23096/77, bez virsraksta), 1 —

6. rindas melnraksts (23096/41, bez virsraksta), visa dzejoļa melnraksts

(29542, bez virsraksta) un visa dzejoļa tīrraksts (23098/17).
Sejā Izdevumā novērsta kļūda 17. rindā — «daiļi» labots par «daili».

PIRMIE VĒSTNIEKI (48. lpp.)

DzD 1. sēj. ir Raiņa norāde, ka dzejolis sacerēts cietumā 1897. g.

Pirmpublicējums MVM, 1901, 4. nr., 271. lpp. Tas nedaudz atšķiras no

pairu.; teksta. Tādā pašā redakcijā kā pirmpublicējumā dzejolis ir «Tālu

noskaņu» cenzūras eksemplārā (22761). «Tālu noskaņu» 1.—4. izdevuma

un KR (1914) 2. sēj. dzejolis ir ar atšķirībām no pamatteksta.
Saglabājies cietumā rakstītais uzmetums (23095/12, bez virsraksta)

un melnraksts (23096/44).

«SAUL' UN MĒNESS VELTI lET» (50. lpp.)

Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā, 33. lpp. Pēc Aspa-

zijas izteikumiem, divrinde ir pārveidotas vācu autora vārsmas, kuras

viņa ierosinājusi likt nodaļai «Trejkrāsainā saulītē» par moto. Skat. šī

sēj. 457. lpp. Pēc molo motīva Rainis vēlāk uzraksta dzejoli «Tā diena»
(krājumā «Gals un sākums»).

SENATNE (51. lpp.)

Sacerēts Slobodskā, strādājot pfe lugas «Pusideāllsts», un lekļauts tās

pirmā cēliena 9. skatā. Fin!ipal)Hcēfums MVM, 1902, 4. nr., 262. lpp.
Tas atšķiras no pamatteksta. Ar nelielām atšķirībām no pamatteksta
dzejoMs It art lugas publicējumos un «Tālu noskaņu» 1.—4 izdevumā.

Saglabājušies divi melnraksti lupas «Pusideālists» pirmrakstos (19260

un 19261/13). kā arī tīrraksts lugas tīrrakstā (19262/17—18), visi bez

virsraksta.

KARAĻMEITA (52. lpp.)

DzD 1. sēj. Rainis zem dzejoja devis norādi, ka tā pirmie seši panti
sacerēti ģimnāzista gados. Patiesībā tad radies tikai šo pantu uzme-

tums. Pārējie trīs panti uzrakstīti vēlāk. Tad ari rediģēta agrāk tap sī

dzejoļa daja. «Karaļmeitas» pēdējais pants ka moto atšķirīgā variantā

iespiests jau Aspazijas dzejoļu krājumā «Sarkanās puķes» (1897). Do-

mājams, ka Rainis dzejoli pabeidzis trimdā Pleskavā.

1899. g. 22. janvārī Rainis no Pleskavas nosūta dzejoli «Karaļ-

meita» Aspazijai un lūdz, lai pēc cenzēšanas viņa nosvītro vārdus «pēc
Brīvzemnieka pasaku krājuma apstrādāts», un piebilst: «Vārdu «Rainis»

liec ari tikai pēc cenzūras. Ja viņš ari svītro kādu no dzejoļiem, tad

aizej pati uz turieni, droši vien viņš laidīs cauri, ja Tu viņam iz-

skaidrosi, noteikti.» Kad DLp dzejoli publicēja 1899, 24. nr.. 30. janv.,

tam bija virsraksts «Teika». Piebilde «Apstrādāta pēc Brīvzemnieka pa-

saku krājuma» nebija noņemta. Piebildi Rainis droši vien bija izdomā-

jis, lai novērstu cenzora uzmanību no dzejoļa patiesā satura, no domas

par brīvību, ko tauta iegūs nākotnē. Nav izslēgta srī varbūtība, ka

Rainis bija aizmirsis dzejoļa sacerēšanas vēsturi. Tomēr vēlāk cenzo-

ram bija ienākušas sūdzības par «Karaļmeitu». Aspazija raksta par to

Rainim 1899. g. 17. februārī. Sabiedrība «Karaļmeitu» uzņēma loti atsau-

cīgi. Drīz pēc dzejoļa publicēšanas Aspazija 1899. g. 4. februārī Rainim

raksta: «Runāju ar Blaumani. Tavu «Karaļmeitu» atzīst par Joti skaistu.»

467
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Dzejo|a pirmpublicējums ir er atšķirībām no pamatteksta. Citā redak-

cijā dzejolis iespiests almanaha «Jauna raža», 5, 1901, 117. lpp. Žurnālā
«Jaunības Tekas», 1912, 7. nr., 24. lpp. dzejolim ir atšķirīga 23. rinda.

Saglabājies melnraksts (23096/40, bez virsraksta), kura sākuma daļa,
kā to liecina rokraksts, rakstīta ģimnāzista gados.

lerosmi dzejolim Rainis, interesēdamies par folkloru, domājams, gu-
vis A. Bīlensteina rakstā «Reiseskizzen aus dem Oberlande» («Ceiojuma
skices par Augšzemi»), kas 1882. g. publicēts vairākos žurnāla «Bal-

tische Monatsschrift» numuros. Žurnāla 29. nr., 616.—619. lpp. A. Bi-

lenšteins atstāsta trīs Kurzemē dzirdētas pasakas. Tajās runāts par zemā

nogrimušu karaļmeitu, kas sēž zelta krēslā ar melnu suni pie kājām.
Vienā no pasakām sacīts, ka viņa reiz iznāks no kalna un sēdīsies zelta

tronī. A. Bīlenšteins piebilst, ka ir pasakas varianti, kuros karaļmeita
sēž ar dārgumiem izrotātā zālē. Raiņa dzejolī izmantoti gan motīvi no

A. Bilenšteina citētajām trim pasakām, gan no viņa pieminētajiem va-

riantiem. Vēlāk, 1903. g., A. Lerhis-Puškaitis šīs pasakas uzņēmis krā-

juma «Latviešu tautas teikas un pasakas» 7. daļā, 1. sēj., 1087. lpp.

LAUKA LILIJAS (54. lpp.)

Domājams, dzejolis sacerēts Pleskavā.

1899. g. 9. februārī Rainis dzejoli no Pleskavas nosūta Aspazijai un

raksta: ««Lilijas laukā» ir bez atskaņām, bet labāk nekā sarīmējums.
Sie vecie, bezatskaņu dzejoļi ir pārgatavi, nobeigti, tie vairs necioš

pielipinātas atskaņas; ar atskaņām būs jaunie, ja es kādus uzrakstīšu,
bet lai vecie tāpat paliek, kā Tu, Iniņ, domā?» Liekas, Rainis Aspazijai

aizsūtījis divus dzejoļa variantus — ar atskaņām un bez tām, jo viņa
1899. g. 17. februārī rakstītā vēstulē atbild: ««Lilijas laukā» man gan-
drīz labāk patīk atskaņas. No tā pati doma nemaz necieš, un nāk klat

vēl muzikālais.»

Dzejolis pirmoreiz iespiests MVM, 1900, 11. nr., 846. lpp. un ir ar

atskaņām. Dzejoja publicēšana aizkavējās tādēļ, ka pēc «Karaļmeitas»
iespiešanas cenzors bija nelabvēlīgi noskaņots pret Raini. Aspazija bai-

dījās, ka «Lilijas laukā» varētu aizliegt.1
Pirmpublicējums atšķiras no pamatteksta. Citas atšķirības no pamat-

teksta dzejolim ir «Tālu noskaņu» 1.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.
Saglabājušies divi melnraksti, abi rakstīti uz vienas lapas (23096/37),

ar virsrakstiem «Lilijas laukā», «Lilijas uz lauka». Viens no melnrak-

stiem ir bez atskaņām, otrs — ar atskaņām.

«Lauka liliju» dzejas tēli (putni gaisā, puķes laukā, ķēniņš Zālamans)

ņemti no bībeles (Mateja evaņģēlija), bet domu gājiens ir gluži citāds.

Bībele runā par putniem un puķēm, lai mācītu paļāvību uz dieva gā-
dību: ja debestēvs baro putnus un puķes, viņš gādās arī par cilvēkiem,
kas ir labāki par tiem. Turpretim Raiņa dzejolī izvirzās grezno ziedu

un barotājas zemes pretstats, kas kjūst par sociālu pretstatu alegoriju.
Sajā izdevumā novērsta kļūda 12. rindā — «lauku» labots par «lauka».

ZEMNIEKS (55. lpp.)

DzD, 1. sēj., 166. lpp. Rainis norāda, ka dzejolis sacerēts ģimnāzista

gados. Pirmpublicējums DLp, 1903, 132. nr., 14. jūn., 192. lpp. KR (1914)

2. sēj. dzejolim ir neliela atšķirība no pamatteksta.
Saglabājies tīrraksts (23098/11).

1 Skat. iepriekšējo komentāru
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Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/102). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik»,
239. lpp.;

Der Bauer

Dumpf erdröhnen des Bauern schwere Schritte,

wenn er schafft auf dem Feld in saurem Schweisse,

wenn er Sonntags Erholung schöpfend schreitet.

Rasch der Zukunft entgegen eilt er nimmer,
immer rückwärts zur Flur sein Blick sich wendet.

Fest verwachsen in seiner Scholle steht er,

mag nicht schweifen in hohen, blauen Lüften,

saugt sich Kraft aus der Brust der Mutter Erde,

ganz ein Riesenkind; ungeschlacht und täppisch, —

doch wenn einst er erwacht, zerreisst er Bären.

«TAS NAU TIK GRUTĪ PRAVIETOT» (56. lpp.)

«Tālu noskanu» 5. izdevumā (1934)«Bibliogrāfiskās piezīmēs» norādits,
ka, pēc Aspazijas izteikumiem, dzejolis sacerēts laikā, kad Rainis strā-

dājis par DL redaktoru (no IR9I. g. 17. decembra līdz 1895. g. 1. de-

cembrim). Norāde, ka dzejolis, domājams, sacerēts, Rainim strādājot
DL, ir arī KR (1949) 6. sēj., «Raioa lirikas blhliogTāfifā». PlrmpiiMir
Jums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā, 39. lpp. KR (1914) 2. sēj. iespiesis
ar virsrakstu «Pravietojums»

Saglabājušies četri tīrraksti (23096/41; 23096/42; 23098/16 un

127911/5).

FABRIKAS MEITENES DZIESMA (57. lpp.)

Sacerēts Slobodskā, Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā.
40. lpp., ar virsrakstu «Meitenes dziesma». Ar šādu virsrakstu iespiests
ari «Tālu noskaņu» 2.—3. Izdevumā. Ar virsrakstu «Fabrikas meltenn

dziesma» dzejolis pirmoreiz publicēts KR (1°14) 2. sēj

Saglabājušies divi 1.—12. rindas melnraksti (23096/44—45. bez virs-

raksta), 1.—12. rindas tīrraksts (23096/43, bez virsraksta), divi dzejoli
tīrraksti (23098/16 un 23094/2). Abi dzejoja tīrraksti un teksts krājumi
cenzūras eksemplārā Ir ar virsrakstu «Meitenes dziesma».

VINS TO ZINĀJA (58. lpp.)

DzD t. sēj., priekšvārdā «Tālām noskaņām», Rainis norāda, ka dze-

jolis, cik viņš atceras, sacerēts jaunībā un ir no agrā krājuma, ko vins

sastādījis, dzīvodams Viļņā (1889—1891). Tātad, domājams, dzeļolis sa

cerēts Jau studiju gados. Slobodskā dzejolis rediģēts. Pirmpublicējums
MVM. 1901, 4. nr., 262. lpp. Tajā Ir atšķirības no pamatteksta. DaMdās

atšķirīgās redakcijās dzejolis iespiests žurnālā «Jaunības Tekas», 1912.

7. nr., 23. lpp., «Tālu noskaņu» 1.—4. izdevumā, KR (1914) 2 sēj.

Saglabājušies divi melnraksti (23096/19, bez virsraksta; 23097/10r>).

Rainis strādājis pie dzejoja atdzejošanas vācu valodā.

Saglabājies atdzejojuma melnraksts (127W0/03— 91, datēts ar 1923. g.

10. maiju). Atdzejojums nav pabeigts.
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JAUNA GADUSIMTEŅA NAKTS DOMAS (60. lpp.)

Sacerēts Slobodskā 1900. g. Dzejolis ietver pārdomas par aizvadīto

un nākošo gadsimtu, tā laika starptautisko stāvokli, angju un būru

karu. Raiņa Slobodskas dzejoju sarakstā tas minēts divas reizes — pie
1900. g. darbiem. Pirmoreiz pie dzejoja atzīmēts janvāris, otrreiz —

decembris. Pirmajā gadījumā norādīts, ka dzejolim ir 440 rindu, ot-

rajā— 640 rindu. «Tālu noskaņu» 5. izdevumā (1934) «Bibliogrāfiskās pie-
zīmēs» norādīts, ka, pēc Aspazijas izteikumiem, dzejoli bijis paredzēts

iespiest MVM. «Tālu noskaņu» cenzūras eksemplārā (22761) dzejoļa
teksts, sākot ar 8. nodalu, ir salikuma novilkumā. Tā burti ir tādi

paši kā MVM. Domājams, vai nu cenzors aizliedzis dzejoli publicēt,
vai arī redakcija pati baidījusies to iespiest. Varbūt dzejolis nelika

nodrukāts žurnālā daudzo cenzūras izkropļojumu dēj. Salikumā dau-

dzās rindās cenzūras svītrotā teksta vietā ir svītriņas. «Tālu noskaņu»
cenzūras eksemplārā dzejolī «Jauna gadusimteņa nakts domas» cen-

zora svītrojumu vairs nav. Rainis dzejoli nosaucis par fragmentu. Tas,

liekas, darīts tādē], ka vairākas no iecerētām nodalām netika uzrakstī-

tas. Tā domāt vedina melnraksts, kurā daudzās vietās vienai nodajai
dots divu un pat triju nodalu apzīmējums. Ari dzejoja publicējumi
«Tālās noskaņās» tas tā palicis.

Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā, 43.-48. lpp.
DzD 1. sēj. Rainis dzejoli papildinājis ar 19 jaunām rindām un vairā-

kās vietās rediģējis. Tā kā nebija saglabājušies visi dzejoja manuskripti,
restaurēt pēc atmiņas visus cenzūras svītrojumus dzejniekam nebija

iespējams. To Rainis norāda jau KR (1914) 2. sēj. DzD 1. sēj. Rainis šo

piezīmi vēl papildinājis: «Tagad, 1924. g., varētu parādīties papildinā-

jumi, bet nu senie rokraksti izgaisuši līdz ar senām cerēm, ilgām un

sāpēm.»
Saglabājies uzmetuma fragments (23096/61, bez virsraksta) un meln-

raksts (23096/48—60, ar virsrakstu «Jauna gada nakts domas»).
91. rindā: Garais Toms — lielgabals.
156. rindā: Nos vincemus (latīņu vai.) — mēs uzvarēsim.

Sajā izdevumā novērsta kjūda 137. rindā — «klamsāties» labots par
«klamzāties».

VĀRDI (72. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. Pirmpublicējums MVM, 1900, L nr., 25. lpp.
Saglabājušies divi cietumā rakstīti melnraksti (23095/7; 23095/6, bez

virsraksta).

Sajā izdevumā novērsta kjūda 4. rindā — «savēt» labots par «zavēt».

«.. . PĀR! UPE! MĒNESS META» (74. lpp.)

Lugas «Uguns un nakts» prologa X. pants. Sacerēts Slobodskā 1902. g.

Saglabājies prologa melnraksts (120545). Pirmie divi melnraksta panti
datēti ar 1902. g.

RASA KLĀJA ZEMES VAIGU (75. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums MVM, 1902. 8. nr., 578. lpp.
Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (23096/76, bez virsraksta; 2309»>/47).

1902. p. 20. jūlijā Aspazija vēstulē Rainim kritizē dzejoli un raksta:
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«Pirmā dabas aina arī Ir ]oti jauka; vienīgi beidzamā rinda «Dimantro-

tas sagšā sprauda» man nepatīk, ir jau dzirdēts. «Sagša» ir jau novazāts,
un citādi taču viss ir jauns: zemes vaigs un baitā asru autā tits.»

Pirmpublicējumā dzejolis iespiests ar Aspazijas kritizēto rindu. levie-

tojot dzejoli «Tālās noskaņās», Rainis pantu ar minēto rindu svītrojis.

BALTA LAIME (76. lpp.)

Sacerēts cietumā. 1899. g. vasarā Rainis no Slobodskas nosūta dze-

joli Aspazijai. Pirmpublicējums MVM, 1899, 9. nr., 701. lpp. KR (1914)
2. sēj. dzejolis nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājušies divi tīrraksti (23095/2 un 23095/14). Tīrraksts 23095/2
1r Raiņa cietuma dzejoju manuskriptā.

VAKARA MIERS (77. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums MVM, 1902, 10. nr., 763. lpp.
Tas atšķiras no pamatteksta. DzD 1. sēj. iespiests dzejoja autogrāfs,
kura 2. rinda vēl nav galīgi izveidota un doma izteikta divējādi: «Mā-

koņu piespiesta (guldīta)». Zinātniskajā izdevumā 2. rinda iespiesta bez

iekavās liktā vārda. «Tālu noskaņu» 1.—4. Izdevumā dzejolis ir ar nelielām

atšķirībām no pamatteksta. KR (1914) 2. sēj. dzejoja 1. un 2. pants
iespiests kā «Tālu noskaņu» pirmizdevumā, bet 3. pants — kā

DzD 1. sēj.
Saglabājies melnraksts (29542) un tīrraksts (23098/3). Tīrraksts Ir

tādā pasā redakcijā kā pirmpublicējums.
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/84). Atdzejojums lespiests antoloģijā «Lettische Lyrik»,
244. lpp.:

Abendfriede

Am Himmelsrande

rötlich verlöschend loht,

erdrückt von Wolken,
schwindendes Abendrot.

Am Walde fern ein Feuerlein

unstet verflackernd brennt,

leis zirpt die Grille,

Frieden das Herz nur ntcht kennt.

Tiefer und tiefer

sinkt Finsternis auf das Licht

feucht weht die Kühle,
heisser glüht dein Gesicht.

MO2ĪBA (78. lpp.)

«Tālu noskaņu» 5. izdevumā (1934)«Bibliogrāfiskās piezīmēs» norādits,

ka, pēc Aspazijas izteikumiem, dzejolis varbūt sacerēts laikā, kad

Rainis dzīvoja un strādāja Viļņā (1889—1891). Norāde, ka dzejolis, do-

mājams, rakstīts, Rainim strādājot Vilnā, ir arī KR (1949) 6. sēj.,

"Raiņa lirikas bibliogrāfijā». Slobodskā dzejolis rediģēts.

Pirmpublicējums DLp. 1899, 48. nr., 27. febr., 72. lpp.

Saglabājies melnraksti (23097/34, ar virsrakstiem «Milžibas mīkla»,
•Mūžība») un tīrraksts (23098/21).
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MIGLAS LOKĀ (79. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums MVM, 1902, 12. nr., 883. lpp,

ciklā «Rudens ainas».

Saglabājies melnraksts (23096/28, bez virsraksta) un tīrraksts

(23098/17).

SIRDS TIK GROTA (80. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums MVM, 1902, 12. nr„ 883. lpp,
ciklā «Rudens ainas».

Saglabājies tīrraksts (23098/17).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/88). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik»,
245. lpp.:

Schwer von Leide

Schwer und schauernd

kehrt die Windsbraut

Wald und Weide.

Füllt mit kaltem

Herbsteswehen

Feld und Heide.

Kommt in grauer

perlenschwerer
Nebelseide.

Beugt die Halme,

beugt die Raute

mit dem Kleide.

Welkt die Raute.
welkt das Herz mir

schwer von Leide.

JÖRAS VAIDI (81. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g., vācu valodā. 1901. g. Slobodskā Rainis

dzejoli pārstrādāja latviešu valodā. Pirmpublicējums MVM. 1902, 12. nr.,

883. lpp., ciklā «Rudens ainas».

Raiņa cietuma dzejoļu manuskriptā saglabājies dzejoļa vācu teksts

Raiņa rokrakstā (23093/58, ar virsrakstu latviešu valodā — «Jūras

mila») un Aspazijas pārrakstījumā (23092/18):

Ich höre Meeres Rauschen

Aus fernen Zeiten her;

Ich mag nur immer lauschen,
Es klinget immer mehr.

Es klinget immer heller,
Und reiner wird der Ton,

Es nahet schnell und schneller,

Ich kenne die Stimme schon:
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Es ist das Jauchzen und Brausen,
Die grosse lachende See —

Geworden in Schmerzen und Grausen

Mein Liebling, schaumglänzend wie Schnee.

Saglabājušies arī divi melnraksti latviešu valodā (22844/99, datēts

ar 1901. g„ un 23095/6a, abi bez virsraksta), kā ari divi tīrraksti

(23098/16; 127911/9, bez virsraksta).

PRIEKS NEGAISA (82. lpp)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums MVM, 1902, 12. nr., 883 lpp.,
ciklā «Rudens ainas».

Saglabājušies divi melnraksti (23096/44—45, abi bez virsraksta),
I—B. rindas melnraksts (22749/38, bez virsraksta) un divi tīrraksti
(23098/16; 23096/46, bez virsraksta).

VELS VAKARS (83. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. 1899. g. septembra sākumā Rainis nosūta

dzejoli no Slobodskas Aspazijai.
Dzejoli iespiežot, radās dažādi sarežģījumi. 1899. g. 23. oktobrī As-

pazija Rainim raksta: «Cenzors Tavā «Vēls vakars» bija nosvītrojis
abas belrfltmil rindas. Gribēju jau aiziet pie viņa, bet šodien otrajā

sūtījumā viņš izlaidis cauri.» Ar to dzejoja likstas vēl nebeidzās. 6. no-

vembrī Aspazija atkal raksta: «Vakar dienā es loti uztraucos Tava

dzejolīša dēj. Cenzors bija izsvītrojis «diezgan būts», un tie atsūtīja
atkal, teikdami, ka nu esot izgājis cauri. Arī korektūrā es izlasīju
pareizi «diezgan būts» un nomierinājos. Piepeši iespiestu es redzu

«diezgan būs». Es iztaisīju lielu skandālu un briesmīgi nolamāju Zā-

līti. Viņš paskaidroja, ka esot gribējis dzejoli glābt un iekoriģējis iekšā

«būs», bet katram taču jāsaprotot, ka pēc «krūts» var nākt tikai «būts».»

Rainis 12. decembrī rakstītajā vēstulē Aspazijai savukārt izteica sašu-

tumu, ka dzejolis nav iespiests ar virsrakstu «Nakts vēji», kā viņš bija
iecerējis. lespējams, ka nosaukumu «Vēls vakars» dzejolim devusi As-

pazija, jo ar šādu virsrakstu viņa piemin to savās vēstulēs.

Pirmpublicējums MVM, 1899, 11. nr., 842. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23091/1). Melnraksts ir uz lapiņas, kurā Rainis

cietumā cieši citu pie cita uzrakstījis vairākus dzejoļus.

BULA LAIKS (84. lpp.)

I un II daļa sacerēta cietumā 1897. g. Tās ar tinti rakstītas uz lapi-

ņas, kurā Rainis cietumā uzrakstījis vairākus dzejojus, 111 daļa arī uz-

rakstīta uz cietuma manuskripta lapiņas, bet ar zīmuli. lespējams, ka

HI daļa uzrakstīta Slobodskā, kad rediģēta arī I un II daļa. 1901. g.

15. maijā Aspazija Rainim raksta: «No dzejolīšiem nākamajā burtnīcā

būs ievietots «Sloga laiks» [dzejoļa sākotnējais virsraksts), to var dot

nepabeigtu, ar punktiņiem, tas iznāks efektīgi, un tad vēlāk Tu to vari

turpināt tālāk un vēlreiz iespiest.» Domājams, Aspazija te runā par

«Bula laika» I, II un 111 dalu, uzskatīdama, ka dzejolis vēl nav pabeigts.
Dzejoļa pirmpublicējumā MVM, 1901, 6. nr., 464. lpp. ir iespiestas visas

tris daļas. Tās ir tādā pašā redakcijā kā «Tālās noskaņās» — Rainis
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un antoloģijā «Nākotnes skanas» iespiests ar virsrakstu «Sloga laiks».

Saglabājies 1.—9. rindas melnraksts (23091/1), I.—lß. rindas meln-

raksts (23000/17) un visa dzejoļa melnraksts (23095/7). Visi rokraksti

lr bez virsraksta.

«...AUKSTĀ DVESLE, LEPNA DVĒSLE» (88. lpp.)

DzD, 1. sēj., 294. lpp. Rainis norāda, ka dzejolis sacerēts studiju ga-

dos (1084—1888). Četrrinde ir garāka dzejoļa 1. pants. Viss dzejolis
ievietots zinātniskā izdevuma 5. sējumā pie Raiņa ārpuskrājumu dzejo-

ļiem. Pirmpublicējums DL, 1895, 248. nr., 1. nov. Tajā dzejolim ir divi

panti.

VECĀS LIGAS (89. lpp )

«Tālu noskaņu» 5. Izdevumā (1934) «Bibliogrāfiskās piezīmēs» rak-

stīts, ka dzejolis sākts Pleskavā (no 1897. g. decembra līdz 1899. ļ.

jūnijam), bet pabeigts Slobodskā. Šāda norāde ir arī KR (1949) b. sēj.,

«Raiņa lirikas bibliogrāfijā». Sākumā dzejolis bija iecerēts garāks —ar

9 pantiem. Vēlāk beigu daļa atdalīta nost un ar tādu pašu virs-

rakstu — «Vecās ligas» — pirmizdevumā ievietota nodaļā «Priekšpa-
vasaris».

Pirmpublicējums MVM, 1902, 6. nr., 439. lpp. ir dzejoļa sākotnējais,
garākais variants. «Tālu noskaņu» 1.—4. izdevumā dzejolis nedaudi

atšķiras no pamatteksta.
Saglabājies melnraksts (23096/33, ar virsrakstu «Ko tu ļāvi ikdie-

nībai?»).
Pamattekstā dzejoja virsrakstā ieviesusies kļūda. Tā Ir novērsta jau

KR (1947) 1. sēj.

PAMAZĪTĒM (90. lpp.)

DzD 1. sēj., priekšvārdā «Tālām noskaņām», Rainis norādījis, ka dze-

jolis sacerēts cietumā (1897), Pirmpublicējums DzD, 1. sēj., 297. lpp.
Saglabājies tīrraksts (23098/17).

ĪSIE PANTIŅI (91. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1901, 6. nr., 425. lpp.
Četrrindes melnraksts (23095/6) uzrakstīts uz lapiņas, kurā Rainis cie-

tumā cieši citu pie cita sarakstījis vairākus dzejojus. «īsie pantiņi» rak-

stīti starp dzejoļa «Vēl ziema» melnraksta 3. un 4. pantu. Domājams,
ka Rainis četrrindi uzrakstījis cietumā. Dzejoļa saturs turpretim Šķiet
vairāk attiecamies uz Slobodskas periodu, kad Raiņa dzejoļiem bija
daudz jācieš no cenzora sarkanā zimuja.

Sākumā Rainis bija paredzējis četrrindi «īsie pantiņi» dot krājuma
titullapā kā moto (23096/67).

TELPAS NAU (92. lpp.)

2.-5. rinda sacerēta cietumā 1897. g. Pabeigts Slobodskā. Pirm-

publicējums MVM, 1900, 2. nr., 97. lpp., ar virsrakstu «Nav telpas».
Saglabājies cietumā uzrakstīts dzejoļa 2.—5. rindas tīrraksts

(23090/6a) un Slobodskā uzrakstīts 6.—12 rindas melnraksts (23096/29),
abi rokraksti bez virsraksta.

474
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ZIEDU SAPŅI (93. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. Pirmpublicējums «Saimnieču un zelteņu
kalendārā 1900. gadam», 47. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta. Ar citām

atšķirībām no pamatteksta iespiests antoloģijā «Ziedi un pērles», 1904,
47. lpp.

Saglabājušies divi cietumā rakstīti dzejoļa melnraksti (23095/2;
23091/1, bez virsraksta un bez moto).

Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma meln-
raksts (127966/90, ar Aspazijas labojumiem) un novilkums uz šapiro-
grāfa (22991/4):

Blütenträume

Verwelkt, verweht, in dieErde gesenkt.
Bist du von Schrecken und Nacht umdrängt.

Die Zähne verbeiss, trag des Lebens Last!

So lang In der Brust du Atem noch hast.

Verbeiss die Zähne und trag und trag!
Wenn auch die Hoffnung erlöschen mag.

Wenn Glied für Glfed erschafft und bricht,
Die Tiefe des Dunkels gebiert das Licht

VĒL ZIEMA (94. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. Pirmpublicējums MVM, 1900, 5. Nr.,

342. lpp. Tajā ir atšķirības no pamatteksta.

Saglabājies visa dzejoja melnraksts (23095/6a) un 4.—13. rindas meln-

raksts (23096/24). abi bez virsraksta.

KALNĀ KĀPĒJS (95. lpp.)

Dzejoja pirmā redakcija radusies cietumā 1897. g., vācu valodā, ar

virsrakstu «Einsame Höhe» (120998/2):

Nun bin ich hoch gestiegen, —

Die Luft so dünn und leicht, —

Bin fesselfrei, kann fliegen
So weit der Himmel reicht.

Sūtot kādā vēstulē Aspazijai dzejoļa vācu tekstu, Rainis raksta: «Ne-

pabeigts, varbūt Tu to pabeigsi: kad tiecas pēc augstākā, varbūt sa-

sniedz, tad ir ar saviem centieniem viens, nevar ar citiem dalīties un

cieš no savas vientulības retajā kalnu gaisā» (23092/46). Domājams,
Slobodskā Rainis dzejoli pārstrādājis latviski.

Pirmpublicējums MVM, 1900, 10. nr., 758 lpp. Tajā lr atšķirības no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22987/16, ar virsrakstiem «Augstumu kā-

pējs», «Kalna galā»).

VIENS (96. lpp.)

DzD !. sēj., priekšvārdā «Tālam noskapām», Rainis norāda, ka dze-

jolis, cik viņš atceros, sacerēts jaunīl»ā un ir no agrā krājuma, ko viņš

sastādījis, dzīvodams Vijpā (1880—1891).

Saglabājies tīrraksts (23098/16).
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MDSU DIENAS (97. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g„ vācu valodā. Dzejoļa vācu tekstam ir viis-

raksts «Neunter Tag» un divi panti:

Die Tage, Tage gehen hin,
Leer, langsam, Stunde um Stunde,

Sie haben weder Kraft noch Sinn,
Sie sickern wie Blut aus der Wunde.

Ich schaue sinnend träge nach,
Weiss nichts mit ihnen zu schaffen.

Verlor'ner Schmerz, losbrechender Krach ...

Zeit alles zusammen zu raffen.

Dzejoja sākotnējais vācu teksts saglabājies Aspazijas pārrakstījuma

(23092/9—10). Slobodskā Rainis dzejoļa vācu tekstam devis virsrakstu

«Die Tage» un atmetis 2. pantu. Šī dzejoļa redakcija ar virsrakstu

«Unsere Tage» iespiesta DzD 9. sēj. (tīrraksts 23098/13). Vēl citā va-

riantā dzejolis iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik», 237. lpp.:

Die Tage, Tage gehen hin

Die Tage, Tage gehen hin

ohn Ende Stunde um Stunde,

sie haben weder Kraft noch Sinn,
versickern wie Blut aus der Wunde.

Saglabājies šī varianta melnraksts (22817/38, datēts ar 1923. g.

27. janvāri) un tīrraksts (127966/87).

. «Tālu noskaņu» 5. izdevumā (1934) «Bibliogrāfiskās piezīmes» norā-

dīts, ka, pēc Aspazijas izteikumiem, ierosmi dzejoļa tapšanai devusi

Aspazijas gaidīšana.

Pirmpublicējums MVM, 1899, 7. nr., 513. lpp., ar virsrakstu «let

dienas...» un nelielu atšķirību no pamatteksta. No pamatteksta atšķi-

ras arī dzejoja publicējums «Tālu noskaņu» 1.—3. izdevumā.

Saglabājies dzejoja tīrraksts vācu valodā (23098/13) un divi sākot-

nējie pārveidojumi latviešu valodā, abi sūtīti Aspazijai 1899. g. pava-
sarī. Dzejoja pirmā latviskā redakcija (75350, ar virsrakstu «Mūsu

laiks») dzejnieku neapmierināja, un zem dzejoja teksta viņš raksta:

«Tulkojums ir laikam pavisam nederīgs, bet vācu valodā Ir zināms no-

skaņojums.» Ari ar dzejoja otro latvisko redakciju (75352. bez virs-

raksta) Rainis nav apmierināts un raksta, ka tai nav «nekāda spēka

un jēgas».

VISU MŪ2U (98. lpp.)

Sacerēts Panevēžas cietumā 1897. g. un vēstulē Izsūtīts Aspazijai ar

piezīmi: «Vai tas varētu derēt «Nākotnes cilvēkam»? Tas tā atlidoja pa

pusei ar Pēru Gintu. Manas domas tās nav, bet tās tādas varētu būt.»

Vēstule kopā ar dzejoļa autogrāfu publicēta grāmatā «Rainis un Aspa-
zija dzīvē un mākslā», 2. daļa. fR.], 1937, 164 —165. lpp.

Dzejoļa pirmpublicējums MVM, 1899, 5. nr., 385. lpp.

Saglabājies vēstulē izsūtītais dzejoļa tīrraksts (15624, bez virsraksta)

un Aspazijas pārrakstīts dzejoļa teksts (23092/6).
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PATIESA DZĪVE (99. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. Šādu norādi Rainis dzejolim devis DzD
1. sēj. Dzejolis sakumā sacerēts vācu valodā (23092/46, ar virsrakstu

«Bar und pur» — «Kails un tīrs»):

Es ist nicht mehr ein klagendes Gedicht,
Es Ist nicht ein grausiges Traumgesicht —

Es ist die Wahrheit bar und pur:
Geruch, Gemeinheit und Eckel nur.

1899. g. vasaras beigās Rainis dzejoli, pārtulkotu latviešu valodā,
nosūta Aspazijai, kas viņam 8. septembrī atbild: «..mazo dzejolīti Tu

esi Joti jauki pārtulkojis. Bet tulkojums atstāj citādu iespaidu nekā

oriģināls. Es nemaz nezinu, kurš man patīk labāk. «Žēlais dzejolis» skan

kā tāds garš, ilgs, vientuļš sauciens tukšajās, plašajās zālēs. Turpretim

<saldsāpigas» ir sāpju kāres pilns. Tur ir tirdošas, draudošas šausmas.

Tas izskatās līdzīgs kādai sarakņātai, raustošai, briesmīgai sejai. «Rie-

buma pilna un pūstoša» skan briesmīgāk kā vācu valodā. Gribētu teikt

tā: vāciski — vairāk noskaņojuma, latviski — vairāk aizraujoša
iespaida.»

Pirmpublicējums gadagrāmatā «Burtnieks», 1901, 110. lpp.
Saglabājies tīrraksts vācu valodā (23092/46) un divi tīrraksti latviešu

valodā (23091/1, bez virsraksta; 23096/15, ar virsrakstu «Bez apsega»),
teksts Aspazijas rokrakstā (23096/21, bez virsraksta).

MOZIBAS PRIEKŠVAKARĀ (100. lpp.)

DzD 1. sēj. Rainis dzejolim devis piezīmi, ka tas sacerēts Liepājas
rietumā (1897. g. vasarā). Dzejolis rediģēts un pabeigts Pleskavā. Dze-

jolis ar saturu maskējošo virsrakstu «Dilonī» bija iesniegts cenzoram

jau 1898. g., bet viņš to aizliedza. R. Blaumanis Rainim par to 1899. g.
janvārī raksta: «Jūsu «diloni» sarkanais zīmulis iznīcinājis. Mums Latv.

nav diloņa.»'
Pirmpublicējums MVM, 1900, 2. nr., 112. lpp., ar virsrakstu «Diloni».

1900. g. 9. janvārī, uzzinājis, ka cenzors atļāvis dzejoli iespiest, Rainis

Aspazijai raksta, ka būtu vajadzīgs cits virsraksts — «Nirvāna». Dzej-
niekam bijušas arī vēl citas dzejoļa virsrakstu ieceres — «Priekšvakarā»

vai «Nu nākas mirt» (vēstule Aspazijai, 74871). MVM dzejolis iespiests
bez 11. rindas, ar kļūdu 4. rindā — «nirt» vietā nodrukāts «mirt».

Kjūda palikusi ari «Tālu noskaņu» 1.—3. izdevumā un novērsta tikai

4. izdevumā. Uz drukas kļūdu Rainis norāda Aspazijai 1900. g. 16. feb-

ruārī rakstītajā vēstulē.

Saglabājies melnraksts (23092/41, ar virsrakstu «Diloni»).

«.. . MANA DVĒSELE ATKAL AUGŠUP NIRS» (102. lpp)

Aspazijas dzejoja «Nosalis tauriņš» 2. pants. Pirmpublicējums MVM,

1902, 11. nr., 815. lpp.

1 Blaumanis R. Kopoti raksti, 7. sēj. R, 1959, 374. lpp.
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KOPS GARAS MO2IBAS (103. lpp.)

Sacerēts Slobodskā 1899. g. Rainis pats par dzejoļa rašanos Izteicies

«Toreiz dzīvoju kā izsūtītais Slobodskā. Bij vēls rudens vakars. Biji

ļoti noguris un atpūtai drusku atlicies gultā. Te piepeši nogurumā to-

mēr radās jūsma, un dzeja izplūda visa uzreizi, visa vienā paņēmienā.

Uzrakstīju un vēlāk pat to nekad vairs labojis netiku.» 1
1899. g. rudenī Rainis nosūta no Slobodskas trimdas uz Rīgu dzejoļus

«Kopš garas mūžības», «Vēls vakars», «Zilganas dzirksteles», lai Aspa-

zija parūpētos par iespiešanu.

Pirmpublicējums MVM, 1899, 12. nr., 965. lpp.

Saglabājies melnraksts (23091/1).

ZALÄ PAVĒNĪ (104. lpp.)

«Tālu noskaņu» 5. izdevumā (1934)«Bibliogrāfiskās piezīmēs» norādīts,

ka, pēc Aspazijas izteikumiem, dzejolis sacerēts Pleskavā 1897. g., gaidot

spriedumu. Norāde par šādu dzejoļa tapšanas laiku ir arī KR (1949)

6. sēj., «Raiņa lirikas bibliogrāfijā».
1901. g. sākumā Rainis no Slobodskas nosūta dzejoli Aspazijai, un tā

viņam 4. maijā atbild: «Abi dzejolīši «Zelta tvaiks» un «Zaļā lievenī»

(Pārraksts loti jauks, uzreiz ir vesela glezna) iespiesti izskatās vēl jau-

kāki, es tagad nemaz vairs nezinu, kurš ir skaistāks f. .} Pirmais ir

acīm, otrs — sirdij, un es vēl vienmēr nezinu, kam dot priekšroku,
skaistumam vai labsirdībai.»

Pirmpublicējums MVM, 1901, 5. nr., 370. lpp.

Saglabājies melnraksts (23096/30, ar virsrakstiem «Zajā lieveni»,

«Zaļā pavēnī»).

ALKANĀ ZEME (105. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. Pirmpublicējums MVM, 1899, 10. nr.,

797. lpp.
Saglabājies rietuma rakstīts tīrraksts (23091/11, tīrraksts vēstulē, kas

rakstīta Aspazijai ap 1899. g. jūlija vidu (1567R), un teksts Aspazijas
rokrakstā (23096/20).

STLTS DVAŠAS VILNIS (106. lpp.)

Sākts cietumā 1897. g. Pabeigts Slobodskā. Pirmpublicējums MVM.

1899, 12. nr., 941. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.
Dzejoļa 1.—2. pants vispirms sacerēts vācu valodā. Tas iespiests

DzD 9. sēj. ar virsrakstu «Dein Atem»:

Am freien Meeresslrande

Klein Knusperhäuschen steht —

Zum fernen kalten Lande

Ein warmer Lufthauch weht.

Ich fühl' deinen Atem dringen
Mir tief in die Seele hinein,
Ein <ruellendcs Leben bringen.
Erwärmen, umfassen mein Sein.

1 Birkerts P. Raiņa dailradīšanas procesa psiholoģija. — «Izglī-
tības Ministrijas Mēnešraksts», 1923, 1. nr, 50. lpp.



479

Saglabājies vācu teksta tīrraksts (23098/12). latviska teksta

melnraksts (23091/1, rakstīts cietumā, bez virsraksta) un tīrraksts

(23096/15).

SABIRZIS ZIEDIŅŠ (107. lpp.)

«Tālu noskaņu» 5. izdevumā (1934) «Bibliogrāfiskās piezīmēs» norādīts

ka, pēc Aspazijas izteikumiem, dzejolissacerēts Panevēžas cietumā 1897.g.
Rar apstākļiem, kas devuši dzejolim ierosmi, «Bibliogrāfiskās piezīmēs»
150. lpp., dots Aspazijas stāstījums: «Tas bija Poņevēfā. Gājām reiz pa
rudzu druvu. Man bij iebiris matos ziediņš. Nogriezu matu sprogu ar

visu ziediņu. Noplēsu gabaliņu no savas sarkanās šallītes, ietinu tur

ziediņu un iedevu Rainim. Viņš vienmēr to nēsāja sev klāt, Tas viņam
bija līdz arī Poņevēžas cietumā, kur dzejolis sacerēts.»

Pirmpublicējums MVM, 1900, 1. nr., 19. lpp.
Saglabājušies divi melnraksti (23095/7, ar virsrakstu «Saburzīts ri»

diņš»; 23095/6, bez virsraksta), abi rakstīti cietumā.

NIEKABĪLE (108. lpp.)

Domājams, sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums MVM, 1900, 9 nr.,

690. ipp. «Tālu noskaņu» I—3. izdevumā. KR (1914) 2. sēj. dzejolim ir

neliela atšķirība no pamatteksta.

7ILGANAS DZIRKSTELES (109 lpp.)

Sacerēts Rigas cietumā 1897. g. No cietuma Rainis vēstulē Izsūtīja

dzejoli Aspazijai. Rainis pats nebija ar dzejoli visai apmierināts un vēs-

tulē raksta: «Man jau krietni apnikuši tie «skaistie» vārdi; pārāk biezi

atkārtojas arī tās pašas atskaņas un tie paši gleznojošie vārdi. Kad es

ar laiku justos brīvāks, es taisītu pavisam citāda veida dzejojus; līs

veids ir jau palicis amatniecisks. Un es gribētu tik Joti, loti taisīt ko

Hin jauku» (15614). Vēstule ir bez datējuma un publicēta grāmatā «Rai-

nis un Aspazija dzīvē un mākslā», 2. daja, 1937, 212.—213. lpp. Publi-

cējumā norādīts, ka vēstule rakstīta 1897. g. jūnijā.
Pirmpublicējums gadagrāmatā «Burtnieks», 1901, 79. lpp. Tas atšķiras

no pamatteksta.
Saglabājušies divi cirtumā rakstīti melnraksti (1.5K14; 23091/1, ar

virsrakstiem «Mūžīgs rīts», «Zilganas dzirksteles»).

VELNA SKUĶIS (110. lpp )

Sacerēts Slobodskā. Raiņa Slobodskas dzejoju sarakstā minēts pie
1901. g. Pirmpublicējums MVM, 1901. 6. nr.. 440. lpp. Tas atšķiras no

pamatteksta.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (23091/2), 1.—16. rindas tīrraksts

(127911/14) un 18.—20 rindas tīrraksts (23096/64).

MAZĀKĀS KĀJIŅAS (111. lpp.)

Sacerēts Slobodskā un veltīts Aspazijai. Pirmpublicējums MVM,

1902, 1. nr., 32. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta
Saglabājies I.—B. rindas melnraksts (22973/33) un 10—20. rindas

melnraksts (23096/26), abi bez virsraksta.
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SĪKIE PIRKSTIŅI (112. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Raiņa Slobodskas dzejoju sarakstā minēts pie
1900. g. dzejoļiem. «Tālu noskaņu» 5. izdevumā (1934) «Bibliogrāfiskās

piezīmēs» teikts, ka Aspazija reiz turējusi roku pret sauli un, vērojot to.

radusies ierosme dzejolim.
Pirmpublicējums MVM, 1900, 8. nr., 598. lpp. Tas atšķiras no pa-

matteksta. «Tālu noskaņu» pirmizdevumā dzejolis ir tādā pašā redak-

cijā kā pirmpublicējumā.
Saglabājies visa dzejoja uzmetums (23095/5, bez virsraksta), 3.—12

rindas melnraksts (23091/2) un visa dzejoja tīrraksts (23091/2).

AIZ BLÄVÄ PLĪVURA (113. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā,
91. lpp.

Saglabājies melnraksts (23096/39, bez virsraksta) un tīrraksts

(23098/3).

ZELTA TVAIKS (114. lpp.)

Sacerēts Liepājas cietumā 1897. g. Jūnijā («Rainis un Aspazija dzīvē

un mākslā», 2. daļa, 1937, 213—215. lpp.) un vēstulē bez datējuma

(15613) izsūtīts Aspazijai. Vēstulē Rainis raksta, ka ir pārstrādājis ag-

rāk nosūtīto «dzejiņu» un tagad tā «ir vairāk viengabalaina un tai ir

arī vairāk jēgas».
Pirmpublicējums MVM, 1901, 5. nr., 342. lpp. Tas atšķiras no pamat-

teksta. Sarakstoties ar Aspaziju par dzejoļa publicēšanu, Rainis 1901 g.

11. maijā vēstulē viņai saka: ««Zelta tvaiks» sniedz tikai bālu nojautu

par laimi, ko es atradis Tevī.»

Saglabājies melnraksts (23096/38) un tīrraksts (t5613, bez virsraksti

SI DZĪVE BIJ TUKŠA (115. lpp.)

Sacerēts Slobodskā un veltīts Aspazijai. Pirmpublicējums «Tālu no-

skaņu» pirmizdevumā, 93. lpp.

Saglabājies melnraksts (23096/31, bez virsraksta) un tīrraksts

(23098/16).

MĪLAS DVĒSELE (116. lpp.)

Sacerēts Panevēžas cietumā 1897. g. jūnijā («Rainis un Aspazija dzīvē

un mākslā», 2. dala, 1937, 167.—168. lpp). Rediģēts un pabeigts Slo-

bodskā. Dzejoli Rainis no cietuma izsūtīja vēstulē Aspazijai un rak-

stīja: «Vai tas ir dzejolis, vai nē? Otrā puse izskatās tāda, bet pirmā

puse neder nekam. Vai neatstāt tikai otru pusi vien? īstenībā pirod
izsaka to pašu, tikai mazliet plašāki un krietni vien sliktāki. Sākumā

bija tagadējā otrā puse rakstīta kā pirmā; tad visam dzejolim bija
vairāk jēgas, bet tad beigās nāca klāt tā izskaidrojošā prozaiskā daļa.
uri tas samaitāja iespaidu. Dzejolim vajadzētu saistīties ar Tavu «Jaunā

mīla», bet es jau nevaru tikt Tev klāt, es arvien apkaunojoši krītu at-

pakaļ» (16200).
Pirmpublicējums MVM, 1901, 7. nr., 535. lpp. Tajā Ir atšķirības no
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pamatteksta. No pamatteksta atšķiras ari dzejoja publicējums «Tālu

noskaņu» 1.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.
Saglabājies melnraksts (23096/72, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(16200).

MANAS ILGAS (117. lpp.)

Sacerēts Slobodskā 1902. g. pirmajā pusē. 1902. g. 20. jūlijā Asi>a

zija Rainim par tikko sapemto dzejoli raksta: «Tajā Ir labsirdība, skais

tums, patiesība un spēks. Cik uzskatāms ir ziediņš, kas guj, «galviņu
ievilcis», un tāpat beigas: «Ilgas kā katlā ieslodzīts tvaiks.» Tava dzeja
ir vispār kā briesmīgs saistošs dabas spēks, kas tik ilgi rūc pazemē, līdz

kamēr izlauzās uz āru ar lielu efektu.»

Pirmpublicējums MVM, 1902, 8. nr., 599. lpp. Tajā ir atšķirības no

pamatteksta un cenzors svitrojis 21.—24. rindu. 1902. g. 23. jūlijā Rai

nis vēstulē Aspazijai izsaka nožēlu, ka pēc pēdējā panta svītrošanas

dzejolis zaudējis savu spēku.
Saglabājušies divi melnraksti (29542, bez virsraksta; 23096/47),

1.—16. rindas melnraksts (23096/74, bez virsraksta), 17.—24. rindas

melnraksts (23096/13, bez virsraksta).

«... SAULE ELPOJOŠĀM ACĪM» (120. lpp.)

Sacerēts 1902. g. Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā.

97. lpp.
Saglabājies četrrindes melnraksts (23096/33) un tīrraksts (23097/74.

datēts ar 1902. g.).

SAULES BĒRNS (121. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums MVM, 1900, 8. nr., 575. lpp.

Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.
«Tālu noskaņu» 5. izdevumā (1934) «Bibliogrāfiskās piezīmēs» 154. lpp.

dots Aspazijas paskaidrojums par dzejoli: «Taisni tāds Raiņa rakstuis.

Prieks nav nekas. Kā uz karstas dzelzs viens piliens. Vesels prieka lie-

tus Jālej pāri. Bēdas paliek ilgi viņa dvēselē.»

SKANOŠA LIESMA (122. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1901, 3 nr., 207. lpp., ar virsrakstu «Degoša

dvēsle». «Tālu noskaņu» 4. izdevumā. KR (1914) 2. sēj. dzejolis nedaudz

atšķiras no pamatteksta.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 6. rindā — «zvel» labots par «svel»

23. rindā — «dvēseles» labots par «dvēsles».

VELS SAULES STARS (123. lpp.)

DzD 1. sēj. Rainis dzejolim devis piezīmi, ka tas vispirms sacerēts

trimdā vācu valodā. 1902. g. 23. jūlijā Rainis dzejoli no Slobodskas no-

sūta Aspazijai. Pirmpublicējums MVM, 1902, 11. nr, 823. lpp. Tas

stipri atšķiras no pamatteksta. Citas atšķirības no pamatteksta dzejolim

Ir «Tālu noskaņu» 1.—4. izdevumā, KR (1914) 2. sēj.
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Saglabājies melnraksts vācu valodā (127966/95—96), tlnaksts vācu

valodā (23098/14—15) un tirraksts latviešu valodā (23098/10).
Dzejoļa teksts vācu valodā iespiests DzD. 9. sēj., 483.-484. Ipp.j

Später Sonnenstrahl

Im Auge Feuer, auf den Lippen Trotz,

Doch Unruh wühit dir im Busen,

Und tief im Herzen weint eine Stimme,

Im engsten, verborgenstenWinkel der Seele.

Du solltest nicht weinen, liebe Seele,
Es ist ja nichts.

Ein später, verlorener Sonnenstrahl,

Er strich vorüber in ungleichem Laufe,

Bald hell erglänzend und bald verblassend,
Angstlich hastend im Herbste,
Wie verschüchtertes Wild;

Er suchte die Brüder vom Sommer,
Die heisse, glühende Sonne.
Was geht es dich an!

Es ist ja nichts.

Was weinst du noch, einsame Seele?

Der Strahl verflog, wir sind im Schatten,
Im Schatten ist kühleres Kämpfen,
Das wussten die Griechen,

Die um Leonidas fielen.

Denn der Kampf ist heiss,

Er wird die erstarrenden Glieder erwärmen,
Und trocknen die Tränen —

«Und auch das Herz?»

Nein, nicht das Herr.

Denn Liebe und Mitleid halten es welch:

Das Leid ist unsäglich.
Sei ganz du selbst, du wirst es brauchen.

Und weine nicht, sondern kämpfe.
Es ist ja nichts.

Der Sonnenstrahl, er kam ja von aussen,

Du kannst ihn nicht locken, kannst ihn nicht halten; —

Er ist ja nichts, er verfliegt.
Doch die Seele bleibt,

Die Seele wächst,
Die Seele hat Grosses zu schaffen:

Das Leid ist unsäglich! —

Die Seele ist auch ein Strahl, eine andere Sonne;
Die leuchtet still und beständig
In weissem, einfarbigem Lichte,
Und sie verfliegt nichL

Hör auf, was weinst du?

Es ist ja nichts.
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Es trübt keine Wolke die innere Sonne,
Die kennt keinen Herbst

Ufli flutet warm in Winter und Tod.

Sie leuchtet tief hinein, wo nicht eindringt
Die heisse, rotgoldige,
Die siebenfarbige Sonne der Welt,
Sie dringt in die tiefen Keller unter der Erde,

In die einsamen Herzen,

Dass sie kräftig werden und aufstehen
Und wagen an Tag zu steigen. —

Es ist ja nichts,

Es ist ja gar nichts.

Noch weinst du, einsame Seele?

Doch, doch, — du weinst noch!

Die Tranen fliessen noch heimlich.

Du sollst nicht weinenl

Schon ist das Herz ganz voll von Tränen.

Und ist so schwer.

Hör auf! Ich will nichtl

Auf in den Kampf!
Und wehre dich, Hundsfottl

CELIESI (126. lpp )

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā,
104. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (23096/22 un 23096/77, abi bez virs-

raksta! un divi tīrraksti (23096/23, bez virsraksta; 23098/16).

VIENĪGĀ ZVAIGZNE (127. lpp.)

Sacerēts Slobodskā, rakstot lugu «Pusideālists». Pirmpublicējums
MVM, 1902, 4. nr., 262. lpp., ar virsrakstu «Augstākā ideja» un nelie-

lām atšķiribām no pamatteksta. No pamatteksta atšķiras arī dzejoļa
publicējums KR (1914) 2. sēj.

Dzejoja rokraksti atrodas lugas «Pusideālists» pirmrakstos (19260 un

19261) un tīrrakstā (19262).
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma no-

vilkums uz šapirogrāfa (22991/5) un tīrraksts (22722/17):

Der einzige Stern

Und wisse, was höchste Idee dir spricht:
Menschlich Erbarmen kenne ich nicht

Denn was in meiner Ramme entbrennt.

Das fragt nicht, ob ins Verderben er rennt;

Nicht sich, nicht andre achtet sein Sinn,

Er opfert alles, das Teuerste hin;

Sein Allerteuerstes opfert hin,

Er blickt nicht seitwärts, er geht grad aus;

Lob, Tadel, Spott, was macht er sich draus?

Nacht hüllt ihm alles; was nah, was fern —

Er sieht nur einen winzigen Stern



484

JAUNEKĻIEM (128. lpp.)

Sacerēts, mācoties ģimnāzijas pēdējās klasēs vai studējot. Rediģēts

un pabeigts Slobodskā. Aspazija Rainim 1900. g. 10. aprīlī vēstulē aiz-

rāda, ka dzejolim ir vājš nobeigums: ««Jauneklis» citādi ir jauks, tikai

beigas negrib man patikt, tās atšķiras, nedrīkst maigi skanēt, jābūt kā

trāpīgam cirtienam. Tu vari šo nobeiguma veidu mācīties no saviem

paša labākajiem dzejolīšiem.» Galigajā redakcijā Rainis dzejoli beidza

ar spēcīgu kāpinājumu.
Pinnpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā, 106. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (23093/10, jaunības gadu rokrakstā, uū

23097/65, abi bez virsraksta) un tīrraksts (23098/21).

ZELTĪTAS LAPAS (129. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums almanahā «Jauna raža», 6, 1903,

96.—97. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.
Saglabājies 1.—25. rindas melnraksts (23096/74, bez virsraksta), visa

dzejoja melnraksts (29542, bez virsraksta) un visa dzejo]a tīrraksts

(23098/3, ar virsrakstu «Zeltainas lapas»).

RITA VĒJI (131. lpp.)

Sacerēts Slobodskā 1902. g. pirmajā pusē. 1902. g. 28. jūnijā Rainis

Aspazijai raksta: «. . it nemaz nevaru atpūsties, laiks ir slikts, un dze-

jolīši arī ļoti viduvēji, neizceļas un neiet pāri vidusmēram, kā pēdējais
«Rīta vēji».»

Pirmpublicējums MVM, 1902, 6. nr., 452. lpp. Tas atšķiras no pa-
matteksta.

«Tālu noskaņu» 5. izdevumā (1934) «Bibliogrāfiskās piezīmēs» norā-

dīts, ka, pēc Aspazijas izteikumiem, dzejolis veltīts partijai.

VECA DZIESMA (132. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirm-
izdevumā, 110. lpp. «Tālu noskaņu» 1.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.

dzejolis nedaudz atšķiras no pamatteksta.
Saglabājies cietumā rakstīts melnraksts ar daļēji nodrupušu tekstu

(23095/7), tīrraksts (23098/20) un teksts Aspazijas rokrakstā (23096/21).

PRIECĪGIEM LAUDIM (133. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. Pirmpublicējums gadagrāmatā «Burtnieks»,

1901, 86. lpp, «Tālu noskaņu» 4. izdevumā dzejolis nedaudz atšķiras no

pamatteksta.

Saglabājušies četri tīrraksti (58383, datēts ar 1902. g. 15. aprīli, bez

virsraksta; 23095/7, rakstīts cietumā; 23096/14 un 23098/20) un teksts

Aspazijas rokrakstā (23096/21).
Sajā izdevumā novērsta kļūda 4. rindā — «neslāpstat» labots par

«neslāpsat».

VECĀS LIGAS (134. lpp.)

Skat. komentāru šī sējuma 474. lpp.
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TAURĒTĀJS (135. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. 1899. g. beigās Rainis no Slobodskas aiz-

sūta dzejoli Aspazijai. Pirmpublicējums MVM, 1900, 10. nr., 742. lpp.
ar virsrakstu «Vajga, vajgal» un citam atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (23095/7 un 23095/6a), abi bez viis-

raksta, rakstīti cietumā.

Sajā izdevumā novērsta kjūda 6. rindā — «tad» labots par «tas»

PAVASARA DZIESMA (136. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums MVM, 1903, 4. nr., 245. lpp.,
ciklā «Pavasara ainas», ar virsrakstu «Aprīļa vēji» un citām atšķirībām
no pamatteksta. «Tālu noskaqu» 1.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.

dzejolis atšķiras no pamatteksta.
Saglabājušies divi tīrraksti (23098/15 un 127911/13).

LAUZTĀS PRIEDES (137. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. 1901. g. maija pirmajās dienās Rainis dzejoli
nosūta E. Treimanim-Zvārgulim, kas publicē to gadagrāmatā «Burtnieks»,

1901, 19. lpp. Pirmpublicējums ir ar atšķirībām no pamatteksta. Rainis

vēl turpināja pie dzejoļa strādāt. MVM, 1901, 10. nr., 754. lpp. «Lauz-

tās priedes» iespiestas citā variantā, kas nedaudz atšķiras no pamat-
teksta. Neliela atšķirība no pamatteksta ir dzejo|a publicējumam «Tālu

noskaņu» 3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.
Rainis dzejoli atdzejojis vācu valodā. Saglabājies atdzejojuma tīr-

raksts (127966/8). Atdzejojums iespiests antoloģijā «Lettische Lyrik».
242. lpp.:

Die gebrochenen Fichten
»»*g.

Die höchsten Fichten am Meeresstrand

brach nieder der Sturm mit rauher Hand,

die Wipfel strebten zum lernen Licht,

sich biegen, sich beugen, das konnten sie nicht.

«Du hast uns gebrochen, du feindliche Macht,

noch ist der Kampf nicht zu Ende gebracht:
die Sehnsucht auch nicht im Tode erlischt,

der Hass in jedem Zweige noch zischt!»

Und siehe: — die man schon tot geglaubt,
die Fichten erheben aufs neue ihr Haupt:
als Schiffe tauchen sie auf aus der Flut —

zum Kampf mit dem Sturm in erneuter Wut:

«Wohlan ihr Wetter der Finsternis,

wir sind des fernen Zieles gewiss!
Ihr könnt uns zerbrechen, uns spannen ins Joch —

den Aufgang der Sonne, wir schauen ihn dochl»
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UZ PRIEKŠUI (138. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums MVM, 1901, 10. nr., 7bß. lpp.

Tajā ir nelielas atšķirības no pamatteksta. «Tālu noskanu» 1.—3. izde-

vumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis ir citā redakcijā.
Saglabājies melnraksts (127911/12) un tīrraksts (23096/35), abi bez

virsraksta. Melnrakstā 6. un 7. rindā izdarīti labojumi, kas nav vairs

salasāmi.

INFRAGIBILIS (139. lpp.)

Domājams, sacerēts Slobodskā. Raiņa Slobodskas dzejoju sarakstā

minēts pie 1901. g. «Tālu noskaņu» cenzūras eksemplārā (22761) cen-

zors dzejoli svītrojis. Sajā Izdevumā cenzora svītrotais teksts atjaunots
Pirmpublicējums MVM, 1901, 6. nr., 407. lpp., ar virsrakstu «Gars»

un citām atšķirībām no teksta «Tālu noskaņu» cenzūras eksemplārā.
Ar virsrakstu «Gars» dzejolis 1901. g. lespiests arī gadagrāmatā

«Burtnieks» un antoloģijā «Nākotnes skaņas». «Saimnieču un zelteņu

kalendārā 1906. gadam» iespiests dzejoļa variants, kas atšķiras no

lepriekšējām publikācijām.
Dzejolis bija ievietots arī Raiņa dzejoļu krājumā «Jaunais spēks*,

bet bez virsraksta. Teksts tāds pats kā «Burtniekā», «Nākotnes skaņās»

un «Tālās noskaņās». Lai novērstu atkārtošanos, zinātniskajā izdevumi

dzejolis no krājuma «Jaunais spēks» izņemts.

lnfragibilis (latīņu vai.) — nesalaužamais.

ELĒĢIJA (140. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā,
117. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23098/8, bez apakšvirsraksta).

JÄ, RIET... (142. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. Pirmpublicējums gadagrāmatā «Burtnieks»,

1901, 85. lpp. Tajā Ir atšķirības no pamatteksta.
Saglabājies melnraksts (23095/7, rakstīts cietumā) un divi tīrraksti

(23098/21; 57994, vēstulē Aspazijai).

PAVASARA DIENAS (143. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Sākumā dzejoja virsraksts ir bijis «Marta die-

nas». «Tālu noskaņu» cenzūras eksemplārā virs dzejoja ir liela jautā-

|i;ma zīme un virsraksts labots par «Pavasara dienas». lespējams, ka

cenzors «Marta dienas» saistīja ar 1881. g. 1. marta notikumiem, kad

nogalināja caru Aleksandru 11, un, lai piešķirtu dzejolim «nevainīgu»

raksturu, virsraksts tika mainīts.

Pirmpublicējums MVM. 1903, 4. nr.. 245. lpp., ar virsrakstu «Marta

dienas» un citām atšķirībām no pamatteksta.
Saglabājies 5.—20. rindas melnraksts (23096/77, bez virsraksta).

1.—4. rindas tīrraksts (23096/63, bez virsraksta) un divi visa dzejoja

tīrraksti (23094/3 un 23098/9, abi ar virsrakstu «Marta dienas»).

Sajā izdevumā novērsta kļūda 5. rindā — «zilst» labots rar «silst».
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FIAT JUSTITIA! (144. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizdevumā,
121—126. lpp, «Tālu noskaņu» 1.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.
dzejolis atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies 1.—52. rindas melnraksts (23096/75), 57.—103. rindas

melnraksts (29542) un visa dzejoja tīrraksts (23098/18 —20, ar virsrakstu
«Taisnība» un citām atšķirībām no pamatteksta).

Rainis strādājis pie dzejoja atdzejošanas vācu valodā. Saglabājušies
divi atdzejojuma melnraksti (127966/104—111 un 22817/42). Atdzejojums
nav pabeigts.

Fiat justitia, ruat mundus (latiņu vai.) — lai notiek taisnība, kaut

arī pasaule iet bojā.
Sajā izdevumā novērsta klāda 99. rindā — «viņa» labots par «viņas»,

105. rindā — «kā» labots par «ka».

PASTARA DIENA (150. lpp.)

Sacerēts Slobodskā. Raiņa Slobodskas dzejoju sarakstā minēts pie
1900. g. darbiem, dzejolim uzrādītas 20 rindas. lespējams, ka pārējās
rindas uzrakstītas citā gadā. Pirmpublicējums «Tālu noskaņu» pirmizde-
vumā, 127.—129. lpp. Antoloģijā «Nākotnes skaņas», 1905, 69. lpp. dze-

jolis atšķiras no pamatteksta. Atšķirība no pamatteksta ir arī dzejoja
publicējuma «Tālu noskaņu» 1.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.

Saglabājies 1.—44. rindas melnraksts (23094/1, ar virsrakstu «Dies

illa»), 21.—60. rindas melnraksts (23096/70, bez virsraksta), divi visa

dzejoja melnraksti (23096/73—74, abi bez virsraksta) un visa dzejoja
tīrraksts (23098/7, ar virsrakstu «Viņa diena»).

Rainis strādājis pie dzejoļa atdzejošanas vācu valodā. Saglabājies

atdzejojuma melnraksts (127966/112 —115). Atdzejojums nav pabeigts.

Dies irae, dies illa

Solvet urbern in favilla (latīņu vai.) —

Dusmu diena, viņa diena

Sagraus pilsētu par pelniem

Moto Ir kātoju rekviēma pirmās rindas.

«... LAUKĀ BRĪVI VĒJI SAUDÄS ...» (154. lpp )

Poēmas «Ave soll» pirmās nodaļas «Agra gaita» trešā dziedājuma

pirmās trīs rindas.

Pirmpublicējums «Tālu noskanu» pirmizdevumā, 131. lpp.

GARA GAITA (155. lpp.)

Sacerēts cietumā 1897. g. Pirmpublicējums MVM, 1899, 10. nr..

745. lpp.
Dzejoļa sākuma variantā vidusdaļā bija citāds rindu izkārtojums. Vē-

lāk tas Raini vairs neapmierināja, un 1899. g. 19. septembrī rakstītajā
vēstulē viņš lūdza Aspaziju izdarīt labojumus pirms dzejoļa iespiešanas:

«Dzejolītī «Gara gaita» izlaists viens pantiņš. Pēc «brīvļusj spārnus
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gums, Kā tavas (vai zvaigžņu) būtnes caurspīdošais zaigums.» Tā doma

ir noslēgtāka. Divi iepriekšējie panti ar atskaņām: kalnu sniegi un cilā

liegi ir pārvietojami.» 1899. g. 16. septembrī Aspazija vēstulē Rainim

izsaka savu sajūsmu par dzejoli «Gara gaita»: «Lasot tā nonācu sa-

jūsmā kā sen, sen jau ne. Dzejolītis lielisks. Nekad neesmu tā varējusi
iedomāties attīstību, jo man nebija tam krāsu. Tagad redzu, ka tomēr
ir krāsas. Tavas krāsas mani pārspēj. Tev ir liels, skaists talants. Ari

forma ir loti bagāta noskaņām, sākumā, kā arī beigās; tā ir no bezgalī-

gas attīstības izņemta gaismas aina. bez sākuma un gala.»

Saglabājies melnraksts (23091/1, rakstīts cietumā) un tīrraksts

(23096/15), abi bez virsraksta.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 20. rindā — «galā» labots par «gala».
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VĒTRAS SĒJA

KRĀJUMA TAPŠANA

Krājumu «Vētras sēja» Rainis sakārtoja 1905. gada pavasari. Dzejoju
lielākā daja radusies laikā no 1903. līdz 1905. gadam, bet daži sacerēti

arī agrāk — Slobodskas trimdā. Precīzs dzejoju sacerēšanas laiks nav

zināms, jo lielākā dala «Vētras sējas» dzejoju pirmrakstu zudusi, bet

rokraksti, kas saglabājušies, gandrīz visi ir bez datējuma. Vairumam

dzejoļu sacerēšanas laiku var tikai minēt.

Kā Rainis pats 1908. gadā vēstulē J. Jankavam izsakās, «Vētras

sēja» veidota kā kopdarbs (kā, piem., drāma). lepriekš izplānojis pa

nodalām krājuma idejiski tematisko saturu, Rainis sastādīja tās, izman-

tojot jau agrāk radušos atbilstošos dzejojus un sarakstot jaunus. Dze-

joļi cits citu papildina, radot iecerēto kopskaņu. Daudziem revolucio-

nārā doma lr zemtekstā. Tā uztverama tikai kopsakarībā ar pārējiem
dzejoļiem, Tādi ir, piemēram, dzejoji «Pēc ilgas guļas», «Vēl saule dus»,

«Pavasaras zaļā vara», «Vecu laužu stāsti», «Pavasaras vētra» un citi.

Rainis bija sākumā paredzējis ievietot «Vētras sējā» arī dzejojus

«Baltiešiem», «Pēdējā kapeika», «No ceja nost», «Ar vīna vītnēm matos»,
«Viens acumirklis», «Zemnieks» (domājams, dzejolis «Zemnieka pacie-
tība»). Vēlāk viņš no šī nodoma atteicās.

«Vētras sējas» sakārtošanu Rainis pabeidza 1905. gada agrā pava-

sarī un iesniedza manuskriptu cenzūrai, cerēdams, ka grāmatu drīz

varēs iespiest. Cenzēšana ieilga. Dzejnieks, būdams ieinteresēts, lai krā-

jums toreizējā revolucionārajā situācijā ātrāk nonāk pie lasītāja, no-

lēma to ar virsrakstu «Laika šalkas» publicēt pa daļām kā lepriekšējai
cenzūrai nepakļauto «Pēterburgas Avīžu» literāro pielikumu. Laikrakstā

bija paziņots, ka «Laika šalkas» tiks drukātas uz atsevišķām no pie-
likuma noplēšamām lapām, kuras pēc dzejoļu iznākšanas katrs lasī-

t<t|s var iesiet atsevišķā grāmatiņā. Dzejoļus publicēja «Pēterburgas
Avīžu» 27., 39. un 41. nr. — 1905. gada 17. (30.) maijā, 24. maijā
(b- jūn.) un 31. maijā (13. jūn.). Tad iespiešanu pēkšņi pārtrauca Pub-

licēta bija «Laika šalku» 1. nodala un divi dzejoji no 2. nodajas. lespie-
dumam bija titullapa, uz kuras rakstīts: «Laika šalkas. Tuvas noskaņas.

Mesti ir kauliņi, Brāžat uz priekšu, viesuļi. J. Rainis.» Uz atsevišķas
lapas drukāts paredzētais nodaļu saraksts, kas lr tāds pats kā vēlāk

«Vētras sējā». Dzejoļu izkārtojums «Pēterburgas Avīžu» pielikumā bija
nedaudz savādāks nekā krājumā «Vētras sēja»: «Pavasaras vētra», «Zie-

meļtēva ledus pils», «Lielās vēja plēšas», «Gaismas pils», «Pēc H?as

guļas», «Vēl saule dus», «Vakar». «Šodien», «Sīkie Jaudis», «Pats rāmā-
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kais», «Pavasaras zaļā vara», «Tā nepaliks», «Vecu laužu stāsti», «Svil-

pojošs vējš», «Krēslas bērni», «Lauka akmens».

«Laika šalkas» pārtrauca izdot dzejoļu revolucionārā satura un ne-

labvēlīgās situācijas dēļ. īsi pirms «Laika šalku» iespiešanas — 1905.

gada 3. maijā — Galvenei preses pārvalde bija ziņojusi Pēterburgas
cenzūras komitejai, ka ienākušas daudzas sūdzības par «Pēterburgas
Avīžu» galēji tendenciozu virzienu, un pieprasījusi, lai cenzors M. Re-

miķis stingri sekotu publikācijām laikrakstā. Turpmāk apstākļi saasina

jās aizvien vairāk. 16. maijā Pēterburgas ģenerālgubernators jau ziņoja

iekšiietu ministram, ka «Pēterburgas Avīzēm» ir pretvalstisks un revo-

lucionārs raksturs. Šādās sarežģītās dienās 17. un 24. maijā iznāca

«Laika šalkas». Neapšaubāmi, cenzors pēc tam sekoja avīzei sevišķi

rūpīgi. Acīmredzot «Pēterburgas Avīzēs» publicētie Raiņa dzejoli radijd

iebildumus, un izdevējam O. Raviņam vajadzēja pārtraukt «Laika šalku»

izdošanu. Kādas atbalsis reakcijas spēkos bija izraisījusi publicētā
«Laika šalku» daļa, to liecina H. Visendorla sūdzība Galvenajai preses

pārvaldei 1905. gada 26. jūlijā: ««Pēterburgas Avīžu» pielikumā Nr. 18,

1905. g. jūlijā, uzmanību saista dzejolis «Vecu ļaužu stāsti», kurā ir

runa par saules varu pār ziemu. Ziemas spēks ir salauzts. Suiega pilis
un ledus cietoksni grūst, laika vara liek pazust tam, kas agrāk turēja

sastinguma strautus, upes un ezerus, smacēja visu dabu un visu dzīvo.

Tas, kas lika apklust brīvām dziesmām un pa svešām zemēm klīst pa-

šiem dziedoņiem, tagad iet bojā pats, ritošā laika riteņa iznicināts. Mi-

nētajā dzejolī es saskatu ne tikai ņirgāšanos par valdības pasākumiem
tautas nomierināšanai, bet arī tiešu aicinājumu gāzt pastāvošo valsts

iekārtu. Līdzīgs saturs ir arī citam dzejolim ar virsrakstu «Tā nepa-

liks».»
1

Kad 1905. gada augustā avīzes izdošanu apturēja, jo tika atzīts,

ka tā apzinīgi un stingri ietur opozīciju pret valdību un visu pastāvošo

iekārtu, par vienu no ieganstiem noderēja jau minētie divi Raiņa dzejoli.
1905. gada vasarā Rainis vēl turpināja strādāt pie iecerētā dzejoļu

krājuma, izdarot tajā redakcionālus labojumus. Lielāka daļa dzejoļu
«Vētras sējā» ir citā redakcijā nekā «Laika šalkās». Domājams, Rainis

1905. gada vasarā iesniedzis cenzoram jaunu, pārstrādātu krājuma
eksemplāru. Cenzūra atļāva grāmatu iespiest 31. augustā (12. septembri).

«Vētras sēja» nāca klajā 1905. gada oktobra otrajā pusē.

IZDEVUMI

«Vētras sēja» līdz 1925. gadam atsevišķā grāmatā iznākusi četras

reizes:

Vētras sēja. Dzejas no J. Raiņa. Cēsis, J. Ozols, 1905. 78 lpp.
Vētras sēja. Dzejas no Raiņa. Cēsis, J. Ozols, 1905. 64 lpp.
Vētras sēja. Pavasaras dziesma. R., «Dzirciemnieku» izd. 56. nr.,

1914. 100 lpp.
Vētras sēja. Pavasaras dziesma. 1905. gada pavasarā. R., «Daile un

Darbs», 1921. 109 lpp.
«Dzirciemnieku» izdevumā krājums «Vētras sēja» papildināts ar dze-

joļiem «Šķirti ceļi kopā» un «Tālas noskaņas», bet tajā nav ievietots

dzejolis «Pavasaras vētra».

«Dailes un Darba» izdevumā «Vētras sējas» 1. nodaļas izskaņas vār-

sma ir «Sabrūk pār nāvi dzīvības lāsti!». Rainis precizējis dzejoļa «lelu

» U.rHA/1, <p. 776. on. 8. *. 1437.
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gājiens» virsrakstu — «Revolūcijas gājiens». Dzejolim «Nāves pulks»
dots cits apakšvirsraksts — «Varmāka nakts murgi» vietā «Tirāna nakts

murgi». Sie labojumi ir ari «Vētras sējā» DzD.

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM UN MOTO

«SAULE ZEMI ARA» (161. lpp.)

Pirmpublicējums krājuma «Vētras sēja» pirmizdevumā, 3. lpp.

SVILPOJOŠS VEJS (165. lpp.)

Pirmpublicējums «Laika šalkās», 40.—42. lpp. «Laika šalkās» 13. un

28. rinda atšķiras no pamatteksta — cenzūras apsvērumu dēj vārda

«troņiem» vietā rakstīts «torņiem». Sādā redakcijā 13. rinda ir meln-

rakstā un visos dzejoļa publicējumos līdz 1925. g. DzD 1. sēj. Rainis
to pārlabojis sākotnēji iecerētā veidā.

Saglabājies 1.—17. rindas melnraksts (22807/11) un 18.—28. rindas

tīrraksts (22807/78), abi bez virsraksta.

ZIEMELTEVALEDUS PILS (167. lpp.) , "

Pirmoreiz publicēts 1905. g., kad atšķirīgās redakcijās lespiests
«Laika šalkās», 13.—14. lpp., antoloģijā «Nākotnes skaņas». 50.—51. lpp.
un DL, 233. nr., 22. okt., ar virsrakstu «Uzvara». Citā redakcijā dzejolis
publicēts «Vētras sējas» 1.—3. Izdevumā un KR (1914) 2. sēj.

Dzejolis iespiests DL sakarā ar manifestu, ko cara valdība, tautas

D miera kustības ietekmēta, izdeva 17. oktobrī. Manifests pasludināja
vārda, sapulču un biedrošanās brīvību, personas neaizskaramību, runāja
par Valsts domes radīšanu. DL publicētais Raiņa dzejolis «Uzvara», kaut

gan sacerēts agrāk, šķita gluži kā no oktobra notikumiem izaudzis.

Saglabājies melnraksts (22807/12, ar virsrakstiem «Ledus pils sabru-

kums», «Ledus pils», «Ziemeļtēva ledus pils»).

LIELAS VĒJA PLĒSĀS (169. lpp.)

Pirmpublicējums «Laika šalkās», 15.—16. lpp Tas atšķiras no pamat-
teksta. Atšķirīgās redakcijās dzejolis iespiests «Vētras sējas» !.—2. iz-

devumā, 3.—4. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.
Saglabājies uzmetums (22807/13).

GAISMAS PILS (170. lpp.)

Fragments no lugas «Uguns un nakts». Sacerēts 1904. g., rakstot

lugu. Pirmoreiz publicēts 1905. g., kad atšķirīgās redakcijās iespiests
«Laika šalkās», 17 —18. lpp., MVM, 9. nr., 647. lpp. (lugas «Uguns un

nakts» otrajā cēlienā) un antoloģijā «Nākotnes skaņas», 51. lpp. Lugas

«Uguns un nakts» publicējumos dzejoļa 4., 7. un 13 rinda mazliet atšķi-
ras no pamatteksta. «Vētras sējas» 1.—2. izdevumā, publicējumā «Laika

šalkās», «Nākotnes skaņās» un «Vidzemes vecā un jaunā laika grāmatā

1907. gadam» 13. rinda ir tāda pati kā lugā «Uguns un nakts».

Saglabājies dzejoļa rokraksts lugas «Uguns un nakts» pirmrakstā
(22774/36, bez virsraksta).
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PĒC ILGAS GULĀS (171. lpp.)

Pirmpublicējums «Laika šalkās», 19.—20. lpp. Tas nedaudz atšķiras no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22807/U, bez virsraksta).

VEL SAULE DUS (172. lpp.)

Pirmoreiz publicēts 1905. g., kad iespiests antoloģijā «Nākotnes skn

ņas», 64. lpp. un «Laika šalkās», 21.—22. lpp. Abi publicējumi lr ar

nelieluatšķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22807/15) un 1.—5. rindas tīrraksts (22749/40).
abi bez virsraksta.

VAKAR UN ŠODIEN (173. lpp.)

Fragments no lugas «Uguns un nakts». Sacerēts 1904. g., rakstot

lugu. Pirmpublicējums «Laika šalkās», 23. un 25. lpp., kā divi atsevišķi

dzejo]i, bez kopēja virsraksta «Vakar un šodien». «Laika šalkās» un

«Vētras sējas» 1.—2. izdevumā dzejoja 14. rinda atšķiras no pamatteksta

Domājams, ka ieviesusies kļūda — «gaidā» vietā iespiests «smaidā».

Dzejoļa 1.—10. rinda lugā «Uguns un nakts» ir ceturtā cēliena sā-

kumā: 1.—3. rinda Kangara, bet B.—lo. rinda Spīdolas tekstā.

Saglabājies dzejoļa fragments lugas «Uguns un nakts» pirmraksti

(22774/46, bez virsraksta).

SĪKAIS LAIKS (174. lpp.)

Pirmpublicējums «Laika šalkās», 27.—28. lpp., ar virsrakstu «Sīkie

Jaudis» un citām atšķirībām no pamatteksta. Citas atšķirības no pamat-
teksta dzejolim lr «Vētras sējas» 1.—2. Izdevumā

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22807/16) un I.—B. rindas tīr-

raksts (22807/17), abi bez virsraksta. Abos rokrakstos Rainis piezīmē-

jis: «Sapņo sīkus sapņus, bērnišķas, sīkas krāpšanas, bailes.»

Melnrakstā dzejolim ir idejiski ass 4. pants. Domājams, Rainis nav

to uzņēmis krājumā cenzūras, varbūt arī māksliniecisku apsvērumu dēļ.

Sāļā izdevumā 4. pants dots dzejoļa parindē.

PATS RĀMĀKAIS (175. lpp.)

Pirmpublicējums «Laika šalkās», 29.—30. lpp. Tas atšķiras no pamat-
teksta. Citā redakcijā dzejolis ir «Vētras sējas» pirmizdevumā.

Saglabājies melnraksts (22807/18).

TÄ NEPALIKS (176. lpp.)

Pirmpublicējums «Laika šalkās», 33. lpp. Tajā lr neliela atšķirība no

pamatteksta. Citā redakcijā dzejolis iespiests «Saimnieču un zelteņu

kalendārā 1906. gadam», 67. lpp. Publicējumā laikrakstā «Jaunais

Laiks». 1917, 3. nr., 3. jūl. dzejolim nav 2. panta. Tā vietā kā 2. pants
iespiests dzejolis «Memorandum».

Saglabājies melnraksts (22807/19, bez virsraksta).
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PAVASARAS ZAĻĀ VARA (177. lpp.)

Pirmpublicējums «Laika šalkās», 31.—32. lpp. Tas atšķiras no pamat-
teksta.

Saglabājušies divi I.—B. rindas melnraksti (23095/3 un 22749/38, abi

bez virsraksta) un visa dzejoļa melnraksts (22807/20).

VECU LAUZU STĀSTI (178. lpp.)

Pirmpublicējums «Laika šalkās», 34.—39. lpp., bez moto un ar citām
atšķirībām no pamatteksta. Atšķirīgās redakcijās dzejolis iespiests «Vēt-
ras sējas» 1.—2. izdevumā un «Jaunā spēka» pirmizdevumā.

Saglabājušies 1.—16., 1.—14. un 15.—63. rindas melnraksti (22807/21;
23090/42 un 22807/22), visi bez virsraksta un moto.

PAVASARAS VĒTRA (182. lpp)

Pirmpublicējums «Laika šalkās», 5.—10. lpp., bez virsraksta un ar

citām atšķirībām no pamatteksta. «Vētras sējas» 3. un 4. izdevumā dze-

jolis nav uzņemts, jo Rainis bija paredzējis to ievietot balāžu krājumā.
Saglabājies uzmetums (22807/23—27, ar virsrakstiem «Vētras brā-

ziens», «Ledus lauzējs»).

«NU VISI LIDZ, TIK VISI LIDZ» (187. lpp.)

Pirmpublicējums «Laika šalkās», 43. lpp. 3.—6. rinda iespiesta tur-

pat, 46. lpp., pēc dzejoļa «Krēslas bērniņi». Visa dzejoļa pirmpublicē-
jums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 23. lpp. «Vētras sējas» 3.—4. izde-

vumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis publicēts bez 4. rindas.

Saglabājušies divi uzmetumi dzejoļu «Zīlītes vēsts» un «Laukā» bel-

«<is (22807/30, bez virsraksta; 22806/31, ar virsrakstu «Visu zemju
Viirgdieņi — savienojaties»). Tie sākumā iecerēti kā šo dzejoju no-

beigums. Saglabājies arī 1.—4. rindas tīrraksts (14466, bez virsraksta).

ZĪLĪTES VESTS (189. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 25. lpp. «Jaunā

spēka» pirmizdevumā iespiests ar idejiski asāku nobeigumu — dzejolim
pievienota «Vētras sējas» nodaļas «Aicinājums» moto «Nu visi līdz, tik

visi līdz» 3.—6. rinda. «Vētras sējas» l.—2. izdevumā, kā arī «Jaunā

spēka» pirmizdevumā dzejolis iespiests bez moto.

Saglabājies melnraksts (22807/30, bez virsraksta un moto).

LAUKĀ! (190. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 25.—26. lpp.

Saglabājies melnraksts (22807/31, ar virsrakstu «Visu zemju vārg-
dieņi — savienojaties»).

KRĒSLAS BĒRNIŅI (192. lpp.)

Pirmpublicējums laikraksta «Latvietis» pielikumā, 1905, 8. nr.,

5 martā. Tajā ir atšķirības no pamatteksta. Citā redakcijā dzejolis

iespiests «Laika šalkās», ar virsrakstu «Krēslas bērni».

Saglabājies melnraksts (22749/35, bez virsraksta) un tīrraksts

(22807/32, ar virsrakstu «Krēslas bērni»).
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MAIJA ZIEDĪTE (193. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 28. lpp

Saglabājušies divi tīrraksti bez veltījuma (12177, bez virsraksta;

23098/31).
Dzejolis veltīts Regīnai Paščenko.

PURVA VAIVARIŅŠ (194. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 27.—28. lpp.
Saglabājies 1.—6. rindas uzmetums (22736/27, bez virsraksta) un vis»

dzejoļa melnraksts (22807/33). Abi rokraksti ir bez veltījuma.

SKUMJAIS BĒRZS (195. lpp.)

Pirmpublicējums almanahā «Jauna raža», 7, 1904, 61. lpp., ar virs-

rakstu «Vientulis bērzs» un citām atšķirībām no pamatteksta.
Saglabājies melnraksts (22928/39) un tīrraksts (23098/31), abi bei

virsraksta.

DREPOSA SIRDS (196. lpp.)
Pirmpublicējums «Saimnieču un zelteņu kalendārā 1904. gadam»,

41 lpp., ar virsrakstu «Rudens aina» un citu atšķirību no pamatteksta.
«Vētras sējas» 1.—2. izdevumā dzejolis iespiests ar virsrakstu «Dre-

boša sirds».

Saglabājies tīrraksts (23098/30, bez virsraksta).

VIENTUĻĀ DZIESMIŅA (197. lpp.)

Pirmpublicējums «Saimnieču un zelteņu kalendārā 1904. gadam»,
41. lpp., ar virsrakstu «Maza dziesmiņa». «Vētras sējas» I—2. izde-

vumā iespiests ar virsrakstu «Vientuļa dziesmiņa». «Vētras sējas»
3.—4. Izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejoja 7. rinda nedaudz atšķiras
no pamatteksta.

Saglabājušies divi tīrraksti (22807/34 un 23098/30, abi bez virs-

raksta).

LAUKA AKMENS (198. lpp.)

Pirmpublicējums «Laika šalkās», 47.-48. lpp., bez 21.—32. rindas.

Saglabājies tīrraksts (22973/2, ar virsrakstu «Pelēkais akmens»).

NERIMU ILGAS (200. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā «Rīta skaņas», 1, 1903, 23. lpp., ciklā

«Ilgas».
Saglabājies melnraksts (23098/27, bez virsraksta).

TUKSÄ DVĒSELE (201. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 32. lpp.
Saglabājušies divi tīrraksti (22807/35, bez virsraksta; 23098/9, ar virs-

rakstu «Mīlas dzēriens»).
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IlELĀS ACIS (202. lpp.)

Domäjams, sacerēts 1902. g. Dzejoļa melnraksts rakstīts uz vienas

lepinas ar dzejoja «Bij dzija ziema» I,—20. rindas melnrakstu. Dzejolis

«Bij dzija ziema» sacerēts 1902. g. Pirmpublicējums «Vētras sējas»
pirmizdevumā, 33. lpp., ar veltījumu «Manai A. R.».

Saglabājies uzmetums (22749/36, bez virsraksta), melnraksts (2309 ~./73,
bez virsraksta) un divi tīrraksti (22807/36 un 23098/28).

NICĪGA DZĪVE (203 lpp.)

Pirmpublicējums krājumā «Rita skaņas», 2, 1904, 117. lpp., ciklā

«Dzejoļi». «Rīta skaņās» dzejolis ir bez virsraksta un ar nelielu atšķl-
nbu no pamatteksta. «Vētras sēfas» t.—2. izdevumā iespiests bez vel-

tījuma. «Vētras sējas» 3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. ir veltījums
R B-m.

Saglabājusies trīs tīrraksti bez veltījuma (22807/37; 23098/26 un

22922/33, abi pēdējie bez virsraksta).
Rainis, dzīvodams Pleskavas trimdā, sāka sarakstīties ar R. Blaumani*

kas strādāja vienā redakcijā ar Aspaziju. 1900. g. R. Blaumanis Rainim

aizsūtīja kopā ar A. Niedru sarakstīto dzejoju un atdzejojumu krājumu

«Ceļa malā». Grāmatā viņš ierakstīja veltījumu «Rainim»:

Kas uzticams tautai, kad grūti tai let,

Kas uzticams brālim un draudam

Kas uzticams mīļai, kas dzimtenē zied

Uz to kā uz mūsējo raugām.
To sveicam allaž kā brāli,

Lai būtu tas tuvu vai tālit

Vēlāk Rainis savukārt veltīja R. Blaumanim dzejoli «Nīcigā dzīve».

Sajā izdevumā novērsta kļūda virsrakstā — «Nicīgā» labots par

«Nicīgā».

SKIRTI CEĻI KOPĀ (204. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā «Darbs», 1905, 30. lpp., ar virsrakstu

•"Šķirti ceļi» un citām atšķirībām no pamatteksta. Pirmpublicējumā dze-

jolim Ir arī cits strofiskais izkārtojums: 1.—9. rinda veido vienu pantu.

10.—12. rinda atdalīta no dzejoļa sākuma daļas ar zvaigznītēm. Atšķi-

rīgā redakcijā, ar virsrakstu «Šķirti ceļi», dzejolis iespiests «Jaunā

spēka» pirmizdevumā. «Vētras sējā» Rainis dzejoli pirmoreiz uzņēmis

3 izdevumā, 40. lpp.
Saglabājušies trīs 1.—9. rindas melnraksti (22807/28, bez virsraksta;

23094/7, ar virsrakstiem «Šķirti celi», «Šķirti ceļi kopā»; 18035/1, ar

virsrakstu «Šķirti celi») un 10.—12. rindas tīrraksts (22926/17b, bez

virsraksta).

U7 BALTO JURU (205. lpp )

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 34. lpp.

Saglabājies melnraksts (22807/38 bez virsraksta).



496

«LAI IR GRŪT'» (207. lpp)

lespējams, sacerēts Slobodskā. Aspazija citē dalu četrrindes vēstule

Rainim 1901. g. 22. jūlijā. Pirmpublicējums «Derīgu grāmatu nodaļas
kalendārā 1904. gadam», 1903, 147. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (23098/27 un 22721/I—2).

NĀVES ZĪMĒTIE (209. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā «Rīta skaņas», 1, 1903, 23. lpp., cikli

«Ilgas». Tas atšķiras no pamatteksta. Atšķirīgās redakcijās iespiests
antoloģijā «Nākotnes skaņas», 1905, 37. lpp., kā arī «Vētras sējas»
1.—2. izdevumā.

Saglabājušies trīs melnraksti (23042/11; 22807/39 un 23098/27), vīst

bez virsraksta.

BEZ SAVAS DZĪVES (210. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā «Rīta skaņas», 2, 1904, 116. lpp.. ciklā

«Dzejoli». Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (23098/26 un 22922/33. abi bez virs-

raksta).

GODĪGS LIBERĀLS (211. lpp.)

Pirmpublicējums DLp, 1905, 239. nr., 29. okt. Tas atšķiras no pamat-
teksta.

Saglabājies visa dzejoja melnraksts (22807/42, ar virsrakstu «Libe-

rāls») un divi I—4. rindas melnraksti (22807/40—41, bez virsraksta).

Raiņa arhīvā saglabājies ari dzejo|a teksts svešā rokrakstā (22730/64)
Tā 2. un 5. rinda atšķiras no pamatteksta:

2. Nu atgriežas, kur sākSs vina gaita

5. Nu dzive tek tam atkal veco ceļu.

DVĒSELE DZIĻĀ (212. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 38.—40. lpp. «Vētras

sējas 1.—2. izdevumā dzejolis atšķiras no pamatteksta.

Saglabājušies pieci dzejoja teksti bez veltījuma: visa dzejoja tīrraksts

(23097A>3, bez virsraksta), 1.—41. rindas teksts Aspazijas rokrakstā

(23090/117, bez virsraksta), 1.—14. rindas tīrraksts (23094/5, bez vns

raksta), 1.—14. rindas tīrraksts (22807/43. bez virsraksta) un 1.—14. rin-

das teksts Aspazijas rokrakstā (22990/11). Saglabājies ari 1.—5. rindas

tīrraksts (23094/5, bez veltījuma un virsraksta).

Rainis bija paredzējis dzejoli uzņemt arī savu jaunības dzejoļu

krājumā «Rīta dziesmas». 1.—14. rindas teksts Aspazijas rokrakstā at-

rodas «Rīta dziesmu» manuskriptā.

ZVANS (214. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 40. lpp. «Vētras sē-

jas» I—2. izdevumā dzejolim ir atšķiriba no pamatteksta.

Saglabājies visa dzejoja melnraksts (22807/44, bez virsraksta) un visa

dzejoļa tīrraksts (23098/22), arī 1.—4. rindas tīrraksts (22730/64).
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TĀLAS NOSKAŅAS (21.5. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums «Vētras sējas» 3. izdevuma, 51. lpp.
Saglabājušies divi melnraksti (22749/1 un 22807/46, datēts ar 1905. g.,

abi bez virsraksta) un tīrraksts (22807/45).

SIRDSASINIS (217. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā «Rīta skaņas», 2, 1904, 114. lpp., ciklā

«Dzejoli».

Saglabājies melnraksts (22922/33), 1 —4. rindas melnraksts (23042/10)
un visa dzejoja tīrraksts (23098/26), visi bez virsraksta.

PRIEKS KA TU DZIEDI? (218 lpp.)

Pirmpublicējums DLp, 1905, 233. nr.. 22. okt. Tas atšķiras no pamat-
teksta. «Vētras sējas» I.—2. izdevumā dzejolis ir ar nelielu atšķirību no

pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22807/47—48, abi bez virsraksta).

KO SĒJĒJS BĒDĀ? (220. lpp.)

Pirmpublicējums DLp. 1905, 233. nr., 22. okt. Tas atšķiras no pamat-
teksta.

Saglabājies melnraksts (22807/49, bez virsraksta).

BALSIS IZ MIGLAS (221. lpp.)

Pirmpublicējums DLp, 1905, 239. nr., 29. okt. Tajā Ir atšķirības no

pamatteksta. Citas atšķirības no pamatteksta dzejolim ir «Vētras sē-

jas» 1.—3. Izdevumā un KR (1914) 2 sēj.
Saglabājies 17.—21. rindas uzmetums (23096/77). visa dzejoļa meln-

raksts (22807/50) un 1.—20. rindas melnraksts (23096/70). Visi rok-

raksti ir bez virsraksta. Visa dzejoļa melnrakstā dzejolim ir četras

idejiski asas rindas. Domājams, Rainis tās nav uzņēmis krājumā cenzū-

ras, varbūt arī māksliniecisku apsvērumu dē|.

ZIEMAS NOVAKARS (223 lpp)

Pirmpublicējums krājumā «Rīta skanas», 1, 1903 24. lpp., ciklā

«Ilgas».
Saglabājies melnraksts (23098/30, bez virsraksta).

VAROŅU LAIKS (224 lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 46. lpp.

Saglabājies melnraksts (22807/52, bez virsraksta) un tīrraksts

(22807/51).

MEMORANDUM (225. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 43. lpp.

Saglabājies uzmetums (23042/11, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(23098/27, bez virsraksta; 22807/53).
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Abos tīrrakstos un «Vētras sējas» 1.—2. izdevumā dzejolim nav di-

vas četrrindes, bet viena, jo katras divas pamatteksta rindas veido tajos
vienu rindu.

SKREJOŠAS UGUNIS (229. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 49.—50. lpp. «Vētras

sējas» 1.—2. izdevumā dzejolis ir ar nelielu atšķirību no pamatteksta.
Saglabājies 15.—25. rindas uzmetums (22749/3) un melnraksts

(22807/54), abi bez virsraksta.

KĀVI (231. lpp)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 50. lpp.
Saglabājies uzmetums (22807/87) un melnraksts (22807/55). abi bez

virsraksta.

Dzejoli izmantots latviešu tautas ticējums, ka kāvi vēsta karu, postu.

JAU GRUMBĀS DEBESIS PIERI RAUC (232. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā «Rīta skanas», 2, 1904 115 lpp., dklā

«Dzejoji».

Saglabājies tīrraksts (23098/23, bez virsraksta).

FILISTRIS APRĪLI (233. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 51.—52. lpp. «Vētras

sējas» 1.—2. izdevumā dzejoļa 6. un 20. rinda nedaudz atšķiras no

pamatteksta. Tadā pašā redakcijā kā 1.—2. izdevumā 20. rinda iespiesta
KR (1914) 2. sēj un «Vētras sējas» 3.-4. izdevumā.

Saglabājies melnraksts (22807/56, ar virsrakstiem «Filistris šaubās».

«Filistris aprīli»).

ĶINIEŠU PRIESTRI (234. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā «Darbs», 1905, 86.-87. lpp. Tas atšķiras

no pamatteksta.
Saglabājušies divi visa dzejoļa melnraksti (22807/57, ar virsrakstiem

«Ķiniešu māņticība», «Ķīniešu viltus mācība»; 22807/59) un divi I.—

5. rindas tīrraksti bez virsraksta (22749/2 un 22807/58).
Dzejoja sižetā izmantots ķīniešu tautas ticējums — ja notiek ap-

tumsums, pūķi aprijuši sauli.

VECAIS RUPUCIS (235. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 53.—54. lpp.

Saglabājies melnraksts (22807/60, bez virsraksta).
Dzejolis ir satīra par cenzoru A Rupertu, kas daudzreiz aizliedza

publicēt Raiņa dzejoļus.
Sajā izdevumā novērsta kjūda 14. rindā — «Un» labots par «Uz».
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MĒRENS VEJINS (237. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 54. lpp. «Vētras sē-

jas» 1.—2. izdevumā dzejolis nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājušies divi visa dzejoļa tīrraksti (22807/61 un 22807/62) un

1.—4., 8.—11. rindas tīrraksts (23090/33), visi bez virsraksta. Rokrakstos
4. rinda ir tādā redakcijā kā «Vētras sējas» 1.—2. Izdevumā. Raiņaarhīvā

atrodas arī dzejoļa 5.—14. rindas teksts svešā rokrakstā (22724/108) ar

šādu 5. rindu: «Mēs gribam vētras, kas brāz».

lespējams, dzejolis sarakstīts 1902. g. Tīrraksts 23090/33 rakstīts uz

nelielas lapiņas, kurā netālu no dzejoļa ir šāds datējums.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 3. rindā — «aplami labots par

«alpām». rtļjļļjvi

AUGONS (238. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 54.—55. lpp.

Saglabājies melnraksts (22807/63).

LAI NĀK KAS NĀKDAMS (239. lpp)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 55. lpp. «Vētras sē-

jas» I—4. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejoļa 2. rinda atšķiras no

pamatteksta.

Saglabājies dzejoļa uzmetums (121002) un melnraksts (22807/64), abi

bez virsraksta.

JAUNAIS LAIKS (240. lpp.)

Pirmpublicējums rakstu krājumā «Darbs», 1905, 13.—14. lpp. Tas

atšķiras no pamatteksta. «Vētras sējas» I—3. Izdevumā un KR (1914)
2. sēj. dzejolis ir ar atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22807/65, bez virsraksta).

PAR SPĪTI (241. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 56. lpp. «Vētras sē-

jas» 1.—2. izdevumā dzejolis atšķiras no pamatteksta.

GARĀM! (242. lpp.)

DzD L sēj., priekšvārdā «Vētras sējai», Rainis saka, ka dzejolis sace-

rēts Slobodskas trimdā. Pirmpublicējums Ripas Latviešu biedrības «De-

rigu grāmatu nodaļas kalendārā 1904. gadam», 147. lpp. Tas atšķiras
no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22807/66, bez virsraksta; 23098/30).

PĀRPILNĀ MĒRĀ (243. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sēias» pirmizdevumā, 58 lpp. «Vēt:as sē-

jas» I.—2. izdevumā dzejolis atšķiras no pamatteksta. Dzejoļa virsraksts

«Vētras sējas» I—3 izdevumā un KR (1914) 2. sēj. Ir «Pārpilns mērs».

Saglabājies uzmetums (22749/9, bez virsraksta).
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NĀK JAUNA CILTS (244. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā «Rīta skaņas», 2, 1904, 113. lpp., ciklā

«Dzejoji», bez virsraksta un ar citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22736/27) un tīrraksts (22807/67), abi bei

virsraksta.

TAVA LAIME (245. lpp.)

DzD 1. sēj., priekšvārdā «Vētras sējai», Rainis saka, ka dzejolis sa-

cerēts Slobodskas trimdā. Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizde-

vumā, 59. lpp.
Saglabājies melnraksts (22807/68) un tīrraksts (22807/69), abi bei

virsraksta.

MO2IGÄ SASKAŅĀ (246. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 60. lpp. «Vētras sē-

jas» 1.—2. izdevumā dzejolis ir ar nelielu atšķirību no pamatteksta.
Saglabājies 1.—20, rindas melni āksts (22807/70, bez virsraksta).

DARBINIEKU DZIESMA (249. lpp.)

Lugas «Uguns un nakts» fragments. Sacerēts 1904. g., rakstot lugu.

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 63. lpp. «Vētras sējas»
1.—2. izdevumā un lugas «Uguns un nakts» publicējumos dzejoļa
7. rinda atšķiras no pamatteksta. «Vētras sējas» 1.—2. izdevumā dzejo-
lim ir virsraksts «Dziesma».

AIZGĀTNU DZIESMA (250. lpp.)

Lugas «Uguns un nakts» lragments. Sacerēts 1904. g., rakstot lugu.

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 63. lpp. «Vētras sējas»
1.—2. izdevumā dzejolim ir virsraksts «Dziesma». Dzejolis ir ar atšķi-

rībām no atbilstošā teksta «Uguns un nakts» publicējumos.
Saglabājies dzejoja teksts lugas «Uguns un nakts» pirmrakstā

(22774/39).

CIETUMA SIENAS (251. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 64. lpp. «Vētras sē-

jas» 1.—2. izdevumā un «Jaunā spēka» pirmizdevumā dzejolis atšķiras

no pamatteksta.
Saglabājies melnraksts (22749/10, bez virsraksta).

ĻAUNS SAPNIS (252. lpp)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 65.—67. lpp. «Vētras

sējas» 1.—2. izdevumā dzejoļa 71. rinda nedaudz atšķiras no pamatteksta

Saglabājies 40.—57. rindas uzmetums (22749/41, bez virsraksta), visa

dzejoja tīrraksts (22807/73) un 1—57. rindas tīrraksts (22807/71—72).
Šajā izdevumā novērsta kjūda 11. rindā — «siena» labots par «sienā»,

72. rindā — «sapņu» labots par «sapņa».
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AIZ SKADRIŅU LOGIEM (255. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 67.—68. lpp. «Vētras

sējas» l.—2. izdevumā dzejoļa 11. rinda nedaudz atšķiras no pamatteksta.
Saglabājušies divi melnraksti (22807/74, ar virsrakstu «Aiz skadriņu

loga»; 22807/59, bez virsraksta).
Skadriqi (apvidvārds) — režģi.

SVĒTVAKARS (256. lpp.)

Pirmpublicējums antoloģijā «Nākotnes skaņas», 1905, 58.—60. lpp.
Tas atšķiras no pamatteksta. Atšķirīgās redakcijās dzejolis iespiests
«Vētras sējas» 1.—2. izdevumā un «Jaunā spēka» pirmizdevumā.

Saglabājies 1.—60. rindas melnraksts (22807/75, ar virsrakstiem «Ik-

dienas dziesma», «Svētvakars») un visa dzejoļa tīrraksts (23094/8).

TOPI CIETA, DOMAI (259. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 71. lpp. «Vētras se-

jas» 1.—2. izdevumā dzejoļa 7. rindā ieviesusies drukas kļūda — «Pats»

vietā iespiests «Pat». Dzejoļa sākotnējo variantu Rainis ar pseidonīmu
«Spodriņš» iesūtīja DL redakcijai, bet tas netika iespiests. Domājams,
ka cenzors dzejoli svītrojis.

Saglabājies DL iesūtītā varianta salikums, uz kura svešā rokrakstā

rakstīts «Dienas Lapa 214» (22749/11, ar virsrakstu «Dzejols»), un divi

melnraksti (23094/6 un 22749/6, abi bez virsraksta).

Sajā izdevumā novērsta kļūda 17 rindā — «ugunī» labots par «ūdenī».

REVOLŪCIJAS lELU GĀJIENS (260. lpp)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 72. lpp. Cenzūras dēl
autors dzejolim sākotnēji devis virsrakstu «lelu gājiens». Ar virsrakstu

«Revolūcijas ielu gājiens» dzejolis pirmoreiz iespiests «Vētras sējas»
4. izdevumā.

Saglabājies 1.—16. rindas uzmetums (22926/159, bez virsraksta), meln-

raksts (22926/159, bez virsraksta), divi 17—20. rindas melnraksti

(22749/41 un 23096/73, abi bez virsraksta) un tīrrakstr (22807/76, ar

virsrakstu «lelu gājiens»).

PIRMIE UPURI (261. lpp.)

Sacerēts 1904. g. Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā,
73. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22807/112, ar virsrakstu «Pirmie

svētki»; 22807/77, datēts ar 1904. g., ar virsrakstiem «Pirmie svētki»,

«Pirmie ziedotie») un tīrraksts (22807/78, ar virsrakstu «Pirmie ziedi»).

DUSU (262. lpp.)

Lugas «Uguns un nakts» fragments. Sacerēts 1904. g., rakstot lugu.

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 73. lpp. Dzejolis atšķi-

ras no atbilstošā teksta lugas «Uguns un nakts» publicējumos.

Saglabājies dzejoļa melnraksts lugas «Uguns un nakts» pirmrakstā
(22774/35, bez virsraksta)



MŪSU VAROŅU KAPI (263. lpp.)

Pirmpublicējums DLp, 1905, 245. nr., 5. nov. Tajā ir atšķirības no

pamatteksta. Citā redakcija dzejolis iespiests krājumā «Darbs», 1905,

un «Darba kalendārā 1907. gadam».
Saglabājies 1.—4. rindas uzmetums (23042/10) un visa dzejoļa meln-

raksts (22807/79), abi bez virsraksta.

CÜSKA (264. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 75. lpp., bez apakš-
virsraksta. «Jaunā spēka» pirmizdevumā iespiests ar virsrakstu «Spiegs»

un bez apakšvirsraksta.
Saglabājies melnraksts (22807/80, ar virsrakstu «Veca teika», bez

apakšvirsraksta).
Rainis dzejolī alegoriski runā par spiegu — revolucionāru nodevēju.

Dzejoļa sižetā izmantots latviešu tautas teikas motīvs par čūsku, kuru

saule nevarējusi sasildīt (Latviešu tautas pasakas un teikas, 13. sēj.
Sakārt. P. Smits. R., Valters un Rapa, 1936, 81. lpp ).

NĀVES PULKS (265. lpp.)

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 76. —77. lpp.
«Vētras sējas» 1.—2. izdevuma dzcļolim ir apakšvirsraksts «Varmāku

nakts murgi», 3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. — apakšvirsraksts
«Varmāka nakts murgi», bet, sākot ar «Vētras sējas» 4. izdevumu, —

apakšvirsraksts «Tirāna nakts murgi».
Saglabājies 1.—30. rindas melnraksts (22807/81, ar apakšvirsrakstu

«Spiega nakts murgi»).

TOMĒR (267. lpp )

Pirmpublicējums «Vētras sējas» pirmizdevumā, 77.—78. lpp. «Vētras

sējas» 1.—2. izdevumā dzejolim ir atšķirības no pamatteksta. Citā re-

dakcija publicēts «Jaunā spēka» pirmizdevumā.
Saglabājies uzmetums (22749/9, bez virsraksta) un melnraksts

(22807/82).
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JAUNAIS SPĒKS

KRĀJUMA TAPŠANA

Izdot krājumu «Jaunais spēks» Raini rosināja apgāda «Spēks» vadī-

tājs I. Baumanis. Tikai pirms gada bija iznākusi «Vētras sēja», kurā

bija sakopots vairums Raiņa nesen uzrakstīto dzejoju, bet jaunu sace-

rēts maz. Pārak smagi bija nesen emigranta gaitas uzsākušā dzejnieks
pārdzīvojumi, tai viņi varētu sodoties spraigam daiļrades darbam. Jauna

dzejoju krājuma ieceres viņu tolaik nenodarbina ja. 1906. gada 1. ok-

tobri Rainis dienasgrāmatā raksta: «Ne iekšējs dzinulis dzina uz grā-
matas izdošanu. Tik maz jaunu dzeju jo nav laika dzejot, arī trimdā

ne, nav patikas, nav miera, kad mijas kauj.»
Rainim nebija iebildumu, ka krājumu sastāda publicists un kritiķis

J. Jankavs. Sākumā bija paredzēts izdot vairākas nelielas — ap divas

iespiedloksnes biezas — izlases no «Vētras sējas» un nepublicētiem dze-

joļiem, taēu no šī nodoma bija jāatsakās, galvenokārt cenzūras apsvērumu

zūra nebija devusi rīkojumu konfiscēt brošūras, tās drīkstēja nosūtīt uz

veikaliem. Turpretī lielākas grāmatas bija atļauts izplatīt tūlīt. J. Jan-

kavs šai sakar i 1906. gada 26. oktobri Rainim raksta: «Patlaban gribēju
nosūtīt Baumanini pirmo krājumu, kad saņēmu no vina vēstuli kuru še

pielieku klāt. Kā no tās redzēsat, tad pirmākais plāns mazliet jāgroza.
Tā kā iepriekš klajā laišanas grāmatas jānes Rupertam, tad jau iepriekš
var teikt, ka krājumi tiks konfiscēti, kaut arī tanīs būtu pārdrukātas
tikai dzejas iz «Vētras sējas». Ruperts, kā liekas, atkal jūtas pilnīgs
patvaldnieks. Tāpēc vienīgā izeja ir dot krājumus, kas būtu lielāki

par 5 loksnēm, kuri,kā Bjaumanis] raksta, nav iepriekš jārāda cenzūrai.»

Jau pašā sākumā J. Jankavs vēstulē Raini lūdza: «.. neatteicaties

no tām mazajām pūlēm, lai iznāktu krājumi ne vien ar Jūsu dzejām,
bet arī ar Jūsu uzbūves principu un plānu» (28509). Tomēr Rainis

«Jaunā spēka» izveidošanā piedalījās maz. 1906. gada 26. oktobrī sa-

stādītājs paziņo Rainim izraudzīto dzejoļu krājuma nosaukumu, bet pēc

mēneša — 27. novembrī — nosūta visu «Jauni spēka» satura projektu
un atklātnē saka: «Nesapratu, kā darīt ar nodaļu virsrakstiem; ņēmu

par tādiem dažu dzejoļu virsrakstus. Bet to visu jau Jūs vēl j>ārskatīsat
un varēsat pārlabot. (.. J 6 loksnes būs pilnas.. [.. J levadu prieki
«Jaunais spēks* nepūlaties pārrakstu, bet atsūtāt tāpat, lai neiznāktu

kavēšanās.»
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Jādomā, ka Rainis sastādītāja priekšlikumiem kopumā piekritis. Kad

krājums pašās gada beigās bija iespiests, atsevišķu nodalu nosauku-

mus tajā patiešām veidoja dzejoļu virsraksti. Ari apjoms bija tuvs

projektētajam — 5,5 izdevniecības loksnes. levadu Rainis nebija uz-

rakstījis. Grāmatas tirāža bija 3200 eksemplāru.
Rainis bija paredzējis dot «Jaunā spēka» titullapā paskaidrojumu

(23094/16), ka krājumu veido gan vēl nedrukāti dzejoli, gan ari dze-

joļi no krājumiem «Tālas noskaņas zilā vakarā», «Vētras sēja» un ka

to sastādījis J. Jankavs. Kad grāmata bija iespiesta, šādas piebildes

nebija.
1907. gada 13. janvārī Rīgas preses inspektors ziņoja Galvenajai

preses pārvaldei Pēterburgā, ka viņš ierosinājis pret grāmatu apgādu

«Spēks» krimināllietu, jo tas izdevis Raiņa dzejoļu krājumu «Jaunais

spēks» ar pretvalstisku dzejoli «Nepārtraukta cīņa». Ziņojumam bija

pievienots dzejoļa tulkojums krievu valodā.

1907. gada 12. februārī Pēterburgas tiesu palāta pieņēma lēmumu

konfiscēt «Jauno spēku».1 Taču grāmata jau bija nogādāta veikalos un

nelegāli turpināja izplatīties tautā.

1907. gada 24. aprīli Pēterburgas tiesu palāta nolēma grāmatas «Jau-

nais spēks» eksemplārus lidz ar stereotipiem iznīcināt.
3

«Jaunā spēka» pirmizdevumā bija iekļauti 55 dzejoli. No tiem 5 bija

atdzejojumi, 12 — agrāk nepublicēti dzejoļi, 5 — iespiesti periodikā,
14 — «Tālās noskaņās zilā vakarā», 19

— «Vētras sējā». Gatavojot

kopotus rakstus «Dzīve un darbi», Rainis «Jaunajā spēkā» atstāja tikai

tos dzejoļus, kas līdz krājuma iznākšanai nebija publicēti vai arī bija

iespiesti vienīgi periodikā, atmeta ari atdzejojumus.
Atsevišķā izdevumā «Jaunais spēks» atkārtoti nav iznācis.

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM

«SAULE KARSTA. DOMAINS LAUKS» (271 lpp.)

Pirmpublicējums «Jaunā spēka» pirmizdevumā, 3. lpp.

Saglabājies 1.—2. rindas melnraksts (22766/52) un trīs tīrraksti

(22736/1; 18035/8, ar virsrakstu «Saule karsta, dūmains lauks»; 18038/3).

VIENA SIRDS (275. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 2. oktobri. Pirmpublicējums «Jaunā spēka» pirov

Izdevumā, 7. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājušies divi tīrraksti (22736/2, datēts ar 1906. g. 2. oktobri;

18036).

MIRT KLAJĀ LAUKĀ (276. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 27. augustā. Pirmpublicējums «Jaunā spēka» pirm-
izdevumā, 12. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (18036; 22736/3, datēts ar 1906. g

27. augustu, bez virsraksta).

' IifHAJI, <ļ>. 776, on. 9, a. 528, ji. 3.
2 LU HA/1, <p. 776, on. 9, a. 1284, jl 4.
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LIESMA UN VARONS (277. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums žurnālā «Nākotne», 1906, 2. nr.,

72. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta. Citā redakcijā dzejolis
iespiests «Jaunā spēkam pirmizdevumā.

Saglabājušies divi melnraksti (22807/46, bez virsraksta, un 23094/14,
abi datēti ar 1905. g.) un tīrraksts (18035).

VEL VIENS (278. lpp.)

Sacerēts 1902. g. Pirmpublicējums MVM, 1902, 10. nr., 745. lpp.
Saglabājušies trīs tīrraksti (22807/87, bez virsraksta; 23098/8; 18035,

datēts ar 1902. g.).

NĀVES VĀRTI (279. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 6. septembri. Pirmpublicējums «Jaunā spēka» pirra-
izdevumā, 20. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies 1.—8. rindas melnraksts (22766/54, bez virsraksta) un

divi tīrraksti (23000/16, datēts ar 1906. g. 6. septembri, bez virsraksta;

18036).

BASKĀJIESA KAPEIKAS DZIESMA (283. lpp.) ■/

Sacerēts Viļņā 1889. g. Pirmpublicējums DLp, 1899, 71. nr., 27 martā,

104. lpp., ar virsrakstu «Pēdēja kapeika» un citam atšķirībām no pa-

matteksta. Citā redakcijā dzejolis iespiests J. Raiņa «Virpuju kalen-

d.nā 1907. gadam».
Saglabājušies div) visa dzejoļa melnraksti (23097/68, Viļņā, datēts ar

U.W). g., un 23000/18—19, abi bez virsraksta), I—2B. rindas teksts As-

pazijas rokrakstā (22990/22, ar virsrakstu «Beidzamā kapeika») un visa

dzejoja tīrraksts (18037, ar virsrakstiem «Pēdējā kapeika» un «Baskā-

jiešakapeikas dziesma»).

Rainis bija paredzējis dzejoli iespiest arī savā jaunības dzejoju krā-

jumā «Rita dziesmas». Aspazijas pārrakstītais dzejoja teksts (22990/22)
atrodas Raiņa jaunības dzejoju manuskriptā.

AIZMĀKTA SAULE (285. lpp.)

I.—B. rinda sacerēta 1902. g., pārējās — 1905. g. Pirmpublicējums
«Jaunā spēka» pirmizdevumā, 30. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (23108/84 un 22807/88, abi bez virs-

raksta), tīrraksts (18035), teksts Aspazijas rokrakstā ar Raiņa rakstītu

virsrakstu (22749/12) un I—B. rindas tīrraksts (22749/42, bez virs-

raksta). Melnrakstā 22807/88 I—B rinda datēta ar 1902. g., pārējās —

ar 1905. g.

AIZ IZĪDAS PLĪVURA (286. lpp.)

Pirmpublicējums «Jaunā spēka» pirmizdevumā, 32. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22721/6; 23098/26, ar virsrakstu «īsts

vīrs») un trīs tīrraksti (18035; 22749/34; 22922/33, bez virsraksta).

Izīda — seno ēģiptiešu auglības, dzīvības un veselības dieve. Izīdas

kults izplatījās arī Grieķi|ā, Indija un citās zemēs. Grieķi Izīdu attēloja

ar plīvuru, kas simbolizēja viņas noslēpumainību.
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KRISTITAIS UN VĪRS (289. Ipp.)

Pirmpublicējums «Jaunā spēka» pirmizdevumā, 44. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (23098/6. ar virsrakstu «Vīrs»; 23097/53,

bez virsraksta) im pieci tīrraksti (22721/3, ar virsrakstu «Virs»; 22721/4

un 22721/75, abi bez virsraksta; 18035; 22721/5, ar virsrakstu «Kristīts

un vīrs»).

NO CEĻA NOST! (290. lpp.)

Pirmpublicējums «Jaunā spēka» pirmizdevumā, 45. lpp.
Saglabājušies divi melnraksti (22736/4, bez virsraksta; 23094/13) un

tīrraksts (18035).
Rainis dzejoli domājis publicēt kādā no nelegālajiem izdevumiem.

Melnrakstā 23094/13 viņš .atzīmējis «Nelegālā».
Sajā izdevumā novērsta kjūda 10. rindā — «kā» labots par «ka».

AR VINA VITNEM MATOS (291. lpp.)

Pirmpublicējums «Jaunā spēka» pirmizdevumā, 46. lpp.
Saglabājušies divi melnraksti (22721/7 un 22721/8), divi tīrraksti

(23098/31, bez virsraksta; 18035) un teksts Aspazijas rokrakstā

(22721/165).

RĀMAJIEM ĻAUDĪM (292. lpp.)

Pirmpublicējums «Jaunā spēka» pirmizdevumā, 48. lpp.

Saglabājies tīrraksts (18037).

DĀRGĀ BRĪVĪBA (295. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 18. novembri. Pirmpublicējums «Jaunā spēka» pirm
Izdevumā, 53. lpp.

Saglabājies melnraksts (22736/5, datēts ar 1906. g. 18. novembri, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (23094/15, datēts ar 1906. g. 18. novembri,

18037).

VAI MUMS ACIS, KO SNAUST? (296. lpp.)

Sākts Slobodskas trimdā. Uzmetums 23096/74 rakstīts uz vienas la-

piņas ar «Tālu noskaņu» dzejoļu «Zeltītas lapas», «Pastara diena», «Ma-

nas ilgas» melnrakstiem. Spriežot pēc rokraksta, tie radušies apmēram
vienā laikā. Dzejolis pabeigts 1905. g. Pirmpublicējums «Pēterburgas
Avīžu» literārajā pielikumā, 1905, 25. nr., 18. dcc Tas atšķiras no

pamatteksta.
Saglabājušies divi uzmetumi (22807/89 un 23096/74) un melnraksts

(22736/6, datēts ar 1905. g.), visi rokraksti bez virsraksta.

NEPĀRTRAUKTACINA (297. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums «Jaunā spēka» pirmizdevumā,
55. lpp.

Saglabājies uzmetums (22736/8, bez virsraksta) un melnraksts

(22736/7, datēts ar 1905. g. un 1906. g. I. septembri, ar virsrakstu

«Vārtu priekšā»).
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KLUSĀ GRĀMATA

KRĀJUMA TAPŠANA

«Klusās grāmatas» lielākā dala sacerēta 1907. un 1908. gadā, Rainim

dzīvojot emigrācijā Šveicē, gan Cīrihē, gan Kastapolā. Tai laikā Rainis

raksta «1905. gada epu», raksta arī daudz dzejoļu par notikušo revolū-

ciju, iecer izveidot dzejoļu krājumu, kas stāstītu par darba tautas ne-

izmērojamām ciešanām pēc zaudētajām cīnām, stingro ticību nākotnei

un uzvaras pārliecību, kuru nespēj sagraut nekādi reakcijas spaidi.
Raiņa piezīmēs, kas tapušas 1907. gada 30. maijā, atrodam uzmetumus,

kas liecina par nodomu izveidot krājumu ar nosaukumu «Tomēr» un

apakšvirsrakstu «Grāmata ar sarkanām lapām». Dzejnieks to dēvē par

asins kristību un spīts grāmatu, domā tajā runāt, ka viena kauja gan

zaudēta, taču notiek «jaunu pulku mācīšana, organizēšana, lai ietu lie-

lākā sturraē» (127920).
Nedaudz vēlāk

—
1907 gada 21. jūlijā — Raiņa piezīmēs figurē cits

dzejoļu krājuma nosaukums — ««Klusā grāmata». Dzejas uz melnām

lapām no Raiņa». Viņš paredz grāmatu pabeigt ar himnisku pacēlumu,

spītīgu atziņu — mēs tomēr uzvarēsim.

Domas par «Kluso grāmatu» nodarbina Raini visu 1907. gadu, taču

cītīgāk kārtot krājumu viņš sāk tikai pašās gada beigās Dzejoju krā-

juma pirmizdevumā ievadā, kura sākotnējie uzmetumi datēti ar

1907. gada 5. decembri, viņš raksta: «Sen vajadzēja arī man salasīt

kopā izkaisītās dziesmas, bet katru reizi, kad es to sāku šinīs garos

gados, es atdūros pret slepenām sāpēm.»
Tai laikā Rainim jau bija izveidojies visai skaidrs priekšstats par

gatavojamā dzejoļu krājuma saturu. Bez prozas ievada uzmetumiem to

liecina arī krājuma programmatiskā ievaddzejoļa «Grāmata ar melnām

lapām» melnraksts, kas datēts ar 1907. gada 23. decembri.

Bija velti cerēt, ka «Kluso grāmatu» varētu izdot dzimtenē. Tad

1908. gada 3. novembrī rakstītajā vēstulē nesen Pēterburgā noorgani-
zētā grāmatu apgāda «Imanta» dibinātājs K. Kurševics piesola izdot

kādu Raiņa darbu. Rainis piedāvā dzejoļu krājumu «Klusā grāmata»,
un «Imanta» priekšlikumu pieņem Sarakstīšanās starp Izdevniecības

pārstāvjiem un Raini ilgst apmēram pusgadu, pārrunājot dažādus jau-

tājumus — gan par honorāru, gan kraiuma māksliniecisko noformējumu,

eksemplāru skaitu v. tml.

1909. gada 13. maijā E Kurševice Rainim un Aspazijai raksta:

«Svētdien «Imantas» dalībnieki bij kopā, un mēs viņus iepazīstinājām ar
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Jūsu uzstādītiem noteikumiem. «Imanta» ir mierā galvenos vilcienos ar

visu, t. i., aprēķināt honorāru 50 rub. par loksni, un apsola pirmos
100 rubļ. izsūtīt jau šinīs dienās. Vienīgais tikai eksemplāru skaits

varētu būt, pēc viņu domām, lielāks, t. i., viņi vēlētos drukāt nevis

3000 eks., kā jūs rakstāt, bet 4000 vai vismazākais 3500. .. mēs tūliņ

atdūrāmies uz daudziem jautājumiem, par ko gribētu dzirdēt Jūsu do-

mas. Galvenais, kādu papīru izvēlēties un kādu formātu? Mēs gribētu
darīt visu, lai izdevums iznāktu tiešām glīts. [ . . ļ

Jā, un dēj vāka arī gaidām Joti Jūsu ideju, par ko pagājušā vēstulē

solījāt turpmāk rakstīt. Te nu mums tie mākslinieki ir viens otrs, bet

daudz ko oriģinālu no viņiem grūti gaidīt. Tamdēļ liekam visas cerības

uz Jums vāka ziņā. Rakstāt arī, kādā krāsā, pēc Jūsu domām, vajadzētu
vāku ņemt v. t. t.»

Rainis bija iecerējis grāmatai melnu vāku, taču šo vēlēšanos neizde-

vās realizēt. K. Kurševics 1909. gada 8. jūnijā Rainim raksta: «..vāku

(melnu) nevarējām pie vislabākās gribas un pie vismudīgākās meklēša-

nas sadzīt. Vajadzēja fabrikā apstellēt vai izraudzīt ko Maskavā. Bet tas

būtu novilcinājis dzejoļu iznākšanu varbūt pat līdz augustam. Tādēļ cits

nekas neatlika kā ņemt tumši pelēku ādas papīra vāku un uz tā drukāt

virsū melniem burtiem «Klusā grāmļataj».»
Kad visi jautājumi bija izlemti, apgāds «Imanta» «Kluso grāmatu»

izdeva īsā laikā Jau 1909. gada jūnija vidū tā bija iespiesta. Rainis ar

«Klusās grāmatas» gaumīgo māksliniecisko noformējumu bija loti ap-

mierināts. Viņš vēlāk rakstīja: «Pirmais «Kl. gr.» izdevums bija viens

no visskaistākiem manu grāmatu izdevumiem..»
1

CENZŪRA

Raiņa «Klusā grāmata» daudz rietus! no cenzūras Tūlīt pēc iespie-
šanas tā apķīlāta un vēlāk konfiscēta.

Jau domājot par dzejoju ievietošanu krājumā, Rainis atsevišķos

«Klusajai grāmatai» paredzētos dzejoļos izdarījis labojumus un svītro-

jumus, lai mazinātu tajos pausto pārāk atklāto politisko domu, pret
kuru varētu vērsties cenzors.

Pirms «Klusās grāmatas» iespiešanas apgāda «Imanta» pārstāvis
K. Kurševics ar cenzoru M. Remiķi pārrunāja dzejoju krājuma satinu

Kaut gan cenzors sevišķi neiebilda pret grāmatu, izdevējiem nebija

īstas pārliecības, ka izdosies to laist klajā bez sarežģījumiem. 1909. gada
f; jūnijā K. Kurševics Rainim raksta: «Bijām i pie Remiķa, i pie palīga
Bet galvot, ka nekonfiscēs — nevaram »

Krājuma satura projektā Rainis atzīmējis, ka izdevniecība izņēmusi

no «Klusās grāmatas» manuskripta dzejoļus «Negrozāms spriedums»,
«Dižtēva zēns», «Lācis», «Droša cīņa», «Vienīgā cerība», bet viņš pats

svītrojis «Miera vieta», «Neatlaidīga aino» (22926/153—155)
Tikko «Klusā grāmata» bija iespiesta, 1909. gada 24. jūnijā M Remi-

ķis nosūtīja Pēterburgas preses komitejai ziņojumu par dzejoju krājuma

kaitīgumu. Saņēmusi M. Remiķa rakstu, Pēterburgas preses komiteja

nosūtīja ziņojumu Pēterburgas tiesu palātas prokuroram, bet tā ko-

piju — Galvenajai preses pārvaldei. Sajā dokumentā teikts:

«Minētajā krājumā ir vairāki dzejoli, kuros autors izsaka savu līdz

1 Rainis J. Dzīve un darbi, 2. sēj. R, A. Gulbis, 1925, 11. lpp.
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jūtību strādnieku šķiras cīņai pret pastāvošo kārtību un pat uzaicina

masas apvienoties un turpināt cīņu. Tādi ir dzejoli:
a) «Ceļš uz jaunu» 73. lpp. [citēts].
b) «Par lielumu» 78. lpp. [citēts].
c) «Uzvarā miers» 82. lpp. (citēts].
d) «Atkal nakts» 113. lpp. [citēti divi pēdējie panti],
ej «Darbu darbs» 114. un 115. lpp. (citēts daļēji].
f) «Rokas» 124. lpp. [citēts 8. pants}.
g) «Pirts» 127. lpp. Autors salīdzina periodu, kas sekoja atbrīvoša-

nās kustībai, ar pirti, kurā tauta mazgāta un izsvīdēta, bet pēc tam

griežas pie tautas: «Iznāc nu laukā spēciga» [citēts līdz beigām].
Dažos dzejoļos autors idealizē strādnieku šķiras mērķus un slavē

viņas tieksmes uz ciņu. Tādi ir dzejoļi:
a) «Savādā valoda» 127. lpp., kurā teikts: «Bet tie mazie un zemie

un nabagie» [citēts līdz beigām].
b) «Jaunais nams» 108. lpp. [citēts].
c) «Patiesība» 109. lpp. [citēts].
d) «Laimigie jaunekļi» 130.—132. Ipp„ kur, starp citu, teikts (atse-

višķi citējumi].
c) «Lielāki par Romu» 83. lpp. [citēts].
f) «Birokrāts» 65. lpp. [citēts].
Pamatojoties uz sacīto, atradusi pieminētajā grāmatā nozieguma pa-

zīmes, kurš sodāms pēc 1903. gada krimināllikuma 129. paragrāfa pirmā
punkta, Sankt Pēterburgas preses komiteja nolēma:

1) salkanā ar minētajiem likumiem saukt tos, kas vainīgi grāmatas

nodrukāšanā, pie likumīgas atbildības,

2) pēc 1906. gada 26. aprīļa IV Pagaidnoteikumu 3. nodaļas par ne-

periodisko presi — uzlikt grāmatai arestu

Par šo paziņojot, papildus mūsu šī gada 23. jūnija rakstam Nr. 976,

Komitejai ir gods pazemīgi lūgt Jūsu ekselenci ierosināt tiesas vajā-
šanu pret grāmatas autoru J. Raini (viņa vārds, uzvārds, kārta un dzī-

ves vieta Komitejai nav zināmi) un citām personām, kas var būt vainī-

gas šajā lietā.»
1

Pēc prokurora rīkojuma «Klusā grāmata» tipogrāfijā nekavējoties
tika apķīlāta. Uzzinājis par šo notikumu, K. Kurševics Rainim un Aspa-
īiai vēstule raksta: < Kā jau būsat lasījuši, «Kluso grāmatu» ķēra kon-

fiskācija. Remiķis, kā man ziņo, pārāk sabaidījies no dzejoļu tendences

un, lai būtu drošs par savu ādu, tos konfiscējis. Un tas, kā zināt, izda-

rīts pēc tam. kad bija par visu ar viņu izrunāts liku likām un kad

viņam pat par visasākiem dzejoļiem nebija nekā ko iebilst, kā vienīgi:
«Es jau nu nē, bet rīdzeniekil»» (107239).

Pret «Kluso grāmatu» ierosinātā prāva ilga ap pusotra gada. Izde-

vēju aizstāvis prāvā bija P. Stučka. 1911. gada 20. janvārī izdevējam
J. Biezajam piesprieda gadu cietumā Tiesu palāta nolēma konfiscēt un

iznīcināt «Kluso grāmatu». 1911. gada 9. jūnijā Pēterburgas pilsētas
galvas palīgs ziņo Galvenajai preses pārvaldei par sprieduma izpildi:

«Pamatojoties uz šī gada 9. februāra rakstu Nr. 1838. man ir gods pa-

ziņot Galvenajai preses pārvaldei, ka šī gada 28. aprīlī Pēterburgas pil-
sētas valdes tipogrāfijā komisija, saplēšot gabalos, iznīcinājusi arestē-

tos grāmatas eksemplārus latviešu valodā: Rainis «Klusā grāmata». Se

pievienoti divi grāmataseksemplāri.» 3

1 Ul HAJI. <p. 776. on. 9, a. 1787, * 2.
2 lii HAJI, cp. 776, on. 26. a. 31, ji 14.
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1910. gadā, gatavojoties «Kluso grāmatu» izdot no jauna, Rainis to

stipri pārstrādāja. Priekšvārdā «Klusās grāmatas» ceturtajam izdevumam

(1921) viņš par to saka: «lekārtojumā bij daži pārgrozījumi; klāt bij pie-
likti trīs jauni dzejoji: «Vēlīns dzimums», «Negrozāms spriedums», «Diž-

tēva zēnam». No cenzūras vainotie dzejoji, kas nu netika uzņemti, lr se-

košte: «Nabaga brālis», «Klusie kapi», «Savādā valoda», «Teiku Jaudis»,
«Dzīves sējējs», «Moderns ārsts», «Ceļš uz jaunu», «Uzvarā miers»,

«Zemes sapnis», «Patiesība», «Atkal nakts», «Darbu darbs», «Pirts»,

«Karā kauta dvēselīte». Es uzskaitu še visu rindu, jo raksturīga un pa-

mācoša būs arī tagad vēl cenzūras psiholoģija.» «Klusās grāmatas» ot-

rais izdevums iznāca 1910. gada baigās ar virsrakstu «Vēja nestas la-

pas». Ari par šo grāmatu cenzors M. Remiķis iesniedza priekšniecībai

ziņojumu, kas datēts ar 1912. gada 16. janvāri. M. Remiķis raksta: «Sinī

dzejoļu krājumā ietilpst daudz dzejoju no tā paša autora krājuma
«Klusā grāmata», kas izņemts no apgrozības. Sājos dzejojos var nojaust
1905. gada notikumus, izsmieti mierīgie iedzīvotāji. Tā kā vajadzētu iz-

darīt daudz svītrojumu, lai grāmatu atjautu (15., 17., 28., 34. un 35.,

40., 48., 58., 67., 82., 92., 94., 97. lappusē '), es uzskatu par labāku krā-

jumu nelaist klajā.» 2 Uz ziņojuma malas uzrakstīta piekrītoša rezolū-

cija, kas datēta ar 24. janvāri.
Jādomā, ka krājumu «Vēja nestas lapas» izglāba vienīgi tas, ka

lēmums par konfiskāciju nokavējās. Izdevējs pasteidzās krājumu izplatit
tūdaļ pēc tā iespiešanas 1910. gada decembri. Tā kā «Vēja nestas la-

pas» tika iespiestas Rīgā, bet cenzors M. Remiķis atradās Pēterpilī, viņš,

iespējams, nebija par grāmatas iespiešanas gaitu pietiekami informēts.

IZDEVUMI

Krājums «Klusā grāmata» līdz iespiešanai kopotos rakstos «Dzīve un

darbi» atsevišķā grāmatā iznācis četras reizes:
Klusā grāmata. Dzejas. Pēterburga, «Imanta». 1909. 142 lpp.

Vēja nestas lapas. Dzejoļu krājums no J. Raiņa. R, «Taurētājs», 1911.

īPatiesībā krājums iznāca 1910. g. beigās.] 103 lpp.

Vēja nestas lapas. R, 1914. «Dzirciemnieku» izd. 57. nr. 121 lpp.
Klusā grāmata.R, «Daile un Darbs», 1921. 144 lpp.

KOMENTĀRI IEVADAM, DZEJOĻIEM UN MOTO

«PIRMS TĀLĀK AIZEJAT» (301. lpp.)

Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirmizdevumā, 3. lpp.
Saglabājies tīrraksts (2292G/1).

[lEVADS] (303. lpp.)

Sacerēts 1909. g. Pirmpublicējums «Klusus gidinalas» pirmud'vun .i,

5.—6. lpp. Saglabājies priekšvārda melnraksta fragments (22926/164,
datēts ar 1907. g. 5. decembri).

1 M. Remiķis še norāda dzejojus: «Zēntņa dziesma», «Sarkans pave-

diens», «Lielais miers», «Kad labi bös», «Dejas spoks», «Tārpiņš», «Paš-

slepkavam», «Brive-glābēja», «Jaunais nams», «Rokas», «Cita cilts», «Ui

nākotni».

8 IUMA/l, <p. 776, on. 26, s, 31, ji. 12.
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Rindkopā «Bija mans nodoms..» Rainis runā par iecerēto dzejoju
krājumu «Tomēr», kas netika sastādīts.

Rindkopas «Sen vajadzēja..» melnraksta fragmentā Rainis domu

izteicis plašāk. Viņš tajā runā par saviem dzejoļiem kā par aizšautām

bultām, kas palikušas neuzlasitas uz kaujas lauka, kā par zajiem za-

riem, kuri uzmesti kritušajiem cinitājiem, un kā par vainagiem, kas
pušķojuši viņu pieres.

«GRĀMATA AR MELNĀM LAPĀM» (305. lpp.)

1. un 2. pants sacerēts 1907. g. 23. decembri. Uzrakstītais labots

1908. g. 3. augustā. Tad ari sacerēts 3. un 4. pants. Pirmpublicējums
k Misās grāmatas» pirmizdevumā, 7. lpp. 1.—3. izdevumā un KR (1914)

2. sēj. dzejolis ir ar atšķirībām no pamatteksta.
Saglabājies uzmetums (22926/sa, datēts ar 1907. g. 23. decembri),

divi melnraksti, kas datēti ar 1907. g. 23. decembri un 1908. g.
3. augustu (22926/5; 22926/6, ar virsrakstu «Grāmata ar melnām la-

pām»), un tīrraksts (22926/7, ar svītrotu virsrakstu «Grāmata ar melnām

lapām»).

MĀSIŅAS DZIESMA (309. lpp)

Sacerēts 1908. g. 27. aprīlī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirm-
izdevumā, 11.—12. lpp.

Saglabājies I.—B. rindas uzmetums (22926/9a) un divi tīrraksti

(22926/B—9), visi datēti ar 1908. g. 27. aprīli.
Saja izdevumā novērsta kļūda 27. rindā — «vēdina» labots par

«vīdina».

RUDA RĀVA (311. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 4. janvārī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 13. lpp. 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejoja
10. rinda atšķiras no pamatteksta. «Se viņu sava» vieta cenzūras ap-

svērumu dēl iespiests mazāk ass teksts — «Kā zāli to pļāva».
Saglabājies melnraksts (22766/57, bez virsraksta) un tīrraksts

(22926/10), abi datēti ar 1907. g. 4. janvāri.

ZĒNTŅA DZIESMA (312. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 11. februārī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pinnizdevumā, 14.— 15. lpp. 2. izdevumā dzejolis atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22926/12a) un divi tīrraksti (22926/11;
22926/12, ar virsrakstiem «Puisīša dziesma», «Zēniņa dziesma»), visi

datēti ar 1908. g. 11. februāri. Saglabājies ari I—4. rindas tirraksts

(22973/41, bez virsraksta).

Sajā izdevumā novērsta kļūda 1. pantā — 4. rinda atkārtota.

NABAGA BRĀLIS (314. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 14. janvāri. Pirmpublicējums žurnālā «Svari», 1907,

7 nr., 84. lpp., ar virsrakstu «Viens paliek» un dtām atšķirībām no

pamatteksta. «Klusās grāmatas» 2. izdevuma dzejolis nav it spiests ļskat.
šī sēj. 510 lpp). Dzejoļa nav ari 3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.
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Saglabājušies divi uzmetumi (22766/9, datēts ar 1907. g. 14. janvāri,

un 22766/9, abi bez virsraksta un apakšvirsraksta) un divi tīrraksti

(22926/15 —16, datēts ar 1907. g. 14. janvāri, bez virsraksta un apakš-
virsraksta; 22926/13—14).

Sajā izdevumā novērsta kjūda 8. rindā — «asins» labots par «asinis».

KLUSIE KAPI (317. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 7. februāri. Pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

13. nr., 412. lpp., ar virsrakstu «Nezināmi kapi» un citām atšķiribām

no pamatteksta. «Klusās grāmatas» 2. izdevumā dzejolis nav ievietots

(skat. šī sēj. 510. lpp.). Dzejoļa nav arī 3. izdevumā un KR (1914) 2.sēj.

Saglabājies uzmetums (22766/7, datēts ar 1907. g. 7. februāri, bez

virsraksta) un četri tīrraksti (22926/17; 22926/18, ar virsrakstu «Nepuš-
ķotie kapi»; 23273/308, bez virsraksta; 22926/19). Melnrakstā, divos tīr-

rakstos (22926/18 un 23273/308), kā ari pirmpublicējumā dzejoja teksts

ir asāks.

NEMINAMA (318. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 16. janvārī. Pirmpublicējums «Tautsaimniecības ka-

lendārā 1909. gadam», 209. lpp., ar virsrakstu «Nezināmā» un dtāß

atšķirībām no pamatteksta. Atšķirīgā redakcijā iespiests «Klusās grā-
matas» 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.

Saglabājies uzmetums (22766/8, datēts ar 1907. g. 16. janvāri, bez

virsraksta) un divi melnraksti (22926/20, datēts ar 1907. g. 16. janvāri,
bez virsraksta; 22809/241).

Sajā izdevumā novērsta kļūda 1. rindā — «cilvēku» labots par

«cilvēka».

SARKANS PAVEDIENS (319. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 22 decembri. Pirmpublicējums žurnālā «Vārpas»,

1908, 1. nr., 5. lpp.
Saglabājies uzmetums (127919/105, bez virsraksta), melnraksts

(127919/105, datēts ar 1907. g. 22. decembri, bez virsraksta) un tīrraksts

(23094/12, datēts ar 1907. g. 22. decembri).

VELU LAIVA (320. lpp.)

Sākts 1908. g. 13. novembri. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 22. lpp.
Saglabājies melnraksts (22926/21, datēts ar 1908. g. 13. novembri, bez

apakšvirsraksta).

AGRA GAITA (323. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 1. novembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 25. lpp. 1.—4. izdevumā, KR (1914) 2. sēj. un laikrakstā

«Sociāldemokrāts», 1923, 206. nr., 16. sept , dzejolis ir dažādās, no pamat-
teksta atšķirīgās redakcijās. «Sociāldemokrātā» dzejolim ir virsraksts

«Varoņa rīts».
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Saglabājies uzmetums (22926/23a) un tīrraksts (22926/22), abi datēti

ar 1907. g. 1. novembri, bez virsraksta un apakšvirsraksta.
Sajā izdevumā novērsta kļūda 5. rindā — «izjāja» labots par «Izgāja».

ROMANCE (324. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 31. oktobri. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 26. lpp. Tajā ir atšķirība no pamatteksta. 2.—3. izdevumā

un KR (1914) 2 sēj. iespiests citā redakcijā.
Saglabājies tīrraksts (22926/23b, datēts ar 1908. g. 31. oktobri).
Saiā izdevumā novērsta k]ūda 14. rindā — «Jo» labots par «Ja».

PAR PIEMIŅU ĀDOLFAM HERTELIM (325. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 22. janvārī. Pirmpublicējums laikrakstā «Sociālde-

mokrāts», 1923, 206. nr., 16. sept., ar virsrakstu «Ādolfa Hertela piemi-
ņai» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (23273/177), melnraksts (22926/25) un tīrraksts

(22926/24). Visi rokraksti ir bez virsraksta. Melnraksts un tīrraksts

datēts ar 1909. g. 22. janvāri.
Rainis pazina revolucionāro cīnītāju Ā. Herteli un tā piederīgos, sa-

rakstījās ar viņiem. Dzejniekam bija zināma Ā. Herteja pirmsnāves
vēstule sievai. Aspazijas pārrakstījumā šī vēstule glabājas Raiņa ar-

hīvā (120694). Savā pirmsnāves vēstulē nesalauztais, drosmīgais cinī-

tājs aicina sievu un meitiņu turpināt sākto cīņu: «Tevim ar meitiņu
jāstājas manā vietā un jāturpina dzīve tālāk. Tas jūsu pienākums.
Vēlu izturību un gatavību to novest līdz galam.»

BRONZAS STATUA (326. lpp)

Sacerēts 1907. g. 15. janvārī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 27. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22926/26, datēts ar 1901. g. un 1907. g.

15. janvāri, ar virsrakstiem «Bruņots vārds» un «Uz klints»; 22766/55,

datēts ar 1907. g. 15. janvāri, ar virsrakstiem «Bruņota doma», «Bru-

ņots vārds»), kā arī 1 panta tīrraksts (29478/1, bez virsraksta).

VIENS ACUMIRKLIS (327. lpp.)

Sacerēts 1905.—1906. g. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirmiz-
devumā, 28.-29. lpp. 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis
iespiests citā redakcijā. 1.—4. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejo|a
apakšvirsraksts ir «Biedrenes piemiņai».

Saglabājies visa dzejoja melnraksts (22926/28, datēts ar 1905. un

1906. g„ bez virsraksta un apakšvirsraksta), 1.—30. rindas melnraksts

(22926/27, datēts ar 1908. g. 16. septembri, ar apakšvirsrakstu «Biedre-

nes piemiņai») un 1 —4., 28.-38. rindas melnraksts (22928/28).

Sajā izdevumā novērsta kjūda 9. rindā — «Un» labots par «Uz».

KRISLITS UN LAIKS (330. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 5. septembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Auseklis»,

1907, 2. nr., 117. lpp., ar virsrakstu «Krislīts» un citām atšķirībām no

pamatteksta. Citā, no pamatteksta atšķirīgā redakcijā dzejolis ir «Klu-

sās grāmatas» 2. izdevumā.

Saglabājies tīrraksts (22926/29, datēts ar 1906. g. 5. septembri, bez

virsraksta).



514

LIELAIS MIERS (331. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums žurnālā «Svari», 1907, 7. nr.,

78. lpp. Tajā ir atšķirība no pamatteksta. «Klusās grāmatas» 1.—3. izde-

vumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis iespiests ar citu atšķirību no pamat-

teksta.

Saglabājies uzmetums (23094/17, bez virsraksta) un divi melnraksti

(22926/31, datēts ar 1905. g., bez virsraksta; 22926/30, datēts ar 1905. g.
un 1906. g. 3. jūliju).

SAVADA VALODA (332. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 15. septembri. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 32.—33. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22926/33, datēts ar 1905. g. 15. oktobri, ar

virsrakstu «Varoņu valoda») un melnraksts (22926/32, datēts ar 1905. g.

un 1908. g. 15. septembri, ar virsrakstiem «Patoss», «Savādā valoda»).

TEIKU ĻAUDIS (334. lpp )

Sacerēts 1907. g. 15. janvārī un 6. lebruāri. Pirmpublicējums «Klusās

grāmatas» pirmizdevumā, 34.—35. lpp. Tajā ir atšķirības no pamat-
teksta. 2. izdevumā dzejolis nav ievietots (skat. šī sēj. 510. lpp ). Dze-

joļa nav arī 3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. Ar nelielu atšķirību no

pamatteksta dzejolis publicēts «Klusās grāmatas» 4. izdevumā.

Saglabājies 1.—40. rindas melnraksts (22766/12, datēts ar 1907. g.

15. janvāri un 6. februāri) un dzejoļa melnraksts (22926/34, datēts ar

1905. g. un 1907. g. 15. janvāri un 6. februāri), abi ar virsrakstu «Iz

pastartiesas dziesmām», un tīrraksts (22926/35 —36).
Sajā izdevumā novērsta k)ūda 1. rindā — «reiz» labots par «reizi»

DZĪVES SEJEJS (336. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 1. janvāri. Pirmpublicējums žurnālā «Rits», 1907,

1. nr., 11. lpp., ar virsrakstu «Apstulbis tu domās stāvi» un citam at-

šķirībām no pamatteksta. Tādā pašā redakcijā iespiests «Jaunajā Wi

tēvijas kalendārā 1912». «Klusās grāmatas» 2. izdevumā dzejolis nav

ievietots (skat. šī sēj. 510. lpp.). Dzejoja nav ari 3. izdevumā un KR

(1914) 2. sēj. Neliela atšķirība no pamatteksta dzejolim ir «Klusās grā-
matas» 4. izdevumā.

Saglabājies 1—24. rindas melnraksts (22844/98, datēts ar 1907. g

1. janvāri, bez virsraksta un apakšvirsraksta) un divi tīrraksti (22026/37,
datēts ar 1907. g. 1. janvāri, bez virsraksta; 22926/38)

RITA RASA (338. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 11. septembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība»,
1909, 5. nr., 332. lpp. «Klusās grāmatas» 2.—3. izdevumā un KR (1914)
2 sēj. iespiests ar virsrakstu «Sviedru rasa», kā nodajas pirmais dze-

jolis pirms dzejoļa «Agra gaita»

Saglabājies uzmetums (22926/122) un tīrraksts (22926/39), abi datēti

ar 1908. g. 11. septembri, bez virsraksta.

«SAULES SOĻI SMAGĀK VILKĀS KĀPJOT» (341. lpp.)

Sacerēts 1904. g. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirmizdevumā,
41.—42. lpp. 2. izdevumā ievietots aiz dzejoļa «Spēka avoti» 3. izde-

vuma un KR (1914) 2. sēj. dzejolis nav iespiests
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Saglabājies uzmetums (29478/9, datēts ai 1904. g), melnraksts

(22926/41—42, datēts ar 1904. g., ar virsrakstiem «Saules aina», «Rietas

aina») un 1.—19. rindas melnraksts (22926/40).
Dzejoļa pirmpublicējumā, iespējams, ieviesusies kjūda — it. rindā

«vienas dienas cīņā» vietā iespiests «viena diena cīņā». Šādā redak-

cijā šī rinda ir arī pārējos krājuma publicējumos. Abos dzejoļa rok-

rakstos teksts ir «vienas dienas cīņā».

Sajā izdevumā novērsta kļūda 18. rindā — «paliek» labots par «pa-
lien», 20. rindā — «mēļa» labots par «mēļā».

«KAD NEDER SAJŪSMA» (343. lpp.)

Dzejoļa pirmais variants sacerēts 1908. g. 9. oktobri. Pirmpublicē-

jums «Klusēs grāmatas» pirmizdevumā, 43. lpp.
Saglabājies uzmetums (22805/10), melnraksts (22926/43, datēts ar

1908. g. 9. oktobri), divi tīrraksti (22926/166; 22721/12, ar virsrakstu

«Vietā») un 1.—2. rindas tīrraksts (22926/44).

MŪSU DIENAS (346. lpp.)

Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirmizdevumā, 45.—46. lpp.
2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22925/116, bez virsraksta) un Uiraksts

(22926/45).

KĀRTIPAS PARTIJAS (348. lpp.)

Sacerēts 1908 g. 27. augustā. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 47. lpp. 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis

atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22809/238, datēts ar 1908. g. 27. augustu, ar

virsrakstu «Miennflu dziesma») un trīs tīrraksti (22926/46, datēts ar

1908. g. 27. augustu, ar virsrakstu «Miermīju dziesma»; 22926/4R ar

virsrakstu «Mums pietiek»; 22926/47, ar virsrakstiem «Miermīļu

dziesma», «Kārtības partijas»).

KAD LABI BUS (349. lpp.)

I—2l. rinda sacerēta 1907. g. 18. decembri. 22.-28. rinda — 1908. g.

1. augustā, 29.-42. rinda — 5. augustā. Pirmpublicējums «Klusās grā-

matas» pirmizdevumā, 48.-49. lpp. I—3. izdevumā un KR (1914)

2. sēj. dzejolis atšķiras no pamatteksta. 3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.

Saglabājusies tris melnraksti (127919/94, bez virsraksta; 22926/49,

ar virsrakstiem «Moderni viri», «Moderna dziesma»; 22926/50. bez virs-

raksta, abiem pēdēiiem I —21. rinda datēta ar 1907. g. 18. decembri,

22.-28 rinda — ar 1908. g. 1. augustu, 29 —42. rinda — ar 5. augustu)

un tīrraksts (22926/51—52).

MIERA LĪDZĒJI (351. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 6. augusta. Pirmpublicējums «Virpuja kalendāra

1908. gadam», 22.-23. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta. Ar citam at

šķjrībām no pamatteksta dzejolis iespiests «Klusas grāmatas» I—3. iz-

devumā un KR (1914) 2. sēj.

Saglabājies melnraksts (22768/111, datēts ar 1907. g. 6. augustu).
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MODERNS ĀRSTS (353. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 1. un 8. februāri. Pirmpublicējums «Klusās grāma-
tas» pirmizdevumā, 52. lpp. 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2 sēj. dze-

jolis nav ievietots.

Saglabājušies tris tīrraksti (22721/28 un 22926/54, abi datēti ar

1907. g. I. un 8. februāri; 22926/53).

BEZPARTEJISKS POLITIĶIS (354. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 25. un 26. februārī. Pirmpublicējums «Klusās grā-
matas» pirmizdevumā, 53. lpp. Tajā ir atšķirības no pamatteksta. 2. iz-

devumā dzejolis ir tādā pašā redakcijā kā pirmpublicējumā, bet ar

virsrakstu «Nepārsteidzīgs politiķis». Šāds virsraksts dzejolim ir ari

3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. Ar atšķirībām no pamatteksta dzejolis

iespiests arī «Klusās grāmatas» 4. izdevumā.

Saglabājies uzmetums (22766/11, datēts ar 1907. g. 25. februāri, ar

virsrakstu «Liberāls»), 1.—4. rindas melnraksts (23096/73, bez virs-

raksta) un trīs tīrraksti (22749/41; 22721/27, ar virsrakstu «Bezpartejigs

politiķis»; 22926/55, datēts ar 1907. g. 26. februāri, ar virsrakstiem

«Liberāls politiķis», «Bezpartejigs politiķis»).

BALSSTĪESĪBA (355. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 22. decembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 54. lpp. 1.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim
ir atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22926/57, bez virsraksta) un tīrraksts

(22926/56), abi datēti ar 1907. g. 22. decembri.

DEJAS SPOKS (356. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 18. decembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 55. lpp. «Mūsu dzimtenes kalendārā 1910. gadam»,
57. lpp. dzejolis iespiests citā redakcijā, ar virsrakstu «Spoks».

Saglabājies uzmetums (22926/116, bez virsraksta) un melnraksts

(22926/58, ar virsrakstiem «Spoks», «Dejas spoks»), abi datēti ar 1907. g.
18. decembri, kā arī tīrraksts (22721/26).

MODERNA INTELIĢENCE (357. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 13. novembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 56. lpp. 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis Ir

atšķirīgās redakcijās.
Saglabājies uzmetums (22926/65, datēts ar 1908. g. 13. novembri, bez

virsraksta) un tīrraksts (22926/59, ar virsrakstu «Mūsu inteliģence»).

VELINS DZIMUMS (358. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 4. oktobrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
2. izdevumā «Vēja nestas lapas», 42. lpp. «Klusus grāmatas» 4. izdevuma

dzejolis nav ievietots.

Saglabājies melnraksts (22746/176, datēts ar 1908. g. 4. oktobri, ar

virsrakstu «Pasaka») un divi tīrraksti (22926/60, datēts ar 1908. g.

4. oktobri; 22926/61).
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Rainis dzejoli satīriski vēršas pret buržuāzijas ideologiem, it īpaši
pret A. Niedru un viņa domubiedriem, kas priecājas par 1905. gada
revolūcijas sakāvi. Virs dzejoja melnraksta dzejnieks uzrakstījis šādas

rindas: «Vēl gudrākie: mēs visu sasnieguši. Gavilēsim kā Niedra, tas

ir vēlīns dzimums.»

PIEDZĒRUSI TAUTA (359 lpp )

1.—17. rinda sacerēta 1908. g. 13. septembrī, pārējās — 14. sep-

tembrī un 11. novembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirmizde-
vumā, 57. lpp. I—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim ir atšķi-
rības no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22809/187, ar virsrakstiem «Izdziedējusies
tauta», «Paģirota tauta»), visa dzejoja melnraksts (22926/63—64, datēts

ar 1908. g. 13.—14. septembri un 11. novembri) un 1.—17. rindas meln-

raksts (22926/62, datēts ar 1908. g. 13. septembri, bez virsraksta).

PĀREJAS ZĪMES (362. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 4. oktobrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 60. lpp. 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim
ir atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22736/9, datēts ar 1908. g. 9. novembri, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22926/66, datēts ar 1908. g. 4. oktobri, ar

virsrakstu «Tagadne», 22721/30, ar virsrakstu «Tagadnes zīmes»).
Sāja izdevumā novērsta kļūda 4. rinda — «likuma» labots par

«tikuma».

KĀ STĀRKS (363. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 15. septembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 61. lpp. Dzejolim pirmpublicējumā ir atšķirība no pa-

matteksta. 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim ir vēl arī cita

atšķirība no pamatteksta.
Saglabājušies divi tīrraksti (22926/67, datēts ar 1908. g. 15. septembri;

22926/67a, datēts ar 1908. g. 8. novembri).

VIDUSVIRS (364. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 5. februāri. Pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

8. nr., 245. lpp., ar virsrakstu «Latvijai» un citu atšķirību no pamat-

teksta. Atšķirība no pamatteksta dzejolim ir ari «Klusās grāmatas»

1.—4. izdevumā, KR (1914) 2. sēj. un publicējumā laikrakstā «Sociāl-

demokrāts», 1920, 80. nr., 10. apr., 1922, 214. nr„ 23. sept.

Saglabājies uzmetums (22766/6, datēts ar 1907. g. 5. februāri, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22926/68, ar virsrakstu «Latvija», un

22721/13, bez virsraksta, abi datēti ar 1907. g. 5. februāri).

ES AR! (365. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 10. februārī. Pirmpublicējums žurnālā «Svari»,

1907, 5. nr., 61. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājušies divi tīrraksti (22721/22 un 22926/69, abi datēti ar

1907. g. 10. lebruāri).
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TĀRPIŅŠ (366. lpp.)

Sacerēts pirms 1905 g. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirm-

izdevumā, 64. lpp.

Saglabājušies seši tīrraksti (22926/71, datēts «pirms 1905.», ar virs-

rakstu «Ievēro!»; 22926/70, ar virsrakstiem «Neesi tārpiņš», «Tārpiņš»;

22926/75, bez virsraksta; 23098/21, bez virsraksta; 22721/29; 22721/38).

BIROKRĀTS UN ORDENS (367. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 5. februārī. Pirmpublicējums žurnālā «Svari», 1907,

10. nr., 120. lpp., ar virsrakstu «Birokrāts». Ar tādu pašu virsrakstu

iespiests «Klusās grāmatas» pirmizdevumā, bet 2.—3. izdevumā un KR

(1914) 2. sēj. — ar virsrakstu «Darbonis». 2.—4 izdevumā un KR (1914)
2. sēj. dzejolim ir arī vēl cita atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22766/6. datēts ar 1907. g. 5. februāri, ar

virsrakstu «Birokrāts») un divi tīrraksti (22926/72, ar virsrakstu «Biro-

krāts», un 22721/19, bez virsraksta, abi datēti ar 1907. g 5. februāri).

IDEĀLS (368. lpp.)

Pirmpublicējums rakstu krājumā «Atvases», 2. sēj., 1908, 38. lpp.

Saglabājies melnraksts (22721/75, bez virsraksta), divi tīrraksti

(22721/21; 22926/73, bez virsraksta) un 3.-4. rindas tīrraksts (23098/21,
bez virsraksta).

TAUTAS APLAIMOTĀJS (369. lpp.)

Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirmizdevumā, 67. lpp.

Saglabājies uzmetums (22926/74, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22721/35, bez virsraksta; 22721/36).

laba mācība vairāk vērts nekā zelts (370 lpp.)

Sacerēts 1906. g. 24. jūlijā. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirm

izdevuma, 68. lpp. 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim ir

atšķirība no pamatteksta.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22926/75 un 22721/20, abi datēti ar

1906. g. 24. jūliju; 22721/73).

NETAISNA MANTA (371. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 29. aprīlī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 69. lpp. 1.—4. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim
ir atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (2292b/77, datēts ar 1908. g. 29. aprīli, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (22721/23, datēts ar 1908. g. 29. aprīli, un

22926/76, abi bez virsraksta; 22721/74).

DIZTEVA ZĒNAM (372. lpp.)

Pirmpublicējums «Progresa kalendārā 1910. gadam», 142. lpp, ar

virsrakstu «Dižtēva zēns». «Klusās grāmatas» pirmizdevumā dzejoļa
nav Tas uzņemts krājuma 2. izdevuma «Vēja nestas lapas». 4. izdevuma

dzejolis nav ievietots.

Saglabājušies trīs tīrraksti ar virsrakstu «Dižtēva zēns» (22721/13;

22926/78 un 22926/172) un tīrraksts bez virsraksta (23098/27).
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NEGROZĀMS SPRIEDUMS (373. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 28. aprīlī. Pirmpublicējums «Progresa kalendārā

1910 gadam», 124. lpp. Tajā ir atšķirība no pamatteksta «Klusās grā-
matas» pirmizdevumā dzejoļa nav. Tas uzņemts krājuma 2. izdevumā

«Vēja nestas lapas». 4. izdevumā dzejolis nav ievietots.

Saglabājies melnraksts (22721/9, datēts ar 1908. g. 28. aprīli, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22926/79, datēts ar 1908. g. 28. aprīli;
22962/80).

VECAS GUDRĪBAS (374. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 30. aprīli. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirm-
izdevumā, 70. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22926/81, bez virsraksta; 22721/14), abi

datēti ar 1908. g. 30. aprīli. Žurnālā «Atpūta», 1932, 405. nr. publicēts

dzejoļa autogTāfs, kura atrašanās vieta nav zināma. Autogrāfam ir at-

šķirība no pamatteksta.

"KUR DARBA NAVA» (375. lpp.)

Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirmizdevumā, 71. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22805/32; 22721/16, ar virsrakstu

«Vārds»).

«VĀRDI, JŪS ZOBENS DARBĀ LIKS» (37
r
j. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 2. sēj., 84. lpp

CELS UZ JAUNU (378. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 13. septembri. Pirmpublicējums laikrakstā «Dzīve»,

1909, 15. nr., 7. febr. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22926/62, bez virsraksta) un melni āksts

(22926/82), abi datēti ar 1908. g. 13. septembri.

PAR RŪGTUMU (379. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 29. augustā. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība».

1909, 4. nr.. 245. lpp. «Klusās grāmatas» 2.-3. izdevumā un KR (1914)
2. sēj. ievietots pēc dzejo|a «Par klusumu».

Saglabājies melnraksts (22926/83) un tīrraksts (22926/84), abi datēti

ar 1908. g. 29. augustu.

PAR KLUSUMU (380. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 21. decembri. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 75. lpp. I—4. izdevumā un KR (1914) 2. sēj., kā arī

kalendārā 1919. gadam «Laiks» dzejolis atšķiras no pamatteksta. «Klusās

grāmatas» 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj, ievietots pirms dzejoļa

«Par rūgtumu».
Saglabājies uzmetums (22926/85a) un tīrraksts (22926/85), datēti ar

1907. g. 21. decembri Tīrraksts ir tādā pašā redakcijā kā pirmpublicē-

jums
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PAR NĀKOTNI (381. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 29. augustā. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 76. lpp. 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis
atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies I—s. rindas melnraksts (22926/83) un tīrraksts (22926/86),
abi datēti ar 1908. g. 29. augustu.

MAZIE DARBI (382. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 13. septembri un 5. oktobrī. Pirmpublicējums laik-

raksta «Dzīve», 1909, li. nr., 27. janv. «Klusēs grāmatas» 2.—3. izde-

vumā, KR (1914) 2. sēj. ievietots aiz dzejoja «Brīve glābēja». 3. iz-

devumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim ir virsraksts «Sīkie darbi» un vēl

cita atšķirība no pamatteksta.
Saglabājies melnraksts (22926/62, bez virsraksta) un tīrraksts

(22926/87), abi datēti ar 1908. g. 13. septembri un 5. oktobri

PAR LIELUMU (383. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 5. oktobrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 78. lpp. 2.-3 izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis nav

ievietots.

Saglabājies tīrraksts (22926/88, datēts ar 1908. g. 5. oktobri, ar virs-

rakstu «Vardarbi un frakcijas»).

PALTIS (384 lpp.)

Sacerēts 1908. g. 5. oktobri. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 79. lpp, 2.—3. izdevuma un KR (1914) 2. sēj dzejolim ir

atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22926/89, datēts ar 1908. g. 5. oktobri, ar

virsrakstu «Stāvošais ūdens»).

BRĪVE GLĀBĒJA (385. lpp )

Sacerēts 1908. g. 13. septembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas*
pirmizdevumā, 80. lpp. 1.—4. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim ir

atšķirība no pamatteksta.
Saglabājies uzmetums (22926/62, ar virsrakstiem «Brīvība un spēks»,

«Bnve un spēks», «Brīve glābēja») un tīrraksts (22926/90), abi datēti

ar 1908. g. 13. septembri.

BET UN TOMĒR (386. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 13. septembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 81. lpp 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. ievietots aiz

dzejoļa «Par atjaunotāju».
Saglabājies melnraksts (22926/92) un tīrraksts (22926/91), abi dateli

ar 1908. g. 13. septembri.

LIELĀKI PAR ROMU (387. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 15. decembri. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 83. lpp. 1. un 4. izdevumā dzejolim ir atšķirība no pa

matteksta. 2.-3 izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis nav ievietots.
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Saglabājies 1.—5. rindas tīrraksts (22926/93, ar virsrakstu «Lielāks

par Romu») un visa dzejoļa tīrraksts (22746/103, datēts ar 1907. g.
15. decembri).

UZVARA MIERS (388. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 15. decembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 82. lpp. Pirmpublicējumā dzejolis ievietots pirms dzejo)a
«Lielāki par Romu».

Saglabājies melnraksts (22746/103, datēts ar 1907. g. 15. decembri,
ar virsrakstu «Uzvarā vien tik ir miers»).

PASDARBIBA (389. lpp )

Sacerēts 1908. g. 7. oktobrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 84. lpp. I—4. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim
ir atšķirība no pamatteksta. «Klusās grāmatas» 2 —3. izdevumā un KR

(1914) 2. sēj. ievietots aiz dzejoja «Šikie darbi».

Saglabājies melnraksts (23056/1, datēts ar 1908. g. 7. oktobri, bez

virsraksta).

PAR ATJAUNOTĀJU (390. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 5. oktobri. Pirmpublicējums «Klusas grāmatas» pirm-
izdevumā, 85. lpp. 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim ir at-

šķirība no pamatteksta.
Saglabājies tīrraksts (22926/94, datēts ar 1908. g. 5. oktobri, ar virs-

rakstu «Uznestās smiltis»).

SPĒKA AVOTI (391. lpp )

Sacerēts 1907. g. 23. decembrī. Pirmpublicējums laikrakstā «Zie-

meļblāzma», 1908, 7. nr., 13. (ebr., ar virsrakstu «Pretsvars».

Saglabājies tīrraksts (22926/95, datēts ar 1907. g. 23. decembri, bez

virsraksta).

SEKMES (394. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība», 1909, 1. nr., 4. lpp. «Klusās

grāmatas» 2.—4. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. «Sekmes» nav nodaļas

moto, bet tās pirmais dzejolis. 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.
nodaļas moto ir «Domā uz dzīvi!».

Saglabājušies trīs tīrraksti bez virsraksta (22721/37; 21098/23 un

22807/90).

SASKALDĪTS (395. lpp.)

Sacerēts 1905. g. 19. septembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 89. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22721/33. 22721/34; 22844/27, ar piezīmi
«Vilcienā uz Rīgu»), visi bez virsraksta un datēti ar 1905. g. 19. sep-

tembri.

Žurnālā «Atpūta», 1932, 396. nr. iespiests dzejoļa varianta autogrāfs
kura oriģināla atrašanas vieta nav zināma.
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PASAULES GRIBA (390 lpp)

Sacerēts 1905. g. 19. septembri. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
piimizdevumā, 90. lpp. 2. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim ir

apakšvirsraksts latiņu valodā «Mundus vult decipi» — «Pasaule grib,
lai to malda».

Saglabājušies trīs tirraksti bez virsraksta (22721/32, datēts ar 1905. g

19. septembri; 22721/31; 22844/27, datēts ar 1905. g. 19. septembri, bei

virsraksta, ar piezīmi «Vilcienā uz Rīgu»).

APGRIEZTA PASAULE (397. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 24. maijā. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 91. lpp. 2. izdevumā iespiests bez apakšvirsraksta.
2—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejoja virsraksts ir «Apgrieztā

pasaule», 3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejoļa apakšvirsraksts ir

«Jaunmaltusiānistiem».

Saglabājušies divi melnraksti (22864/3 un 22926/174) un tīrraksts

(22926/96). Visi trīs rokraksti ir bez virsraksta un apakšvirsraksta, da

tēti ar 1908. g. 24. maiju.

JAUNA CELEJS (398. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 30. aprīli. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība».
1909, 1. nr., 4. lpp. Ar nelielu atšķirību no pamatteksta dzejolis iespiests
žurnālā «Jaunības Tekas», 1912, 10. nr., 259. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22721/17, datēts ar 1908. g. 30. apriti,
bez virsraksta; 22926/98, ar virsrakstu «Autoritātes»; 22926/97, datēts

ar 1908. g. 30 aprīli, bez virsraksta).

RUNAS UN DARBS (399. lpp)

Sacerēts 1908. g. 20. jūnijā. Pirmpublicējums «Klusas grāmatas» pirm-

izdevumā, 93. lpp.

Saglabājusies trīs tīrraksti bez virsraksta (22746/110; 22748/39 un

22721/25, abi pēdējie datēti ar 1908. g. 20. jūniju).

DIVKĀRŠS PIENĀKUMS (400. lpp )

Sacerēts 1907. g. 19. decembri Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

piimizdevumā, 94. lpp. 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. ievietots

aiz dzejoja «Patet janua, cxi». 2. izdevumā un KR (1914) 2. sēj dzejoja

virsraksts ir «Divkārts pienākums».

Saglabājies melnraksts (22926/100. datēts ar 1907. g. 19. decembri,

bez virsraksta) un trīs tīrraksti (22926/99, datēts ar 1907. g. 19. de-

cembri, bez virsraksta; 22863/11; 17048).

PATET JANUA, EXI (401. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 19. decembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Vārpas»,

1908, 3. nr., 213. lpp., ar virsrakstu «Dzīves apnikums». «Klusās grā-
matas» 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis iespiests ar virs

rakstu «Passlepkavam». «Patet janua, cxi» minētajos izdevumos dots M

apakšvirsraksts

Saglabājies melnraksts (22926/100. datēts ar 1907. g. 19. decembnl

un trīs tīrraksti (22803/11 un 1704», abi ar virsrakstiem «Pašslepka
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vam». «Patet janua, cxi»; 22926/99, datēts ar 1907. g. 19. decemhii).

Raiņa arhīvā saglabājusies lapiņa ar šādām atzīmēm: «Patet janua, cxi.

Durvis vaļā, izej. Seneka. Bet izej uz jaunu darbu. Jūs zināt mirt, zi-

nāt arī dzīvot» (127919/95, datēts ar 1907. g. 10. maiju).

VĪTAM, NON MORTEM RECOGITA (402. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 19. decembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Vārpas»,

1908, 2. nr., 141. lpp., ar virsrakstu «Domā uz dzīvi». «Klusās grāma-
tas» 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. iespiests ar virsrakstu «Apnicī-
giem». «Vitām, non mortem recogita» minētajos izdevumos dots ka

apakšvirsraksts.

Saglabājies melnraksts (22926/100) un tīrraksts (22926/99), abi da

tēti ar 1907. g. 19. decembri.

SOLIDARITĀTE (403 lpp)

Sacerēts 1908. g. 14. janvāri. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 97. lpp.

Saglabāties melnraksts (123990/1) un trīs tīrraksti (22721/24; 22926/101
un 123990/1). visi rokraksti datēti ar 1908. g. 14. janvāri un bez virs-

raksta.

KREISĀ PUSE (404. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 1. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība»,

1909, 1. nr., 4. lpp., ar virsrakstu «Kreisā puse». Ar šādu virsrakstu

dzejolis ievietots arī «Klusās grāmatas» 1.—4 izdevumā un KR (1914)
2 sēj.

Saglabājušies divi uzmetumi (22841/15; 22721/10, ar virsrakstu «Kreisā

mūsu zobens mirdz»), melnraksts (22926/102) un tīrraksts (22721/11, ar

virsrakstu «Kreisā puse»). Visi rokraksti datēti ar 1908. g. 1. maiju.

AKMENS NAMS (405. lpp.)
iii ilf ■Mifn nīS

Pirmpublicējums DzD, 2. sēj., 110. lpp.

«VAI TAS NOJAUTĒJS UN VĒSTNIEKS NĀCIS?» (407 lpp.)

Sacerēts 1906. g. 18. decembri. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 99. lpp.
Divrinde ir no «1905. gada epa» fragmenta «Zemes māte trūkās dzijā

miegā». Skat. nākamo komentāru.

«ZEMES MĀTE TRŪKĀS DZĪTĀ MIEGĀ» (409. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 18. decembrī kā «1905. gada epa» fragments. Pirm-

publicējums «Klusās grāmatas» pirmizdevumā, 101.—102. lpp. 2.—3. iz-

devumā un KR (1914) 2. sēj. nav ievietots.

«1905. gada epa» manuskripta saglabājušies divi melnraksti

(22922/150, datēts ar 1906. g. 18 decembri; 22922/106—107). Variantus

skat. pie «1905. gada epa» šī izdevuma 2. variantu sējumā.

«SVĒTKU TĒRPU LIEKAT NOST» (411. lpp.)

Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirmizdevumā, 103 lpp
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«EJ UZ GALU, LAIKS!» (413. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907, 1. nr,

11. lpp., ar virsrakstu «Rīts».

Saglabājies uzmetums (22766/10, datēts ar 1905. g.) un tīrraksts

(22926/103, datēts ar 1905. g. un 1907. g. 17. janvāri).

DIENAS AUSMA (414. lpp.)

Sacerēts 1905.—1906. g. Pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907, 5. nr.,

139. lpp., ar virsrakstu «Nav taisnības tām senām sērām».

Saglabājušies divi tīrraksti bez virsraksta (22926/104, datēts ar

1905. g un 1906. g. 27. septembri; 22766/13, datēts ar 1905. g,).

SAULES GRIEZI (415. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 15. februāri. Pirmpublicējums žurnālā «Auseklis»,

1907, 1. nr., 16. lpp. Pirmpublicējumā dzejolim ir virsraksts «Neattu-

ramais» un citas atšķirības no pamatteksta. Citos atšķirīgos variantos

dzejolis publicēts žurnālā «Jaunības Tekas», 1911, 2. nr., 115. lpp. un

kalendāra «Blāzma» 1912. gadam, 13. lpp.
Saglabājies melnraksts (22766/56) un tīrraksts (22926/105). abi da-

tēti ar 1907. g. 15. februāri, bez virsraksta.

JAUNAIS NAMS (416. lpp.)

Pirmpublicējums J. Dravnieka «Rakstu krājumā», 4. lpp., kurš pie-
vienots «Mūsu dzimtenes kalendāram 1909. gadam». Dzejolim pirm-

publicējumā ir virsraksts «Mācība» un citas atšķirības no pamat-
teksta.

Saglabājies uzmetums (22766/5, bez virsraksta) un melnraksts

(22926/106, ar virsrakstu «Mācība»).

PATIESĪBA (417. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 24. maijā. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirm-

izdevumā, 109. lpp. 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis nav

ievietots. 4. izdevumā dzejolim ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22926/108. datēts ar 1908. g. 24. maiju, 29. jū-

liju un 6. augustu, bez virsraksta) un divi melnraksti (22864, datēts ar

1908. g. 24. maiju, bez virsraksta; 22926/107. datēts ar 1908. g.

24. maiju, 29. jūliju un 6. augustu).

ĒRKSITIS (418. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 16. decembri. Pirmpublicējums laikrakstā «Ziemeļ-

blāzma», 1908, 3. nr., 29. janv., ar virsrakstu «Ērkšķi» un citu atšķirību

no pamatteksta. 1.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis atšķiras no

pamatteksta.
Saglabājies uzmetums (22768/109) un tīrraksts (22926/109). abi da-

tēti ar 1907. g. 16. decembri.
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TURAUDS (419. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 3. jūlijā. Pirmpublicējums žurnālā «Vārpas», 1908,
L nr., 16. lpp., ar virsrakstu «Mēs esam tērauds» un citām atšķirībām
no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (22926/110, datēts ar 1907. g. 3. Jūliju, ar virs-
rakstu «Mēs esam tērauds»).

AKMENS (420. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 16. decembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 112. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22926/111, datēts ar 1907. g. 16. decembri, bez

virsraksta).

ATKAL NAKTS (421. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 4. janvārī. Pirmpublicējums «Tautsaimniecības ka-

lendārā 1909. gadam», 207, lpp., ar virsrakstu «Otra nakts» un citām

atšķirībām no pamatteksta. Atšķirība no pamatteksta dzejolim ir ari

grāmatas» pirmizdevumā un «Strādnieka» kalendārā 1910. ga-
dam. «Klusās grāmatas» 2 —3. izdevumā un KR (1914) 2. sej. dzejolis
nav ievietots.

Saglabājušies divi melnraksti (22766/57, bez virsraksta, un 22926/112,
abi datēti ar 1907. g. 4. janvāri), 1.—4. rindas melnraksts (23096/73,
bez virsraksta) un 1.—4. rindas tīrraksts (22749/36, bez virsrakstal.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 4. rinda — «nakts» labots par «vakts».

DARBU DARBS (422. lpp.)

Sacerēts 19Ü7. g. 21. decembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 114.—115. lpp., ar virsrakstu «Draugiem uz mājam» un

citam atšķirībām no pamatteksta. 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.
dzejolis nav ievietots. 4. izdevumā dzejolis iespiests tādā pašā redakcijā
kā pirmizdevumā.

Saglabājies 1.—22. rindas uzmetums (22926/113, datēts ar 1907. g.

21. decembri, ar virsrakstiem «Draugam uz mājam», «Vēstule uz mā-

jām»), pieci dzejo)a uzmetumi (22926/113, ar virsrakstiem «Draugam uz

mājām», «Par tiem, kas neatlaižas»; 22926/116. datēts ar 1907. g. 21. de-

cembri, bez virsraksta; 22926/116, bez virsraksta; 22926/117, bez virs-

raksta; 22926/114, ar virsrakstiem «Laiku darbs», «Darbu daibs» un vel-

tījumu «Draugiem uz mājām»), 23.-45. rindas melnraksts (22926/115,
bez virsraksta) un visa dzejoja melnraksts (22926/118—119, ar virs-

rakstiem «Laika darbs», «Darbu darbs» un veltījumu «Draugiem uz

mājām»),
Rainis šo dzejoli piemin vēstulē P. Daugem: «Mūsu darbs prasa lie-

lāko mēru no plaša un asa prāta, kāds jebkad ir ticis prasīts, prasa to

visur, arī dzejā (tādēļ ari tāds programmas gabals kā «Darbu darbs»

ir dzejā)» («Celtne», 1935, 11. nr., 859. lpp.). Pēc P. Dauges izteiku-

miem, vēstule rakstīta 1913. g. ziemsvētkos vai 1914. g. īsi pēc Jaun-

gada.

SAULES STARS (424. lpp )

Sacerēts 1904.—1908. g. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītiba», 1909,

2. nr, 92. lpp. Neliela atšķirība no pamatteksta dzejolim ir «Klusas

grāmatas» 2.-3. izdevumā, KR (1914) 2. sēj. un žurnālā «Jaunības

Tekas», 1911, 4. nr., 326. lpp
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Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (127955, bez virsraksta), divi

I—B. rindas melnraksti (29478/8, datēts ar 1904. g.; 22746/212, bez virs-

raksta). I.—B. rindas tīrraksts (22756/1, datēts ar 1904. g.) un divi visa

dzejoļa tīrraksti (22926/120 un 22926/121, abi datēti ar 1904. g. un

1908. g. 16. aprīli un bez virsraksta).
Sajā izdevumā novērsta kļūda 11. rindā — «to» labots par «tu».

DIVI VĒJI (425. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 11. septembri Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 117. lpp. 2 —3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. ievietots

aiz dzejoļa «Daugavas krasti». 3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejo-
lim ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies 1.—14. rindas melnraksts (22926/122) un 1.—14. rindas

tīrraksts (22926/123), kuri abi datēti ar 1908. g. 11. septembri, kā ari

visa dzejoļa tīrraksts (22926/124). Visi rokraksti ir bez virsraksta.

DZĪVĪBAS TRAUKS (426. lpp)

Sacerēts 1902. un 1907. g. Pirmpublicējums žurnālā «Auseklis», 1907,

2. nr., 81. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājušies divi uzmetumi (22926/125—126, bez virsraksta). Otrais

uzmetums datēts ar 1902. g. un 1907. g. 22. martu.

DAUGAVAS KRASTI (427. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 25. jūlijā. Pirmpublicējums G. Landsberga «Latviešu

kalendārā ar bildēm 1909. g.», 54. lpp., ar virsrakstu «Pie upes krasta»

un citām atšķirībām no pamatteksta.
Saglabājies I.—B. rindas uzmetums (22926/127), melnraksts (22926/128,

datēts ar 1908. g. 25. jūliju) un tīrraksts (22926/128a). Visi rokraksti ir

bez virsraksta.

SIEVIETES DVESLE (428. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 29. augustā. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 120. lpp. 2. izdevumā dzejolis nav ievietots. Dzejoļa nav

arī 3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.

Saglabājies uzmetums (22926/128b, datēts ar 1908. g. 29. augustu) un

divi tīrraksti (22926/129, datēts ar 1908. g. 29. augustu; 22920/130—131).

BERNU MUTE (429. lpp )

Sacerēts 1908. g. 29. augusta. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»

pirmizdevumā, 121. lpp. 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim lf

neliela atšķirība no pamatteksta. Tīrrakstā dzejolim ir šāda 2. rinda:

«Dzied brīvība dziesmas». «Klusajā grāmatā» Rainis vārdu «brīvība»

aizstājis ar neitrālāku — «nākotne».

Saglabājies tīrraksts (22926/132, datēts ar 1908. g. 29. augustu, bat

virsraksta). Tīrraksta stūrī rakstīts citāts no «Jaunās derības»: «Moto:

Ļaujiet tiem bērniņiem pie manis nākt.»
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ROKAS (430. lpp.)

Sacerēts 1903., 1906. g. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirm
izdevumā, 122.—124. lpp. Dzejolim pirmpublicējumā ir atšķirības no

pamatteksta. 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim ir an citas

atšķirības no pamatteksta.
Saglabājies uzmetums vācu valodā (128167) un divi melnraksti, kuri

abi datēti ar 1903. g. un 1906. g. 3. jūliju (22926/133—134, bez virs

raksta; 22926/135—136, ar virsrakstiem «Asas rokas», «Rokas»). Abos

melnrakstos dzejoļa 35.-37. rinda ir asāka.

Melnrakstā 22926/135—136 Rainis, domājams, baidīdamies no cen-

zūras, minētās rindas svītrojis un aizstājis ar svītriņām. Zinātniskajā
izdevumā svītrotās rindas atjaunotas. Dzejoļa publicējumā «Klusās grā-
matas» 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. cenzūras apsvērumu dēl ar

svītriņām aizstāta vēl arī 58.—60. rinda. Minētajos izdevumos cenzūras

apsvērumu dēj rediģēta arī 62. rinda; ar svītriņām aizstāti vārdi «Ko

kritušos pacelt».
Sajā izdevumā novērsta kjūda 72. rindā — «vaiga» labots par

«vaigu».

UZ NĀKOTNI (433. lpp.)

I—6. rinda sacerēta 1907. g. 31. maijā, bet pārējais teksts —
22. de

cembrī. Pirmpublicējums G. Landsberga «Latviešu kalendārā ar bildēm

1909. g.», 18. lpp. Dzejolis pirmpublicējumā atšķiras no pamatteksta

«Vispārīgā kalendāra» 1912. gadam, «Alūksnes kalendārā» 1912. ga

dam un «Piebalgas kalendārā» 1912. gadam dzejolim ir citas atšķirī-
bas. «Klusās grāmatas» 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj dzejolim
ir neliela atšķirība no pamatteksta. 2 —3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.
ai dzejoli «Uz nākotni» beidzas nodala. Pirms tā ievietoti dzejoli «Cita

cilts», «Viens paliek», «Gatavība».

Saglabājies dzejoja uzmetums (22766/4, bez virsraksta), I—2. panta
tīrraksts un 3. panta uzmetums (22926/138, bez virsraksta), dzejoja tīr-

raksts (22926/137). Visi rokraksti datēti ar 1907. g. 31. maiju, 22. de-

cembri. Uzmetuma 2276b/4 pirmās sešas rindas datētas ar 1907. g

31. maiju.

CITA CILTS (434. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 29. novembri Pirmpublicējums laikrakstā «Dzīve»,

1909, 18. nr., 14. febr. Dzejolim pirmpublicējumā ir neliela atšķirība no

pamatteksta. No pamatteksta atšķiras arī dzejoja publicējums «Klusās

giāmatas» 2 —3. izdevuma un KR (1914) 2. sēj.

Saglabājies melnraksts (22926/139. datēts ar 1908. g. 29. novembri,
bez virsraksta).

PIRTS (435. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 1. martā. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 127. lpp. 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolis

cenzūras dcl nav ievietots.
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Saglabājušies trīs melnraksti (22766/3; 22766/58, bez virsraksta;

22926/140), visi datēti ar 1907. g. 1. martu.

VIENS PALIEK (436. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 13. novembrī. Pirmpublicējums laikrakstā «Dzive»,

1909, 8. nr., 20. janv., ar virsrakstu «Viens atliek» un citu nelielu

atšķirību no pamatteksta. «Klusās grāmatas» 2.—3. izdevumā un KR

(1914) 2. sēj. ievietots aiz dzejoja «Cita cilts» un iespiests ar nelielu

atšķiribu no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22926/65, bez virsraksta; 22926/141, ar

virsrakstiem «Elementi» un «Dzīvei»), abi datēti ar 1908. g. 13. no-

vembri.

JAUNĀ DIENA (437. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 13. novembri. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 129. lpp. 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēi. dzejolis
nav ievietots.

Saglabājies uzmetums (22926/65, bez virsraksta) un tīrraksts

(22926/142, datēts ar 1908. g. 13. novembri).

LAIMĪGIE JAUNEKĻI (438. lpp.)

Sacerēts 1906., 1908. g. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirm-
izdevumā, 130.—132. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta. Atšķirības no

pamatteksta dzejolim ir ari publicējumā «Strādnieku Avīzē», 1917,

84. nr., 23. JflL «Klusās grāmatas» 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.

dzejolis cenzūras dēj nav ievietots.

Saglabājušies trīs uzmetumi (114466/38, prozā; 22926/143—144 un

22926/145—146, kuri abi datēti ar 1906. g. 31. decembri un 1908. g.

18. aprīli) un 66.-77. rindas uzmetums (22926/147).

GATAVIBA (441. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 20. novembrī. Pirmpublicējums «Klusās grāmatas»
pirmizdevumā, 133. lpp. 2.-3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj. dzejolim
ir atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (229,26/148, datēts ar 1908. g. 20. novembri, bez

virsraksta).

ZIEMEĻBLĀZMA (442. lpp.)

I—lo. rinda sacerēta 1908. g. 19. jūlijā, pārējās — 21. novembri.

Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirmizdevumā, 134.—136. lpp. Laik-

rakstā «Jaunais Vārds», 1917, 75. nr., 2. apr. iespiests dzejoja fragments
citā redakcijā. «Klusās grāmatas» 2.—3. izdevumā un KR (1914) 2. sēj.

dzejolis ievietots krājuma nobeigumā kā atsevišķa nodaja, 11. un

12. rinda likta kā moto.

Saglabājies I.—lo. un atsevišķu citu rindu uzmetums (22926/152, da

tēts ar 1908. g. 19. jūliju, bez virsraksta), 10.—27. rindas uzmeturrs,

(22926/151, bez virsraksta), melnraksts (22926/150, ar virsrakstiem «Kāvu

mipa», «Ziemeļblāzma») un tīrraksts (22926/149, datēts ar 1908. g. 19. jū-

liju un 21. novembri).

«KALNA GALĀ NESAT MANI GULDĪT» (447. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 18. un 19. maijā kā «1905. gada epa» fragments.

Pirmpublicējums «Klusās grāmatas» pirmizdevumā, 139.—142. lpp.



«1905. gada epa» manuskriptā saglabājušies trīs uzmetumi bez virs-

raksta (22922/127, datēts ar 1906. g. 18. un 19. maiju; 22922/128;

22922/126, datēts ar 1906. g. 19. maiju), 9.—12. rindas melnraksts

(22922/124, ar virsrakstu «Karā kauta dvēsle») un visa dzejoļa meln-

raksts (22922/124—128). Dzejoļa variantus skat. pie «1905. gada epa»

zinātniskā izdevuma 2. variantu sējumā.
Sajā izdevumā novērsta kjūda 27. rindā — «irušas» labots par

«irušas».

Ir saglabājusies kāda A. Birkertam adresēta vēstule (18049), kurā

Rainis izsaka savas domas par dzejoļa «Karā kauta dvēselīte» nozīmi

krājumā: ««Karā kauta dvēselīte» ir no citiem arī atzīta par nebīs-

tamu, un pēdējās lappuses no tās ir pat mazāk bīstamas nekā pirmās;
varbūt šie 4 pantiņi nolaižami:

Kautā karavīra vārdu liekat

Savā dvēsles slepenākā vietā,
Lai to neizrauj jums bargais laiks,

Lai to nedzird klausītāju ausis.

Nolaist pēdējo daju lr nolaist ideju, un tad dzejolis būs nesapro-

tams un bez galvas. Vispār man liekas, viņš vismazāk bīstams, jo ir

tikai tēlojums, bez jebkāda uzaicinājuma un morāles. Un vajadzīgs
viņš man kā visa krājuma kopsaņēmums, iznākums, arī apoteoze, viņš

satura visu kopā kā katrs «rezumē», bez viņa ir daudz runāts, bet nav

nekas teikts.»

Vēstule rakstīta sakarā ar «Klusās grāmatas» otrā izdevuma «Vēja
nestas lapas» gatavošanu iespiešanai.l Raiņa vēlēšanās nepiepildījās.
«Karā kauta dvēselīte» krājumā «Vēja nestas lapas» netika uzņemta.

1 Rainis šo vēstuli bija nosūtījis .T. Ķirpēnam ar lūgumu nodot to

A. Birkertam. Vēstule adresātu nesasniedza.



KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

DzD — J. Raiņa kopoti raksti «Dzīve un darbu»

DL
— laikraksts «Dienas Lapa»

DLp — laikraksta «Dienas Lapa» literārais

pielikums

KR (1914) —J. Raiņa kopoti raksti, 2. sej R, 1914

KR (1947) — J. Raiņa kopoti raksti, I. sēj. R., 1947

KR (1949) —J. Raiņa kopoti raksti, 6. sēj. R., 1949

MVM — «Mājas Viesa Mēnešraksts»

MVp — «Mājas Viesa» literārais pielikums

linīAJl — UcHTpa/ibiiNfi rocyaapcTßCHHijft

iicTopHMCCKHH apxiiß b JlciuuirpaAe

tp. — 4>OH/l

on. — onttcb

it. — neto

n. — JiitcT



PERSONU RĀDĪTĀJS

Aleksandrs II (1818—1881), Krievijas cais no 1855. g. — 486

Aspazija (ist. v. Elza Puekiaiie, 1865—1943). latviešu dzejniece, dra-

maturģe, Raiņa dzīvesbiedre — 9. 102, 454. 456—400, 463—473,

476—481, 484—480, 495, 496, 505—507, 509, 513

Baumanis Indriķis (1878—1955), fotogrāfs un giamatu apgāda «Spēks»

vadītājs — 503

Biezais J., grāmatizdevējs — 509

Bīlenšteins Augusts (1826—1907), vācu mācītājs Latvijā, publicists, va-

lodnieks, etnogrāfs — 408

Birkerts Antons (1876—1971), literatūras kritiķis un rakstnieks, LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 454, 463, 529

Biiķerts Pēteris (1881—1956), publicists un folklorists, LPSR Nopelniem

bagātais kultūras darbinieks — 478

Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), latviešu rakstnieks — 203, 458, 477, 495

Brigaders Jānis (1856—1936), grāmatizdevējs Rigā, aktieris — 457, 459

Brīvzemnieks Fricis (īst. v. Fricis Treilands, 1846—1907), latviešu dzej-

nieks, tulkotājs, folklorists —
467

Dauge Pauls (1869—1946), revolucionārās kustības dalībnieks, medicīnas

zinātņu doktors, žurnālists, LPSR Nopelniem bagātais kultūras

darbinieks, Raiņa tuvs draugs — 525

DiavnJeks Jēkabs (1858—1927), valodnieks, literāts, grāmatizdevējs —

524

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 6. 9, 93

Grenctāls L., grāmatiespiedējs Rigā — 459

531
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Gulbis Ansis (1873—1936), latviešu rakstnieks un grāmatizdevēji. Izdevis

arī Raiņa kopotus rakstus «Dzīve un darbi» — 9, 458, 459

Hertelis Ādolfs (1871—1908), veterinārārsts, jaunstrāvnieks. 1905. g.

viens no revolucionārās kustības vadītājiem Aizputē — 325, 513

Jankavs Jānis (1886—1918), latviešu publicists, revolucionārās kustības

renegāts. Krājuma «Jaunais spēks» sastādītājs — 489, 503, 504

Karamzins Nikolajs (1766—1826), krievu rakstnieks, kritiķis un vēstur-

nieks — 459

Kiauliņš Kārlis (dz. 1904), latviešu literatūras zinātnieks — 463

Kurševice Emīlija (1875—?), publiciste un vēsturniece — 507

Kurševics Kārlis (1874—1938), jurists un publicists — 507—509

Ķēniņš Atis (1874—1961), dzejnieks un pedagogs — 459

Ķirpēns Kārlis (1875—1929), jaunstrāvnieks, Jaunā Rīgas teātra valdes

loceklis — 529

Landsbergs Georgs (1863—1912), grāmatizdevējs — 527

Lerhis Puškaitis (īst. v. Lerhis) Ansis (1859—1903), latviešu tautas pa-

saku krājējs un Izdevējs, rakstnieks — 468

Neimanis Ludis (1863—1926), grāmatizdevējs — 456

Niedra Andrievs (1871—1942), kontrrevolucionārs sabiedriski politiski

darbinieks, reakcionārs rakstnieks — 495, 517

Ozols Jānis (1859—1906), grāmatizdevējs — 456, 490

Paščenko Regīna, Raiņa un Aspazijas tuva paziņa —
494

Puškins Aleksandrs (1799—1837), krievu dzejnieks — 6

Rāviņš Oskars (1862—1929), «Pēterburgas Avīžu» (1901—1905) redak-

tors un izdevējs — 457, 490

Razums Alfrēds (1880—1929), būvinženieris, buržuāziskajā Latvijā Uni-

versitātes inženierzinātņu fakultātes vec. docents — 456, 457

Remiķis Mārtiņš (1845—1921), latviešu grāmatu un laikraksfi cenzors

(1871—1918) Galvenajā preses pārvaldē Pēterburgā — 457—459,

490, 508—510

Ruperts Adrians (1837—1907), latviešu preses cenzors Rīgā — 458,

498, 503

Seneka Lūcijs (4. pirms m. ē.—65. pēc m ē.) — romiešu filozofs un

rakstnieks — 401, 523

Stučka Pēteris (1865—1932), Komunistiskās partijas, Padomju valsts un

starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tiesību

zinātnieks — 509

šekspirs Viljams (1564—1616), angļu dramaturgs — 6



Smits Pēteris (1869—1938), latviešu valodnieks un folklorists — 502

Teodors, skat. Zeiferts Teodors

Tieimanis Edvards (Zvārguļu Edvards 1866—1950), dzejnieks, LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 485

Veinbergs Fridrihs (1844—1924), publicists, latviešu buržuāzijas ideo-

logs — 459

Visendorfs Henrijs (1861—1916), latviešu žurnālists — 490

Zolite Pēteris (1864—1939), latviešu buržuāziskais filozofs, redak-

tors — 473

Zeiferts Teodors (1865—1929), latviešu literatūras vēsturnieks un kri-

tiķis — 465
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DZEJOĻU VIRSRAKSTU UN PIRMO RINDU

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

«Ābele lai sārti zied» 1 (Apgriezta pasaule) 39?

Agra gaita («No rītus agri putniņā dziedāja») 323

Agri no rīta («Agri no rīta») 23

«Agri no rīta» (Agri no rīta) 23

Aiz blāvā plīvura («Ko klīsti, prāts») 113

Aiz Izīdas plīvura («Zināt visu un tomēr dzīvot») 286

Aiz skadriņu logiem («Maigā smaršā kūst») 255

«Aizbrida saulīte» (Māsiņas dziesma) ..»■»■ 309

Aizgātņu dziesma («Skatāt, bāliņi, skatāt, māsas») 250

.Aiziet kā saule» (Nāves vārti) ■ . 279

Aizmākta saule («Gan saule spīd») 285

«Ak, lakstīgala, nedziedi» (Fabrikas meitenes dziesma) 57

Akmens («Akmens krūtis») 420

«Akmens krūtis» (Akmens) 420

Akmens nams («Uz akmens celts mūsu nams») 405

Alkanā zeme («Pār zemi pārlaidās pāri») 105

Apgriezta pasaule («Abele lai sārti zied») 397

«Apstulbis tu domās stāvi» (Dzīves sējējs) 336

«Ar bērnu muti» (Bērnu mute) 429

«Ar vienu nepietiek» (Divkāršs pienākums) . . ......

400

Ar vīna vītnēm matos («Tie māk tik dziji izsamist») 291

Atkal nakts («Visapkārt bij reiz nakts») .... 421

Augons («Sen sirdis ciešot») 238

«Bagāts viņš, bet mīkstu sirdi» (Labdaris) 33

• Pēdiņās ntrloTU dzejoja pirmā rinda
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Balsis iz miglas («Šalc vējš un zaļos zarus kul») 221

Balsstiesība («Lai miljons mutes jums būtu») 355

Balta laime («Bez gala upe snircas») 76

Baskājiesa kapeikas dziesma («Pēdējā kapeika») 283

«Beidzamais sitiens» (Zvans) 214

Bērnu mute («Ar bērnu muti») 429

«Bet nekustošais ķermenis» (Kops garas mūžības) .
. . . . . . 103

Bet un tomēr («Šaubās un nezinās bailēs») 386

« Bet vis vēl augstāk, augstāk gaita sniedz» (Gara gaita) . . 158

«Bez gala upe sniecas» (Balta laime) 76

Bez savas dzīves («Jums pašiem savas dzīves nava») 210

Bezpartejisks politiķis («Tev liekas par strauju») 354

«Bij dzi(a ziema»
, ~ J,. ;;•»,.. . 19

Bijušais draugs («Viņā brauca jūrā: jaunus ce)us rasti —») ... 40

Birokrāts un ordens («Cik vien spēji, tu zagi un rāvi») ....
367

«Brauc viesi kopā lūgtās viesībās» (Dejas spoks) 356

«Brīnums, cik drīzi» (Filistris) 42

««Brīve, ak brīvei» es dzirdu» (Brīve glābēja) 385

Blīve glābēja (««Brīve, ak brīvei» es dzirdu») Ttfi

Bion/js statua («Drūmi slav debešu») 326

Bula laiks («Uz debess dziji gulies mākonis») 84

«Caur priežu mežiem cauri» (Krēslas bērniņi) 192

«Caur tevi Jauna diena aust» (Dusit) . . . . . . ••
<• • .

262

Caura rauca («Tu visu mūžu dien kas dien») 38

Celiesl («Tumsa, — ne zvaigznes») 126

«Celies, ko gaud?» (Sekmes) 394

«Celies nu, tauta, un durvis ver» (i'irts) 435

Ceļš uz jaunu («Sargāties maldīgi cerēt») 378

Cieta sirds («Tev sirds ir pilna rūgtām asarām») 29

Cietuma sienas («Neredzēt vairs cilvēku sejas») 251

«Cik auksti šautņu stobri mirdzi» (Viena sirds) .

275

«Cik lēni vilkās» (Zeltītas lapas) ...» «
129

«Cik vien spēji, tu zagi un rāvi» (Birokrāts un ordens) ....
367

«Cilvēka dvēsele, nabaga dvēsele» (Cilvēks un sāpes) 25

Cilvēks un sāpes («Cilvēka dvēsele, nabaga dvēsele») . ...

25

«Ciniņš ir cīniņa vērts» (Par lielumu) 3*3

Cita cilts («Citai ciltij vajga nakt») 434

«Citai ciltij vajga nākt» (Cita cilts) .

434

Čūska («Kad dieviņš sauli bij radījis») 264

Darbnieku dziesma («Rokam, vedam un vējam») 249

Darbu darbs («. . . Mēs vienu posmu esam zaudējuši») 422

Dārgā brīvība («Reizi, šo reizi mēs tomēr») 295

«Daudz karstas sirdis» (Pastara diena) !50
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Daugavas krasti («Skalo savus krastus, Daugava») 427

«Debess un saule» (Nāk jauna cilts) 244

Dejas spoks («Brauc viesi kopā lūgtās viesibās») 356

Dienas ausma («Nau taisnība tām senām sērām») 414

Divi vēji («let divi vēji») 425

Divkāršs pienākums («Ar vienu nepietiek») 400

Dižtēva zēnam («Tā tev būs darīt») 372

«Domā uz dzīvi» (Vītam, non mortem recogita) 402

Drebošā sirds («Kā slapji palagi») 1%

«Droša ir cīņa, jā gani» (Pašdarbība) 389

«Drūmi stāv debešu» (Bronzas statua) 326

«Dūmi laiski stiepjas» (Pēc ilgas gujas) 171

Dusi! («Caur tevi jauna diena aust») 262

Dvēsele dziļā («Dvēsele dzijā») 212

«Dvēsele dzijā» (Dvēsele dzijā) i . . 212

«Dzeltens, izkaltis» (Purva vaivariņš) ( . , . . .

194

Dziļākās domas («Dziļākās domas») 27

«Dziļākās domas» (Dziļākās domas) 27

Dzīves sējējs («Apstulbis tu domās stāvi») 336

Dzīvības trauks («Jau sīkie putniņi mosties sāk») 426

«E, lielais laiks mūs licis kaunal» (Es ari) 365

«Ej uz galu, laiks!» 413

Elēģija («Es ilgāk vairs to nepanesu, tēvs») 140

Erksītis («Kalnus un aizas») 418

Es ari («E, lielais laiks mūs licis kaunāl») 365

«Es dzirdu, dzirdu: — tagad jau gan» (Prātīga rīcība) ....
45

«Es ilgāk vairs to nepanesu, tēvs» (Elēģija) 140

«Es zinu tavu spriedumu» (Negrozāms spriedums) 373

Fabrikas meitenes dziesma («Ak, lakstīgala, nedziedi») 57

Fiat justitia! («Tik viena vienīga ir taisnība») 144

Filistris («Brīnums, cik drīzi») 42

Filistris aprīli («Te snieg un salst bargāk») 233

«Gaidīt jūs gaidījāt ilgi» (Memorandum) 225

Gaismas pils («Iz tumsas baismas») 170

Galvas darbs («Ko jūs brēcat, ka liktens jums skarbs?») .... 34

«Gan saule spīd» (Aizmākta saule) 285

«Gar visu vakarpusi putens ceļas» (Pavasaras vētra) 182

Gara gaita (« Bet vis vēl augstāk, augstāk gaita sniedz») . .

155

Garām! («Garām, garām!») 242

«Garām, garām!» (Garām!) 242

Gatavība («Nezin to neviens, kad atnāks laiks») 441

«Godīgs darbs — ar svešām rokām» (Godīgs pilsonis) 37

Godīgs liberāls («Viņš ar reiz līdzi bij, bet atpakaļ») 211
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Godīgs pilsonis («Godīgs darbs —ar svešām rokām») . t . . . 37

«Grāmatā ar melnām lapām» 305

Graudi akmeņstarpā («ledomu jaukie ideāli») 26

Ideāls («Teic, liberāls») 368

«ledomu jaukie ideāli» (Graudi akmeņstarpā) 26

«ledzeltenā, nespīdīgā gaismā» (Ziemas novakars) 223

«leslēdzat dvēselē dziji» (Par klusumu) 380

«let dienas tukšas, vilkdamās» (Mūsu dienas) 97

«let divi vēji» (Divi vēji) 425

«let spilgts un sildošs saules stars» (Saules stars) 424

«levērojat to vārdu» (Uzvarā miers) 388

«Ikviens, i pats rāmākais nemierā» (Pats rāmākais) 175

«Ilgu pilnas» (Varoņu laiks) 224

Infragibilis («Jūs varat izmērdēt šīs kuslās miesas») 139

«Ir tomēr patiesība, ko mēs teicām» (Patiesība) 417

«Ir vārds — saukts «Tomēr»» (Tomēr) 267

«Ir vecu lauku laužu stāsti» (Vecu laužu stāsti) 178

īsie pantiņi («Ko esat, pantiņi, tik īsas elpas») 91

«Iz cilvēka miesām» (Neminamā) 318

«Iz tālām, senām dienām» (Jūras vaidi) < - . 81

«Iz tumsas baismas» (Gaismas pils) 170

«Izmisums bēg manas dziesmas» (Spēka avoti) 391

«Ja esi apnicis šo dzīvi» (Patet janua, cxi) 401

«Ja galvā doma tev dzimst» (Vēl ziema) 94

«Ja jūs nespējat lidzi tikt» (No ceļa nost!) 290

Jā, riet... («Jā, saule riet, ak, ātri riet») 142

«Jā, saule riet, ak, ātri riet» (Ja, riet...) 142

«Ja tevi kāds pa vaigu sit» (Kristītais un vīrs) 289

«Jā, vajga!» visi kliedz, «ka še ko darām!» (Taurētājs) 135

Jau grumbās debesis pieri rauc («Jau grumbās debesis pieri

rauc») 232

«Jau grumbās debesis pieri rauc» (Jau grumbās debesis pieri

rauc) --. .......
232

«Jau sīkie putniņi mosties sāk» (Dzīvības trauks) 426

Jauna cēlējs («Uz gudriem vīriem neatsaucies») 398

Jaunā diena («Līdz varonībai») . •' » *
437

Jauna gadusimteņa nakts domas («Man apkārt trimdas aukstais

tuksnesis»)

Jaunais laiks («Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs») 240

Jaunais nams («Mēs vienu m.iriļ.tmies šinīs briesmās») 416

«Jauneklim jābūt» (Jaunekļiem) 128

Jaunekjiem («Jauneklim jābūt») 128

«Jums mūžam neizprast (Priecīgiem Jaudim) 133
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«Jums pašiem savas dzīves nava» (Bez savas dzīves) ....

210

Jūras vaidi («Iz tālām, senām dienām») 81

«Jūs esat tā kā lapas» (Moderna inteliģence) .

357

«Jūs, kas esat raudājuši» (Rīta vēji) ...
131

«Jūs nezūdaties savas dzīvības» (Lauka lilijas) 54

«Jūs paši nezināt, cik liels ir vārgs» (Rāmajiem ļaudīm) .... 292

«Jūs, sīkās zīlītes» (Laukā!)
,

190

«Jūs varat izmērdēt šīs kuslās miesas» (Infragibilis) 139

«Kā aizturētas elsas kaklu žņaudz» (Pirmie upuri) 2bl

«Kā krislīts gaisā spīd zvaigznīte» (Krislīts un laiks) 330

«Kā liela gaisma nāk no viņām dienām» (Ziemeļblāzma) .... 442

«Kā slapji palagi» (Drebošā sirds) 196

Kā stārks («Tas kara stāvoklis») 363

«Kā virknē domas veras» (Skanoša liesma) Ul '
«Kad cīņa viskarstāk kūso» (Lielais miers) 331

«Kad dieviņš sauli bij radījis» (Čūska) .... . . 264

«Kad gaisma svīda» (Rīta rasa) 338

«Kad jums liekas: atkal viss» (Viens paliek) 436

Kad labi būs («Nu, labie jūs un prātīgie») 349

«Kad tevim uzbrukušas bēdas» (Saules bērns) 121

«Kalna galā nesat mani guldīt» • � •
447

Kalnā kāpējs («...Tad kļūsi vientulīgāks gads pēc gada») ... 95

«Kalnus un aizas» (Erksītis) 418

Karalmeita («Tanī niknā dienā») 52

Kartības partijas («Mums miera tagad vajga») 348

«Kas mīlē tēviju, tiem ir savs kakts» (Tēvijas mīlētāji) .44

Kāvi («Lfik, sarkani kāvi») 231

«Klusa, mēma nakts» (Nāves pulks) 265

Klusie kapi («Pie klusiem kapiem ejam») 317

«Ko esat, pantiņi, tik īsas elpas» (īsie pantiņi) 91

«Ko jūs brēcat, ka liktens jums skarbs?» (Galvas darbs) ...

34

«Ko jūs brīnāties daudz?» (Savādā valoda) 332

« Ko jūs ļāvāt Ikdienībai» (Vecās ligas) 134

«Ko klīsti, prāts» (Aiz blāvā plīvura) H3

«Ko līdz tev krāt pa gadu gadiem» (Vecas gudrības) 374

«Ko runājam, ko darām» (Sarkans pavediens) 319

Ko sējējs bēdā? («Vēl diendienas cauri») 220

«Ko, senais sapnis» (Miglas lokā) 79

«Ko tirpdams stāvi» (Mīlas dvēsele) lI&

«Ko veļas drausma, ko baisma» (Zilganas dzirkstdus) 109

Kopš garas mūžības («Bet nekustošais ķermenis») ...... 103

Kreisā pusē («Sirds, kas vārgam līdzi jūt») 404

Krēslas bērniņi («Caur priežu mežiem cauri») Ml
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Krislīts un laiks («Kā krislīts gaisā spīd zvaigznīte») .
330

Kristītais un vīrs («Ja tevi kāds pa vaigu sit») 289

*Kūp balta migla» (Skumjais bērzs) 195

«Kur ir tāda vara» (Par spīti) -*
...

24!

«Kur priecīgi pļāvēji» (Ruda rāva) .31!

Ķiniešu priestri («Pie zi'.ām, skaidrām debesīm») 234

Laba mācība vairāk vērts nekā zelts («Labsirdīgs kungs ret na-

bagam garām») .
3Ä

«Labāk ir negaidīt daudz» 226

Labdaris («Bagāts viqš, bet mīkstu sirdi») 33

«Labsirdīgs kungs iet nabagam garām» (Laba mācība vairāk vērts

nekā zelts) 370

«Lai miljons mutes jums būtu» (Balsstiesība) ... ....

355

Lai nāk kas nākdams («Sis lielās dienas tev liecina») . . 239

«Laiks lr sēklis tā kā dīķis» (Vēlīns dzimums) 358

«Laiks un cilvēki ir aizgājuši» (Pārejas zīmes) 362

«Laimīgi esat jūs, aizgājušie» (Laimīgie jaunekli) 439

Laimīgie jaunekli («Laimigi esat jūs, aizgājušie») 438

Laukāl («Jūs, sīkās zīlītes») . .—. . HV . V-: :V
. .- . .

190

Lauka akmens («No druvas izmests») .198

Lauka lilijas («Jūs nezūdaties savas dzīvības») 54

Lauztās priedes («Vējš augstākās priedes nolauza») 137

«Līdz varonībai» (Jaunā diena) 437

«Līdzi ar lielākiem mērķiem» (Lielāki par Romtr) 387

Lielais miers («Kad cīņa viskarstāk kūso») 331

Lielāki par Romu («Līdzi ar lielākiem mērķiem») 387

Lietās aris («Pāri mēram lielās acis») 202

Lielās vēja plēšas («Mēs vilkām lielās vēja plešas») 169

Liesma im varons («Var nodzēst liesmu — un kvēle gaist») . . 777

«Liku muguru» (Übagu dziesma) 39

«List lieti, vēji pūš, un vakars vēls» (Pazudušais dēls) 30

«Lūk, sarkani kāvi» (Kāvi) 231

Ļauns sapnis («Mākoņu kalni») 252

Maigā smaršā kūst» (Aiz skadriņu logiem) 255

Maigu mīlas vārdu» (Sabirzis ziediņš) '07

Maija ziedīte («Slaiks, mafcis augumiņš») . .

Mākoņu kalni» (Ļauns sapnis)

Man apkārt trimdas aukstais tuksnesis» (Jauna gadiisimteņa nakts

domas) . .
. . . ... . .' ~i —• •■* '•

"

Man liekas, šie sīkie pirkstiņi» (Sīkie pirkstiņi) 1 '2

«■Man mīļāks godīgs pesimists» (Pesimists) 41

■ Man plaši vērtā logā» (Niekabile) . ...

108

« Man sirds ir pilna mīlas» (Zelta tvaiks)
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«Mdna roka asa» (Rokas) 430

Manas ilgas («Sen manā sirdī ilgas sēd») 117

Mäsipas dziesma («Aizbrida saulīte») 309

«Maza dziesmiņa» (Vientuļā dziesmiņa) 197

Mazākās kājiņas («Zib balti zirnīši») 111

Mazie darbi («Nenogrimt mazajos darbos») 382

«Melna vēju laiva nakti brauc» (Veļu laiva) 320

Memorandum («Gaidīt jūs gaidījāt ilgi») 225

Mērens vējiņš («Pār upi mērens vējiņš pūš») 237

«Mēs vienu mācījāmies šinīs briesmās» (Jaunais nams) ....

416

«... Mēs vienu posmu esam zaudējuši» (Darbu darbs) 422

«Mēs vilkām lielās vēja plēšas» (Lielās vēja plēšas) 169

Miera līdzēji («Vilks iznāca klajās ganībās») 351

Miera Jaudis («Viņš savu dvēseli jums pretim nesa») 47

Miglas lokā («Ko, senais sapnis») 79

Mīlas dvēsele («Ko tirpdams stāvi») 116

Mirt klajā laukā («Mirt klajā laukā vientuļās mokās») 276

«Mirt klajā laukā vientuļās mokās» (Mirt klajā lauka) 276

Moderna inteliģence («Jūs esat tā kā lapas») 357

Moderns ārsts («Nāc, laužu glābējs, dziedinātājs!») ...... 353

«Mums miera tagad vajga» (Kārtības partijas) 348

Mūsu dienas («let dienas tukšas, vilkdamās») ........ 97

Mūsu dienas («Tagadne tukša») 346

Mūsu varoņu kapi («Visi mūži mums viņu vārdus slēps») .... 263

Mūžība («Zil-augstu kalnāju») 70

Mūžības priekšvakarā («Nu vajaga mirt!») 100

Mūžīgā saskaņā («Nekas man nevar kaitēt») 246

Nabaga brālis («Tēvs, māte, bērniņi, līdzbiedri») 314

«Nāc, Jaužu glābējs, dziedinātājs!» (Moderns ārsts) 353

Nāk jauna cilts («Debess un saule») 244

«Nākotne uzvar arvien» (Par nākotni) 381

«Nav taisnība tām senām sērām» (Dienas ausma) 414

Nāves pulks («Klusa, mēma nakts») 265

Nāves vārti («Aiziet kā saule») 279

Nāves zīmētie («Visapkārt naidā sastingušas sejas») 209

«Nē, nav tās vairs dzejas sald-sāpīgas jausmas» (Patiesa dzīve) .
. 99

«Ne žēloties, ne gaust, ne gaust» (Pavasara dienas) ...... 143

«Neesi tārpiņš, kas lokās» (Tārpiņš) 366

Negrozāms spriedums («Es zinu tavu spriedumu») 373

«Nekas man nevar kaitēt» (Mūžīgā saskaņā) 246

Neminamā («Iz cilvēka miesām») 313

«Nenogrimt mazajos darbos» (Mazie darbi) 382

«Nepalikt rūgtumā stāvot» (Par rūgtumu) 379
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Nepārtraukta elpa («Vēl šī ciņa nav pēdējā») 297

«Neredzēt vairs cilvēku sejas» (Cietuma sienas) 251

Nerimu ilgas («No gultas augšā ilgas tevi rauj») 200

Netaisna manta («Netaisna manta svētību nenesl») 371

«Netaisna manta svētību nenes!» (Netaisna manta) 371

«Nezin to neviens, kad atnāks laiks» (Gatavība) 421

Nicīgā dzīve («Si dzīve ir tik nīciga») 203

Niekabile («Man plaši vērtā logā») 108

No ce|a nost! («Ja jūs nespējat līdzi tikt») 290

«No druvas izmests» (Lauka akmens) 198

«No gultas augšā ilgas tevi rauj» (Nerimu ilgas) 200

• No rītus agri putniņš dziedāja» (Agra gaita) 323

«No važām rokas ir vēl stīvas» (Uz nākotni) 433

«Nu, labie jūs un prātīgie» (Kad labi būs) 349

<Nu vajaga mirt!» (Mūžības priekšvakarā) 100

uNu visi līdz, tik visi līdz» (Šķirti ceji kopā) 204

«Ņirb saulē jūra bez gala» (Silts dvašas vilnis) 106

«Pa ielām šurp un turp» (Skrejošas ugunis) . . ti^^^ilß^DMßfc
«Pa lielceļu trokšņodams» (Piedzērusi tauta) 359

«Pagāja rudens» (Saules grieži) 415

Paltis («Pārskrēja varenā straume») 384

Pamazītēm («Pamazītēm un pa vienai») 90

«Pamazītēm un pa vienai» (Pamazītēm) 90

Par atjaunotāju («Straumē viss pacēlās lidzi») 390

Par klusumu («leslēdzat dvēselē dziļi») 380

Par lielumu («Cīniņš ir cīniņa vērts») 383

Par nākotni («Nākotne uzvar arvien») 381

Par piemiņu Ādolfam Hertelim («Tas tēls, ko dzelžos saslē-

dzāt») . . '. . . .. •

�—_» •- • • » '•; ' • :
325

Par rūgtumu («Nepalikt rūgtumā stāvot») 379

Par spīti («Kur ir tāda vara») 241

«Pār upi mērens vējiņš pūš» (Mērens vējiņš) 237

«Pār zemi pārlaidās pari» (Alkanā zeme) 105

«Pār zemi spēji dvesma iet» (Pavasara dziesma) 136

Pārejas zīmes («Laiks un cilvēki lr aizgājuši») 362

«Pāri mēram lielās acis» (Lielās acis) 202

Pārpilnā mērā («Vai visas šīs jūtas») 243

«Pārskrēja varenā straume» (Paltis)
384

«Pasaule grib, lai to malda» (Pasaules griba) 396

Pasaules griba («Pasaule grib, lai to malda») 390

Pastara diena («Daudz karstas sirdis») !50

Pašdarbiba («Droša ir cīņa, jā gani») 309

«Pat visvecie, līkie bērzi» (Pavasaras zajā vara) 177
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Patet janua, cxi («Ja esi apnicis šo dzīvi») 401

Patiesa dzīve («Nē, nav tās vairs dzejas sald-sāpīgas jausmas») . .
99

Patiesība («Ir tomēr patiesība, ko mēs teicām») 417

Pats («Priekš citiem darbodamies, attīsti») 28

Pats rāmākais («Ikviena, i pats rāmākais nemierā») 175

Pavasara dienas («Ne žēloties, ne gaust, ne gaust») 143

Pavasara dziesma («Pār zemi spēji dvesma iet») 136

Pavasaras vētra («Gar visu vakarpusi putens ceļas») ...
182

Pavasaras zaļā vara («Pat visvecie, līkie bērzi») 177

Pazudušais dēls («Līst lieti, vēji pūs, un vakars vēls») 30

Pēc ilgas guļas («Dūmi laiski stiepjas») 171

«Pēdējā kapeika» (Baskājiesa kapeikas dziesma) 283

Pesimists («Man mīļāks godīgs pesimists») 41

«Pie debess malas» (Vakara miers) 77

«Pie klusiem kapiem ejam» (Klusie kapi) 317

«Pie zilām, skaidrām debesīm» (Ķīniešu priestri) 234

Piedzērusi tauta («Pa lielceju trokšņodams») 359

«Pilna mūsu sētiņa» (Zēniņa datesma) 312

Pirmie upuri («Kā aizturētas elsas kaklu žņaudz») 261

Pirmie vēstnieki («Pirms vēl sniegs bij sācis kust») 48

«Pirms vēl sniegs bij sācis kust» (Pirmie vēstnieki) 48

Pirts («Celies nu, tauta, un durvis ver») 435

Prātīga rīciba («Es dzirdu, dzirdu: — tagad jau gan») 45

Priecīgiem )audīm («Jums mūžam neizprast gaviles») . 133

«Priekš citiem darbodamies, attīsti» (Pats) 38

Priekš kā tu dziedi? («Priekš kā tu dziedi?») 218

«Priekš kā tu dziedi?» (Priekš kā ru dziedi?) ........218

«Priekā kam tas viss?» (Svētvakars) 256

Priekš negaisa («Pus-pelēks un pus tumši zils») 82

Purva vaivariņš («Dzeltens, izkaltis») 194

«Pus-pelēks un pus-tumši zils» (Priekš negaisa) 83

Rāmajiem ļaudīm («Jūs pasi nezināt, cik liels ir vārgs») .... 292

Ra*a klāja zemes vaigu («Tālos mežos saule slika») .... .75

«Reiz dzīvoja vecs, vecs rupucis» (Vecais rupucis) 335

«Reizi, šo reizi mēs tomēr» (Dārgā brīvība) 295

Revolūcijas ielu gājiens («Sniegs, lietus un krusa») 260

Rita rasa («Kad gaisma svīda») 338

Rīta vēji («Jūs, kas esat raudājuši») - ■ 131

«Rokam, vedam un veļam» (Darbnieku dziesma) 249

Rokas («Mana roka asa») 430

Romance («Viņa vaigs ir ciets kā tērauds») 324

Ruda rāva («Kur priecīgi pļāvēji») 311

«Runas ir garas» (Runas un darbs) 399
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Runas un darbs («Runas lr garas») 399

Sabirzis ziediņš («Maigu mīlas vārdu») 167

Saimnieciskas pamatmācības («Taupi katru kapeiciņu») 15

«Sāk lēni slēgties sirdi vats» (Zaļā pavēni) 104

«Sargāties maldīgi cerēt» (Cejš uz jaunu) 37t)

Sarkans pavediens («Ko runājam, ko darām») 31«»

«Saskaldi sevi pa gabalam» (Saskaldīts) 395

Saskaldīts («Saskaldi sevi pa gabalam») 386

«Saule karsta, dūmains lauks» 271

«Saule zemi ara» 161

Saules bērns («Kad tevim uzbrukušas bēdas») 121

Saules grieži («Pagāja rudens») 445

«Saules soļi smagāk vilkās kāpjot» 341

Saules stars («let spilgts un sildošs saules stars») 424

Savādā valoda («Ko jūs brīnāties daudz?») Tl2

Sekmes («Celies, ko gaud?») 381 •

«Sen manā sirdi ilgas sēd» (Manas ilgas) 117

«Sen sirdis ciešot» (Augons) 238

Senatne («.. . Tur burvīgā gaismā viss zaigo un laistas», .... 51

Sievietes dvēsle («Vai mātes mute») 428

«Sīka zīlīte vēsti nes» (Zīlītes vēsts) 189

Sīkais laiks («Sie sīkie ļaudis, šis sīkais laiks») 174

Sīkie pirkstiņi («Man liekas, šie sīkie pirkstiņi») 112

Silts dvašas vilnis («Ņirb saulē jūra bez gala») 106

•Sirds, kas vārgam līdzi jūt» (Kreisā pusē) .
404

Sirds tik grūta («Smagi, sēri») 80

Sirdsasinis («Tu devi savas sirdsasinis») 217

«Skalo savus krastus, Daugava» (Daugavas krasti) 427

Skanoša liesma («Kā virknē domas veras») 122

«Skatāt, bāliņi, skatāt, māsas» (Aizgātņu dziesma) 250

Skrejošas ugunis («Pa ielām šurp un turp») 229

Skumjais bērzs («Kūp balta migla») 195

«Slaiks, magis augumiņš» (Maija ziedite) 193

•Smagi, sēri» (Sirds tik grūta) 80

«Smagi zemnieka lēnie soli nodun» (Zemnieks) 55

«Sniegs, lietus un krusa» (Revolūcijas ielu gājiens) 260

Solidaritāte («Vai cīniņā») 403

Spēka avoti («Izmisums bēg manas dziesmas») 391

«Straumē viss pacēlās līdzi» (Par atjaunotāju) . .
11

Svētvakars («Priekš kam tas viss?») 256

Svilpojošs vējš («Svilpojošs vējš») 165

«Sviljjojošs vējš» (Svilpojošs vējš) I6S

«Salc vējš un zaļos zarus kuj» (Balsis iz miglas) 221
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«Šaubās un nezinās bailēs» (Bet un tomēr) 386

Sī dzīve bij tukša («Sī dzīve bij tukša») 115

«Sī dzīve bij tukša» (Sī dzīve bij tukša) 115

«Sī dzīve ir tik nīcīga» (Nīcīgā dzīve) 203

«Sie sīkie ļaudis, šis sīkais laiks» (Sīkais laiks) 174

«Sīs lielās dienas tev liecina» (Lai nāk kas nākdams) 239

Šķirti celi kopā («Nu visi līdz, tik visi līdz») 204

Tā nepaliks («Tā nevar palikt — un nepaliks») 176

«Tā nevar palikt — un nepaliks» (Tā nepaliks) 176

«Tā tev būs darīt» (Dižtēva zēnam) 372

«.. . Tad kļūsi vientulīgāks gads pēc gada» (Kalnā kāpējs) .... 95

«Tagadne tukša» (Mūsu dienas) 346

Tālas noskapas («Tālas noskaņas») 215

«Tālas noskaņas» (Tālas noskaņas) . . ,
215

«Tālos mežos saule slīka» (Rasa klāja zemes vaigu) 75

«Tanī niknā dienā» (Karaļmeita) 52

Tārpiņš («Neesi tārpiņš, kas lokās») 366

«Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs» (Jaunais laiks) 240

«Tas kara stāvoklis» (Kā stārks) 363

«Tas nav tik grūti pravietot» 56

«Tas saldais mīlas dzēriens» (Tukšā dvēsele) 201

«Tas tēls, ko dzelžos saslēdzat» (Par piemiņu Ādolfam Her-

teliml ; ~ , ....
325

«Taupi katru kapeiciņu» (Saimnieciskas pamatmācības) 35

Taurētājs («Jā, vajgal» visi kliedz, «ka še ko darāmi») .... 135

Tautas aplaimotājs («Tu gribi tautu aplaimot») 369

Tava laime («Tu savu sajūsmu devi») 245

«Te snieg un salst bargāk» (Filistris aprīli) 233

«Teic, liberāls» (Ideāls) . «-»j
368

Teiku Jaudis («Tik reizi vien priekā») 334

Telpas nav («Telpas nav izstaipīt») 92

«Telpas nav izstaipīt» (Telpas nav) 92

«Tērauda asmens» (Tērauds) 419

Tērauds («Tērauda asmens») 419

«Tev liekas par strauju» (Bezpartejisks politiķis) . 354

«Tev sirds ir pilna rūgtām asarām» (Cieta sirds) 29

Tēvijas mīlētāji («Kas mīlē tēviju, tiem ir savs kakts») .... 44

«Tēvs, māte, bērniņi, līdzbiedri» (Nabaga brālis) 314

«Tie māk tik daiļi izsamist» (Ar vīna vītnēm matos) 291

«Tik reizi vien priekā» (Teiku Jaudis) 334

«Tik viena vienīga ir taisnība» (Fiat justitial) 144

«To vien mēs dziedam: auksts un sājš» (Veca dziesma) .... 132

Tomēr («Ir vārds — saukts «Tomēr»») 267
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Topi cieta, doma! («Topi cieta, doma!») 259

«Topi cieta, doma!» (Topi cieta, doma!) 259

«Tu brīvibu cieni, bet kartavas ari» (Vidusvīrs) 364
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