
PLŪDOŅA

UZ SAULAINOTĀLI





PLŪDOŅA

UZ SAULAINO TĀLI

POĒMA NO PUTNU DZĪVES

RĪGĀ

A. GOLTA APGĀDĪBĀ

MCMXII



: VAKU UN VIŅJETES :

ZĪMĒJIS K. MELBĀRDS

DRUKĀTS «LATVIJAS"

::
DRUKĀTAVĀ RĪGĀ :x







5

PROLOGS.

Aizsalcis Pavasars, baudkārais lakstitajs,

Kam spārni no leeglaimes līst
. . .

Ak, kādās orģijās šis bakchants zeedošais

Aizrāva dvašas, kas pasaulē klīst ! . . .

Kur leegi viņš smaidija,

Kur mīli māja,

Kur saldi glaimoja,

Kā pavedināja

Gundeg-karstajām lūpām,

Vizbuļ-zilacu dzīli:

Mīli! mīli! mīli! —

Ak tu glaimais siržu gūstitajs! . . .

Un veens vārds tikai dega viseem uz mēles:

Kust eekš kaislibu kvēles! . . .

Visu preekš sevis,

Ko reibināt prātus Dionizs devis!...
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Kas daļas gar citeem vairs!

Pēc visa, kas saldkārs un kairs,

Kaislibu ārprāta karsoni sneegt!

Pīšļos treekt

Ikveenu, kas lūko to leegt!...

Klau, kāds vaids:

Mīlas kaisle un greizsirdīgs naids!
. . .

No jūras, kur viļņu mīkst-līganās aijās

Veeglitiņām šūpo kaupas un kaijas,

Kā jūras bērnu mirdzošas paijas, —

Plūst šis vaids,

Šis kaisles un naida zaļ-sarkanais vaids...

Iz upju gultām, kur kā sidraba vīles

Velkas balt-mirdzošas burbuļu zīles,

Kur titilbinš skraida un tlitlis virs dzīles, —

Skan šis vaids,

Šis kaisles un naida greezigais vaids...

No purveem, kur melnzaļas acis zvēro,

Kur preedes dēļ labākas dzimtenes sēro,

Un dzērves un gārņi cinstarpas mēro, —

Nāk šis vaids,

Šis kaisles un naida degošais vaids...
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Iz ezereem, needras kur čaukstošas žvīgo,

Starp kurām niras un raudavas žīgo;

No laukeem un norām un tīreļeem drūmeem,

No kalneem un lejām, iz birzēm un krūmeem,

Pat tur, kur klīst mākoņu mirdzošais skaits, —

Verd šis vaids,

Šis kaisles un naida gārdzošais vaids...

Visu, visu preekš sevis,

Ko reibināt prātus Dionizs devis!...

Tik dzīvot un baudit veen!...

Jūtas — komētas, kas pašas savu gaitu skreen...

Projām nu, projām šis Dionizs, līgsmotajs,

Kad viss, kas spārnos māk skreet,

Pat paceplits visumazinais

Tik zināja lakstit un deet...

Projām ar* viņa -

Siltvasarina,

Mājrūķe strādīgā,
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Māmiņa gādīgā,

Kad valdif tik dziņa veenveenigā:

Visu, visu preekš bērneem, kas lizdiņā!...

Lūk, bezdeligas

Met zibinsžīgas

Pa gatvēm garām

Gājējam garām.

Te viņas teju

Pazib gar seju,

Te, skatees, jau tāli

Tik veedamas bāli.

Tad otrādi sveežas

Un atpakaļ greežas,

Kā zilganas šautras,

Tik veeglas, tik jautras.

Re, krūtis, tev šķeetas,

Nupat būs uz veetas...

Bet veltas ir šķitas:

Kā zibins sān-sitas

Acu preekšā tev viņas,

Gais-līdaciņas...
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— Civulīt, saudeklit,

Pastāsti, pasaki,

Kur tava mājiņa?

Kur tavi bērniņi? ...

— Zem jumta, virs sijas, aiz spāres, pee kārts

Maneem mazajeem pelēks šūpulits kārts.

Tur dus viņi pulciņā brālīgi,

Kā pākstitē zili zirniši.

Mana igvatiņa būs pillā tulit, —

Plidu-lidu tos laidišos apraudzit...

Ar' koka kalējs, raibsvārcits,

Ne acumirkli nestāv brīvs:

Tas kaļ, ka visi meži trīc,

Līdz noreibst galva, sprands top stīvs;

Un, ķirpi izvilcis, domā viņš:

Lūk, mazajeem būs te gards kumasiņš!..

Tur garos zābakos pa pļavu

Breen gandris, varžu valdineeks:

Šo novadu viņš sauc par savu,

Te viņš veens pats ir saimineeks.

Par šisdeenas lomu

Vairs bažu tam nav:

Dziļo ādas somu

Viņš peelicis jau
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Naģeni, glodenēm pillu preekš mazajeem,

Kas čiukst tur uz jumta, pa žagareem.. .

Un kur arājs arklu smagu

Zemi vanda papuvē,

Augu deenu strazds pa vagu

Neapnicis tekalē.

Pirms vēl blāzma

Guni kūra,

Viņš jau kājās:

Gaita sūra —

Snaust nav vaļas:

Jālīkājas —

Bērni mājās

Gaudo gaļas...

Un kad aiz sila saule, sarkana visa,

Laizdamās oranžu aizkaros dzisa,

Zeltgalvits, pundurits, eglites zarā

Skandināja dzeesmiņu klusā garā:

— Visu, it visu preekš maziņo saimes, —

Bez maziņo saimes nav preeka, nav laimes.

Kur mīli, kur mīli tās actiņas smaida,

Kas mani ar baribu pārnākam gaida!

Visus pasaules labumus viņu dēļ dotu,

Pat dzīvibu savu nežēlotu!
...
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Eglīte mīlā, eglite labā,

Mūsu mīļo mājiņu sargi un glabā!

Ka ļauni zēni to neizposta,

Vaj zagligā žagata neuzosta!
. . .

To lūdzamees agri un vēli, —

Tad būs mums žēli, tik žēli!
. . .

Tā pagāja wiņa —

Siltvasariņa:

Pelēkās raizēs

Dē] deeniškas maizes,

Savrūpā, klusā sīk-pasaules laimē,

Maziņo saimē...

Pagāja, pazuda, aizvizinajās,

Kur visas viņas māsiņas kopā krājas...

Pār kalneem, pār lejām, pār bērz'birstaliņām,

Pār druvām, pār pļavām, pār elkšņ'ataudziņām

Kā sidrabs vēl aizzib viņas tīmekļa drēbju vīlites,

Žēli nokleedzas pakal zeltzīlites
...



Un pār kalnu, dziļš kā likteņgriba,

Rudens pārkar domu pilno galvu,

Sirmā klinti raksta uguns spalvu:

Pārvērtiba!

— Jums, kas aizmirsātees baudu dejā

Dzīves lejā, —

Nopeetnibas skarbo zīmi speežu sejā;

Jums, kas pazināt tik šauro jomu,

Dzimtas lomu, —

Jaudu dzīves tālās selgās vērtees domu...

— Vaj jūs dzirdat tālus vētras zvanus?

Manus

Leelās teesas deenas zvanus vaj jūs dzirdat?

Nu ir laiks, kas augļus, domas breedē,

Sirdis dzeedē,

Jaunai dzīvei zelta sēklu šķeedē...

— Jūs, kas bijāt sīki, ikdeenigi, —

Apzinigi

Topait nu un leeli, tālredzīgi!...

Jūs, kas bijāt šķirti, savrūpigi, —

Sabeedrigi

Topait nu un plaši, veendomigi!
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Topait stipri! Topait izturigi!

Bezbailigi!

Droši, dūšīgi un varonīgi!...

— Vaj jūs dzirdat tālus vētras zvanus?

Manus

Bargās dusmu deenas zvanus vaj jūs dzirdat?

Lepneem mežeem, kas ceļ beezo dūri,

Stāv kā mūri

Stipri, — viņi zvana: m o r i tur i !...

It nekas no Rudens dziļā skata

Nespēj slēptees. Visu redz tas. Domas

Slepenākās nolasa no sirds viņš

Mežam,

Celdams gaismā viņa tumsas darbus.

Un no pleceem norāvis tam sagšu,

Aizvirpuļo to pa gaisu gaiseem...

Lūdzas Mežs, līdz zemei klanidamees:

— Neej teesā bargā, ak ar mani!

Saudzi manas sirmās deenas, saudzi!

Vaj zem maneem spārneem neatrada
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Klusu, drošu mājas veetu daudzi

Putni? Vaj tee nelīgoja jautri,

Kopjot savu mīļo, mazo audzi?
...

Saudzi manas sirmās deenas, saudzi!

Neej teesā netaisnā ar mani!...

Runā Rudens: — Vaj tev ausis kurlas,

Bija, dzirdēt mazo putnu vaidas,

Ko zem taveem spārneem saplosija

Ūpju, Pūču nežēligee nagi?

Vaj tev acis aklas bija, redzēt

Viņu mellos slepkavības darbus?

Nost! nost! tavu leekuligo masku!

Stāvi kails un rādi īsto seju!...

Atbild Mežs, līdz zemei klanidamees:

— Neej teesā bargā, ak ar mani!

Saudzi manas sirmās deenas, saudzi!

Vaj es bagatigi neizdevu

Dzintartīrus avotus un strautus,

Izplatīdams spirdzinošu veldzi,

Spēcinādams koku jauno audzi,

Lai uz gaismu viņa jautri nestos,

Nestos turp uz dzīvo, dzidro sauli?
...
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Vaj es sargādams to nesargāju

No it visām ļaunām gaisa strāvām,

Kas, kā bangas, mutuļo un brāžas,

Zibinspillu valstot mākoņkaudzi?

Neej teesā netaisnā ar mani!

Saudzi manas sirmās deenas, saudzi!...

— Ēnas, tumšus pakrēšļus tu klāji,

Tālu turēji tu Saules gaismu.

Velti pretim lauzās baltai Saulei

Pagurusi koku jaunā audze:

Nomāca to leelee, lepnee koki,

Matit nedeva tai Saules glāsta...

Pīšļos! drupās! veco brammaņcilti!

Lai jūt vārgee Sauli silti! silti!
...

Un dzelzsroku sirmos kokus pļaudams,

Rudens brāžas, visu veco graudams,

Raušus raudams straujus vētras zvanus...

Un uz laukeem, norām, pļavām lasās

Baros gāju putnu leelā saime:

Visu krūtis kvēlo slepens nemeers,

Slepens nemeers, nenoteiktas ilgas.

Aizbēgušas jautrās dzīru dzeesmas;
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Aizmirsusēs klusā dzimtas laime:

Visi jūtas veena kopu saime
,

Veena saime, veena domu draudze
. . .

Gan pa sīkeem pulcineem, gan pulkeem

Drūmi sēd tee, domā, pārleek, pārspreež

Tālās, leelās, grūtās gaisa gaitas.

Galvā viseem tikai veenas domas,

Krūtis viseem tikai veeni mērķi,

Veeni mērķi, veeni ideāli:

Turpu, turp uz balto Saules tāli!
. . .
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PEE PĪĻU DĪĶA.

— Tās domas, dēls, tu veenreiz met pee malas!

Teic, ka tev teitan trūkst? Vaj neesi

Tu paēdis? Vaj nesi godam apkopts?

Neveenam putnam — to tev saku — nav

Tik bagātīgs un neizsīkstošs padoms,

Kā mums. Vaj virzas eegribas, vaj sēklu,

Vaj sakņu salduma, — ēd, cik tik uzeet!

Ja netīk tas, — lūk, dīķis bagātais:

Nekad tur zivju nav nedz naģu trūcis;

Pat gleemezi var norīt gardumam;

Vaj reizām noķert kādu vaguliti.

Un tad — bet vaj nu tas tev nāk maz prātā —
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Kur ir vēl otram putnam apkārtnē

Tāds mājoklis, kā mums? Kad, saulei spīdot,

Es acis pavēršu, kā viņš tur viz,

Tik koši balts, gaišzaļām švītrām margots,

Tad manim leekas: ta ir pasaka,

Ko dzīvojam, ne dzīve .
. . Teešam, es —

Cik daudz ar' domādams — to nesaprotu,

Par ko gan leelskungs mūs tā eeceenij's.

Strazds, tas vismaz tak dzeed, bet viņa māja

Pret mūsējo — kā pirtiņa pret pili.

Pēc izmazgāšanās, sev spalvas gludinādams,

Tā Vecais Gulbis teic uz Jauno ,viņu rādams:

Jo, kā jau jauneklis, šis ar' bij sapņotājs

Par tāli saulaino, kur viļņo citāds gaiss . . .

— Par ko mūs eeceenijis? Ta' ta' brīnums!

Teic Gulbja-māte pussaskāitusēs:

Kurš ir vēl tam tik uzticigs kā mēs?

Vaj Strazds, tas trekšķis, pasaul's klaidonis,

Ar mums var mērotees? Te viņš ir te,

Te, paskatees, jau svilpo citā malā.

Tam tēvu zeme visa pasaule.

Es, teešam, nezinu, kas gan no ta

Par labumu? Nedz balts tas, nedz māk peldei
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Ar vārdu sakot, viņš pavisam prasts.

To veen tik zin, kā skreet un āletees.

Tad labi vēl, ka tāda pirts tam dota.

— Tees', madam, tees'! teic peeskrējušais Strazds:

Jūs — lepni bajāri, es — būdels prasts,

Kas zin tik dzeesmas lēlot, apkārt skreet,

Kamēr jūs, visas muižas slava, rota,

Pa dīķeem peldot, parku greznojeet.

Kas būtu dārzs, ja jūsu nebūtu?

Tik jūsu klātbūtne to dara jauku, skaistu.

Tik jūsu dēļ šurp lakstigalas nāk,

Tit dzeesmas kamolā. Un tik caur jums

To balss gūst tīro sidrabjaukskanu.

Vaj baltee bērzi spīdētu tik balti

Gar kanālmalu, ja jūs nemestu

Uz vineem savu sidrabatspulgu?

Un ja tumš-zilā zeedoņnakti mēness

Māk rakstit dīķa mellā ūdeni

Tik spodrus, gaišus, sidrabmargu rakstus,

Ka nāras nāk un viņu spulgā dej, —

Tad tam par to tik jātencina jums,

Ja, jums, jūs dīķu staltee valdneeki,

Kas visužēligi pret viņu bijāt

Un to ar sidrabgaismu apveltijāt
. . .



— Ja, lai nu kā, — tā Vecais Gulbis: — tomēr

Mūs' kungs ir zelta kungs! Ne reizi viņš

Nav kanalim vēl garām pagājis,

Kur nebūtu kautko mums pasveedis.

Mēs esam dadzis citu putnu acis:

Tee visi mūsu leelo laimi skauž
. .

.

JAUNAIS GULBIS

Tee skauž, kas citas laimes nenojauž;

Kam spārni neklausa vairs gaisos celtees,

Un jaunu apvāršņu vairs nealkst krūts;

Kas aptūkuši ikdeenibas pīšļos

Un aizmirsuši vārdu: brīviba.

Bet kam šis vārds mirdz, degdams krūšu dzīlēs

Kā tur ta saule debess atvarā,

To nespēs saistit te, — ne zelta būris,

Ne pīļdīķis, ne skudru oliņas,

Ar kurām kungi baro lakstigalas:

Tas ilgot ilgosees pēc citas malas,

Pēc citas Saules, citas pasaules, —

Un veens tāds fantasts esmu ari es
. . .

— Kas tevim lēcees, bērns mans mīļais?

Tā Gulbja-māte baiļi eesaucās:

Kam mutē jem tu tādas valodas?



21

Tu zini, cik tu mīļš un dārgs man esi,

Kam sirdi tīšu manim sāpini?

Ak, ko ta tevis dēļ nav ceetusi,

Kad mazs vēl biji, kad pats nemācēji

No breesmām sargatees! Vaj eerejas

Kur suns, vaj ķērkt sāk vārna, vaj uz jumta

Stārks nemās dauzit savas klabatas, —

Man tūdaļ nodreb visas spalviņas:

Kur tu? kur tu? Vaj nedraud tevim breesmas?

Un tā kā slogs no krūtim novēlās,

Kad eeraudziju tevi spirgtu, sveiku

Tepat pee dīķa spārnus plivinām.

Kā acuraugu, dēls, tev' glabāju,

Un vadiju, un kopu, lutināju,

Un tikumos jo labos māciju . . .

Un nu tu gribi atstāt mani veenu

Un dotees nezināmā tālumā!
. . .

Kur savu sirdi bēdās noremdešu!

Kā sagaidišu rīta, vakara!

Vaj saule spīdēs, debess apmāksees, —

Pee tevis veen man domas kavesees.

Sak, kur viņš tagad mīt? Kā viņam klājas?

Vaj neceeš raizes tas un trūkumu?

Mans dēls, mans baltspārnit! jel paleeci!

Kur būs tev citur tādi labumi,

Kā mūsu dīķi?
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JAUNAIS GULBIS

Manim tas par seklu.

GULBJA MĀTE

Kur būs tev citur tik skaists mājoklis,

Kā mūsu māja?

JAUNAIS GULBIS

Manim ta par šauru.

VECAIS GULBIS

Dēls! jemees prātu sev no citeem putneem:

Vaj Zosis, Pīles grib kur citur skreet,

Par Tītareem nemaz jau nerunājot

Un Vistu saimi?

JAUNAIS GULBIS

Tee preekš tam par gudru

VECAIS GULBIS

Bet vaj tu esi pārlicis tās breesmas,

Dēls, kurās tīšu prātu gribi skreet?
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GULBJA MATE

Ja, kādās breesmās!
.

. . Ak, lai atpestī! . . .

Kur varēsi tu glābtees ūdeni,

Kad Pūces vaijās tev'? Vai uzbruks Ērglis? —

Ak, sirds jau dreb man, par to domājot! . . .

Un baltu spalviņu iz krūtim izplūkuši,

Ta sāka asaras no acim slaucit klusi.

JAUNAIS GULBIS

Mūs vārds ir — miriads! Ne Pūces drīkstēs

Iz tumšām glūnu alām laukā līst,

Ne Ērglis varenais mums ceļā klīst
. . .

—Pek! pek! te noskan balss, un,astes grozidamas,

Uz dīķi Pīles nāk, kā daždeen smalkas dāmas:

Ap kaklu krādziņi sneeg-balta batista

Un greznas šlipsites zil-zaļa atlasa.

Kā varavīksna tās pret sauli krāsās skaistās

Viz, zalgo, spīguļo un laistidamās laistas.

Tās nāk un pukojas par gulbjeem neganti,

Ka atkal sajaukuši viņām ūdeni.

Bet peenākušas klāt, tās īgnumu, kas dega

Tām krūtis, noslēpa zem leekulibas sega,
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Un, dīķi eekāpdamas, teica, kā arveen:

Krek! Krek! kas nozīmē tikpat daudz, kā: labdeen!

Tad drusciņ ūdena uz mēles uzjēmušas

Un gludo galviņu uz augšu pacēlušas,

Tās lūkoja, kāds ir
. . .

pirmā jaunā pīlīte

gul, urie t>aē fd^meft!

OTRĀ JAUNĀ PILĪTE

6<3&left! f^kft!

— ©cft! @eft! @e!t! @ett! Beft! ©eft!

Tā vecā Pīļmāte tik skaļi eesaucās,

Ka jaunām nodrebēja visas guziņas.

Un ka' nu mammiņa bij noteikusi ceeti,

Ka tas ir zekts, tad ar' kā šampaneeti

To visas gardu muti eedzēra
. . .

Pa tam bars Zvirbuļu ar joni sametees

Bij vītolā, kas, tāl pār dīķi pārkārees,

Līdz pašam dibenam ar apakšzareem nira, —

Un vārdu virums raibs kā zirņi zaros bira:
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Nu ir dzīve!

Nu ir brīve!

Nu var meelotees!

Nu var līgsmotees!

Pilli tīrumi

Kveešu karašu,

Kveešu karašu,

Meežu plāceņu.

Pilli dārziņi

Ķiršu odziņu,

Ķiršu odziņu,

Kaņepju sēkliņu.

Lai skreen pa pasauli

Pasaules padauži:

Strazdi un cīruļi,

Ķauķi un ceplīši!

Lai skreen pa pasauli,

Lai meklē laimes

Aiz deviņām jūrām,

Pa svešām malām!
. . .

Kas man kaiš! kas man kaiš

Tepat paslrot,

Tepat pasirot,

Ouziņu peelasot!

Kas man kaiš! kas man kaiš

Vītolā vīterot,



Vītolā vīterot,

Pa zareem lēkājot! . . .

Nāks zeema, eelīdiš'

Strazda būriti,

Saraušos čokarā,

Būs silti kā saulgozi . . .

Vek! vek! vek, kaimiņ!

Kas te v te meklējams?

Prom no manām mājām!

Nepinees pa kājām!

Ka cekulā kritis' —

Villoš'!
. . .

JAUNAIS GULBIS

Ja, labi paēstees un godam izplūktees, —

Ko citu labāku var Zvirbuls vēletees
. . ,

PIRMAIS ZVIRBULIS

Mēs tādi muļķi nebūsim
,

Ka gaisa pilis būvēsim:

Ka' vēders pilns, tad peeteek! . . .

OTRAIS ZVIRBULIS

Mēs tādi muļķi nebūsim,
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Ka eesim raudat asaras,

Kā dara Gulbju madāmas
. . .

KĀDA JAUNA PILĪTE

Bet ach, Frau Gulbe, kas ļums noticis?

Kam raudat? Veraitees, cik smuka deena

Spīd dīķi! . . .

GULBJA MĀTE

Preilenit! kad leelas bēdas,

Tad deena baltākā šķeet mella nakts
. . .

Mans dēls, mans veenigais, mans baltais, mīļais

Grib atstāt mās un dotees tālumā, —

Kā mātes sirds lai nelūst žēlumā?!..

JAUNĀ PILĪTE

Ach, ceļot, tas ir debešķigi-jauki!

Acs daudz ko redz; sirds karsti jūt un mīlē
. . .

To stāstija man kāda ezerpīle,

Mūs kuzine. Ach, man tik ļoti, ļoti

Ar' nesas prāts uz kādu ceļošan',

Bet mammina teic: Fui! un nelaiž man'
. . .

Par tādu valodu mūs Pīlite uz veetas
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No Vecās dabūja nu dzirdēt tādas leetas,

Ka ta līdz kāju pleznām nosarka

Un dzi}i, dziļi kalmēs eelīda.

Visvairāk pīļmāte par to bij sašutusi.

Ka ezerraudavu bij Jaunā nosaukusi

Par savu māsicu. Kas tas par blameeri:

Par radineeci atzīt prastu zvejneeci!..

VECAIS ZVIRBULIS

Ja, tādi stūrgalvji jau ir tee jaunee.

Tā mans dēls, nez', kā reiz bij eedomajees,

Lai laižot šo tur viņā dārzmalē,

Kur ķiršos spīdot brūnās bumbiņas:

Tam, viņas uzskatot, viss vidus degot.

Sak, vaj tu akls, teešam neredzi

Tur kokā vīru, resnu vēzdu rokā,

Un galvā leelu, mellu platmali.

Kā eesi, nozneebs tev4 kā daždeen cāli.

Bet viņš tik ees un ees, lai nezin kas, —

Cits nelīdzej', kā jaeeper bij tas.

JAUNAIS GULBIS

Ai mellais bubulis! Ai gudrais Zvirbulis!..

Vaj dzeesmu kamoliņš tev, Strazdiņ, pazudis?
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STRAZDS dzeed:

Bij manim reiz māja,

Ne lepna, ne prasta,

Jo skaistā veetā

Uz upes krasta.

Kamēr pa svešām

Zemēm es gāju,

Bij zvirbulis pajēmis

Manu māju.

Radini» balini»

Ko nu mēs sāksim? —

Visi, visi tikuši

Kopā nāksim!

Mājas blēdneeku

Noķersim rokā,

Vedīsim mežā,

Pakārsim kokā,

Nosauksim —

Duklāv!.
. .

kāda jauna pīlīte

s«i! e%anUt

PIRMAIS ZVIRBULIS

Čiv! čiv! Mikiņ, tu Strazda būriti skrējis! . .
.
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OTRAIS ZVIRBULIS

Svip! svip! Latiņ, tu dzeguzes olu izperēji! . . .

PIRMAIS ZVIRBULIS

Čiv! čiv! Mikiņ, tev ūpja ragi
. . .

OTRAIS ZVIRBULIS

Svip! svip! Latiņ, tev pūces nagi . . .

PIRMAIS ZVIRBULIS

Še tev! še tev! Jem valkā!
. . .

OTRAIS ZVIRBULIS

Šeev! šeev! šeev! Nāc talkā! nāc talkā!
. . .

Leels ņurdzis izcēlās nu vītolā un kņada:

It visi Zvirbuli, gan nerada, gan rada,

Uzreiz bij veengubu un cirta, veķeja,

Vaj svešs, vaj saveetis, ko katrs mācēja.

No eesākuma tee pa vītolu vēl rāvās;

Bet tad, kā muškuls melns, viss jūklis zemē šāvās,

Ka smilšu mākuls veen pa gaisu apgreezās.
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Še nu tik eesākās pats īstais kara tracis.

Vaj sāni, mugura, vaj galva, deguns, acis —

Viss veens, tik kapāja un kleedza, lamājās . . .

Tad pamazitinām viss dzīvais kamols juka:

Pēc veena otrs, trešs no viņa gaisā spruka;

Līdz beidzot pēdejee uzreizi uzspurdza

Un eečeepstedamees kur kurais aizskrēja.

Tik spalvas vājajās, kā saukdamas pa vējam:

Ak ņemait mūs ar' līdz, mēs ar' jums peederejām!...

STRAZDS

Eī atpakaļ, jūs leelee cīkstoņi:

Jums izkrituši biksēm eelāpi!

VECĀ PILE

$vi! ©djanfoe! kas tik viss nav jādzird te!

Te mal tik rupjus, peedauzigus jokus,

Ka kaunam nezini, kur acu likt!
. . .

Jau mana māte-nelaiķe

Man allaž tika teikuse:

Ja sēnalās tu eeeesi,

Tad apēdis tev sivēni.

JAUNĀS PILĪTES

«Rcft! Steft!
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VECA PILE

Tūlit, tūlīt no dīķa laukā lekt!

Un rāmeem soļeem, treecot savu: peku! peku!

Tās ļodzīdamās aizgāja pa veco teku
. . .

JAUNAIS GULBIS

Nu paskatees, ko, Mačiņ, panāci

Ar savu mēli? Vaj tu nezini,

Ka pilsoņpīlites ir kautrākas

Par pašu Lēdu? . . .

STRAZDS

Vīzdeguņu cilts!

Ne perēts kāds pa godam tur, ne šķilts . . .

GULBJA -MĀTE

Bet saki, dēliņ, kas tev' vilina?

Kas tevi velk turp, nezināmā tālē?

Man prāti neklausa, to domājot
. . .

JAUNAIS GULBIS

Turp mani velk kā nevairāma vara
. . .

Kā maldu nakti uguns atspīdums . . .
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GULBJA -MATE

Vaj debess leedz te savu svētibiņu?

Vaj saule nedod gaismu, siltumu?

Vaj koki nešalc te? Vaj nezel zāle?

Vaj kādreiz jūt te ūdens trūkumu?

JAUNAIS GULBIS

Te viss tik gurdens, nobālis un pelēks, —

Tur nevīstoša zvīļo vasara . . .

GULBJA -MĀTE

Ar' teitan netrūkst jauku zeedoņdeenu

Un klusu, peemīligu vakaru
.

.
.

JAUNAIS GULBIS

Sals bāž te muti visam ceet, kas runā
. . .

Nakts tura Sauli tumšā ceetumā
. . .

Tur zeemas leduspirkstu nepazīst,

Un mūžam zilā dzidrē Saule smejas . . .

VECAIS GULBIS

Nav tādas saules, dēls, kas nenoreet,

Aiz trejdeviņām jūrām vari skreet.



JAUNAIS GULBIS

Un tad ši migla, saltā, nāvējošā,

Kur dzird tik Pūču baigos kleedzeenus:

Ku ist! ku ist!
. . .

VECAIS GULBIS

Mums mītne silta, droša
.

JAUNAIS GULBIS

Bet citi putni, kam trūkst pajumtes?

Ko vaijā ļaunais bads un bargais saltums?

VECAIS GULBIS

Sev pašam tuvākais ir paša — es.

JAUNAIS GULBIS

Vaj neesat jūs zeemas garās naktis,

Kad lauskis sper, un ledus plīzdams braikš,

Kur tumsā dzirdējuši žēlas vaidas

Un izmisuma mellos kleedzeenus?

Es daudz ko stāstitu, — bet kāds tur labums!

Jums manu ilgu mūžam nesaprast! ...

Jūs esat zeme, sastingusi, klusa, —



35

Es — uguns, iznīcinot jaunradošs;

Jūs esat koki, veenveetzaļojoši, —

Es rīta mākons, tālup klejojošs j

Jūs mīlat to, kas ir; es to ,kas būs» —

Un, lūk, ši mīlestība, ta šķir mūs
. . .

GULBJA -MĀTfe

Dēls, stāsti! stāsti!

JAUNAIS GULBIS

Ak ,šis stāsts tik nesmuks,

Kā pašas dzives tumšais audeklis,

Kas skumju velkos vērts, austs bēdu audos,

Un ļaunas deenas saulē balināts! ...

Jūs zināt ezeru, kas mūsu silā

Kā plata pāva-aste eesteepjas, —

Tur, zeemai eestājotees, leeleem pulkeem,

Kā kolonisti, gulbji apmetas.

Ne preeka dēl starp ledeem, seklās veetās

Deendeenām urbinās tee dūnās ceetās, —

Nē, tos dzen bads, šis pasaul's varmāka.

Bet sīvais sals ar savu skopo roku

Teem aizslēdz ar* šis bada ēstuves.

Kā tad šee nelaimigee cits pār citu

Skreen, speežas ezerveetās vaļējās,



Kur lasmeņi pleš plati mello rīkli

Un glūn kā nezvēri! Vai! nabagam,

Kas, bada vaijats, uzdrošinās laistees

Šai šausmu žaunu dziļā baigumā!

Viņš mūžam deenas gaismas neredz vairs.

Tik balti burbuliši augšup šaudās,

Kāpauzdami: tam peetrūka tur jaudas! . . .

Bet mellais breesmons stāv tik rāms un kluss,

Kā bijis, vildams jaunus upurus . . .

Un citi beedri, drebot jausmās baigās,

Ar sērām apraud grūtsirdīgās klaigās,

Gan pazudušā beedra nelaimi,

Gan sava paša klūnio likteni
. . .

Šai zeemas salā, ledus gālei plīstot,

Es cauras, garas naktis dzirdēju

To žēlās vaimanas tur silā tāli,

Un sirdi jutu karstu žēlumu . . .

VECAIS GULBIS

Kas tev par teem?

JAUNAIS GULBIS

Bet tee tak mūsu brāli!

VECAIS GULBIS

Teem savs, mums dzīvē citāds stāvoklis.
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JAUNAIS GULBIS

Nē! nē! Es nespēju to ceest! Es gribu

Tos vadit tālē siltā, saulainā,

Kur nebūs teem vairs jādreb saltumā
. . .

Es gribu rādit vineem jaunu zemi,

Un jaunu dzīvi, jaunu pasauli,

Kur svešs ir bads, kur nezin, kas ir trūkums,

Kur važas neka! zeemas milzeni»

Kur meži mūžam zaļās vēsmās žvīgo,

Un balta Saule zilā gaisā līgo,

Un Saulē rotā dzidri ezeri
. . .

VECAIS GULBIS

Bet Nakts?
...Un Aukas?

...Opji? ... Apogi? ...

JAUNAIS GULBIS

Mūs neaizturēs Nakts, ne Aukas sīvas,

Ne tumsas putnu mellais perējums, —

Mēs eesim turp, kur sirdis jūtas brīvas!

Mēs eesim turp, kur zeedons smaida mums!
. . .
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Kā jauna zvana balss šee vardi nodimdēja.

— Mēs eesim! sauca kalns; — mēs eesim! šalca leja.
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PEE VISTU KŪTS.

GAILIS

Kiķarigū!

Seevas, bērni, sētsvidu!

VISTA, VADĀTAJĀ uz mazajeem cāleneem

Kluk! kluk! cāliši!

Kluk! cibuliši!
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No laktiņas leceet!

Pakal man teceet!

Visi, visi laukā,

Kur saulite braukā

Vara ratiņeem,

Sidraba riteņeem!. ..

Smiltiņas kašņāsim!

Tārpiņus lašņasim!...

Lai actiņas modras,

Kā zvaigznites spodras
,

Jums tekājot zvēro

Un visu, visu vēro!...

Tā! tā! tā! Sek! sek! sek!

Kluk! kluk! kluk! Tek! tek! tek!

VISTA, LEELCEKULE uz pusaugu vistiņām

Pa kārtai, pa rindai, meitiņas, tibiņas!

Lai tek pa preekšu cāliši: teem vairāk ēst gribiņas!

Kluk! kluk! kluk! Nu eesim ari mēs...

Bet smuki, rātni, cēli, kā daždeen konteses!...

Tu, Zeedkājit, arveen par tāl no citām klīsti,

Kad esam pagalmā. Es nezinu, ko īsti

Tas nozīmē; bet smuki

Tas nav...
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VISTIŅA, ZEEDKĀJITE

Ach, mīlā muterit, vai tas kāds noslēpums:

Es baušļus eekaļu, ko mācīji tu mums.

VISTA, LEELCEKULE

Tā! tā! tā!

Par jūsu laim' es deen' un nakti stāvu nomodā...

Nu eima, bērni, ernr*, un atkārtojeet man,

Kā mūsu kārtas morāles pantiņi skan!

VISTIŅAS kori

Nelidot augstāk par Vistu kūts laktu!

Vismīlaki runāt par dējamo kaktu!

Savu perēkli veenumēr turēt siltu!

Ko nevar ar varu, to pajemt ar viltu!

Un... un...

VISTA, LEELCEKULE

Un par ikkatru olu, jaun' dētu,

Peekladzināt pillu visu kaimiņu sētu!

VISTIŅAS

Un klukstet ar leeligu pašceenu

Par savas kārtas godu un tikumu!
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VISTA, LEELCEKULE

Un tad vēl mācēt taisit smuku ~

Tad katrs teiks, ka labi audzinātas jūs...

Kluk! kluk! kluk!

Smuk'! smuk'! smuk'!

GAILIS

Kikarigī!

Tek! tek! tek! gaileni!

Šurp naski! Cip! cip! Rikšu! rikšu!...

Kļaus' vārdus, pee sirds ko jums likšu!...

Un leeligi

Uz augstas mēslu čupas uzkāpis

Un galvu lepni gaisā izslējis,

Tā runāja Vistu kūts leelmanis:

— Eesākumā bija Gailis...

Un Gailis bij tas eesākums:

No Gaiļa un caur Gaili viss tik tapis mums.

Tas leelais, baltais sidrabrats,

Ko redzat jūs tur augstu gaisā

Ar starojošo mirdzumu,

Kas dod mums gaismu, siltumu, —

Ta iraid pasaules Gaiļa acs.
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Kad vakaros viņa veras ceet,

Tad viseem būs pee meera eet.

Un tur tas leelais, zilais jums,

Kas, kā milzu katla dibens, gulstas virs mums,

Pa kuru sneeg'mirdzošas vistiņas šļūc, —

Ta ir pasaules Gaiļa vistu kūts.

Un tas, kas leetū dzeed no vara krūts

Tik skali, gari vilkdams, ka visapkārt rūc un dūc,

Kad mellos spārnus kopā sasitis:

Plīkš! plaikš! ka nošķīst čūskots ugunis,

No kura apžib mūsu acu skats, —

Tas iraid pasaules Gailis pats.

Kur daili asti leec viņš septiņkrāsainu

Pār visu pasauli, kā loku milzigu,

Kad vina gaišā acs no jauna atspulgo

Pēc leetus pilitēs, kas zālē vizuļo!...

Un tad kad auksti zeemas vēji dveš,

Viņš baltas, mīkstas pūkas zemē kreš,

Kas zemi pūkainā villainē tin, —

Un tad Ir zeema — to visi zin ...



Tadeļ lai pasaules Gailim augstibā...

Te tālāk mūs* Gailis vairs netika, —

Viņsētas Gailis, leels un smags,

īsts Don-Žuans un kauslis traks,

Kas mīļprāt ap viņa Vistām tinās,

Patlaban eekarsis tur kādai pakaļ dzinās.

To redzot, žults apskrējās mūsējam,

Ka acumirkli viņš krūtis bij svešneekam.

— Jūs esat bezgodis! nekauņa!

Tā viņsētas Gailim viņš uzkleedza:

Jūs kārtā nepeedodamā

Aizskarat manu seevu tiklibas sajūtā!...

OTRAIS GAILIS

Kāda teesiba jauktees Jums manās sirds-leetās?

Es samīšu pīšļos tepat Jūs uz veetas!

PIRMAIS GAILIS

Jūs* goda vārds?

OTRAIS GAILIS

Brīvkungs fon Hāns no Mēslu muižas. Jūsējs?
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PIRMAIS GAILIS

Dižkungs fon Gails no Vistu kūts.

OTRAIS GAILIS

Es Jūsu goda vārda kājām minu!

PIRMAIS GAILIS

Es
...

es Jūs izaicinu
. . .

OTRAIS GAILIS

Uz ka?

PIRMAIS GAILIS

Uz senču pīķeem!

OTRAIS GAILIS

Veeta?

PIRMAIS GAILIS

Upmalā . . .

Vaj lejā pee Pīļu dīķeem.

OTRAIS GAILIS

Laiks?

PIRMAIS GAILIS

Rīt,

Pirms Seetina reeta.



OTRAIS GAILIS

— O, kas Jums prātā krīt:

Ta tak ir goda leeta!

PIRMAIS GAILIS

— Nu tad —

OTRAIS GAILIS

— Tūlit!...

Tepat!...

Un teešam divkauja uz veetas vaļā eetu,

Ja sētas kārtibneeks tur Poģis neuzskreetu,

Tas abus pretineekus kreetni sabāra

Un izšķīra.

PIRMAIS GAILIS

— Ķikarigū!

Lūko tik nākt manā sētsvidū!

OTRAIS GAILIS

— Ķikarigā!

Panāc tik šurp ar mani divkaujā!

PIRMAIS GAILIS

— Kikarigū!

Manā ciltskroni desmit žuburu!



47

OTRAIS GAILIS

Kikarigā!

Mūs' dzimums jau skaitās simtā augumā!

PIRMAIS GAILIS

— Kikarigī!

Man slavenāki ciltstēvi!

Mans tēvs ir dzimis Elzass-Leghornā.

Tēvtēvs pa dzimumam bij brabanteetis;

Bet vina preekštecis bij bretoneetis:

To sauca Gaiļus Āzinūzius...

OTRAIS GAILIS

— Kikarigā!

Un mans tēvs dzimis tepat Kazdangā;

Bet senči cēlušees no Kochinchinas;

Mūs' cilts pēc auguma visstaltākā!
. . .

Kamēr abi Gaili tā

Leelijās ar senču cilti,

Kurmis, kuram tapis silti

Bija beezā kažokā,

Eekūņojās pagalmā,

Ūdens malka pabaudit,

Sauso mēli atraisit.



— Ta' sūt, ka* sūt! viņš teic: Vaj jāizcep

No karstuma! Put smiltiņas kā pelni.

Bet mālājs saulē sakaltis tik ceets,

Ka dzīdams arkla viņā neeedzīsi...

Tāds laiks nav ilgi peeredzets. Būs leetus

Ar pērkoni. Tik japaskubinas

Pee laika uzlikt mājai jaunu jumtu,

Ka straume neteek dzīvokli kā pērn...

Tā! tā! Nu mute atkal atveldzēta.

Mazdrusciņ atpūtīšos un tad atkal

Pee darbiņa. Par šito cēleenu

Gan Mālakalna reežu aparšu.

Tas kažoks leekas gan tā kā par smagu

Preekš tāda laiciņa. Būt' jaeegādā

Ģērbs plāniņaks. Bet kur tu nabags jemsi!

Kad tev kā bandineekam jāuztur

Pus-ducis ēdāju, tad gan ar drēbēm

Daudz nevar peelepotees...

To teicis, gribēja jau Kurmis projām dotees,

Te troksnis neparasts tam ausis eesitās,

Ka, spēji satrūcees, viņš stāvot palikās.

VISTA
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GAILIS

28a3 ift benn ba? $Baē ift benn ba?

VISTA

GAILIS

Bag, fag, fag, n>a§ fiir (Scpanbal? SSaš fiit <©d)fanbai?

VISTA

Te tāds! te tāds!

GAILIS

Sak', tibiņ, kas ta' tāds? sak', tibin, kas ta' tāds?

VISTA

Te tāds! te tāds! te tāds!

GAILIS

Sak', sak', tibin ,kāds ta' tad? sak' kāds ta' tad?

VISTA

Te tāds! te tāds! te tāds! te tāds!



GAILIS

Tak! tak! tak! seev, reiz pee prāta nāc! pee prāta nāc!

VISTA

Ku' V tāds, tāds te nāca!

Kut tāds tāds, tāds te nāca!

Tāds te nāca! tāds te līda!

Plikadīda!

Zemes loda!

Bez kauna, bez goda!...

Un, kaklu izsteepusi, dusmās ta

Uz iztrūkušos Kurmi rādija.

Tas, redzēdams, ka drīz var izeet slikti,

Jo kungi pikti,

Ar abām lāpstām sētas maliņā,

Ko nagi nesa, jēmās zemi raust...

Un pirms to Gailis atskrējis bij šaust, —

Spudūks bij aliņā.

GAILIS no jauna uz mēslu čupas uzkāpis

Kikarigī!
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Tek! tek! tek! gaileni!

Šurp visi mudigi, mudigi!

Likt vērā, ko pauž mūs' cilts nostāsti!...

Mēs esam Leghorneešu pēcteči:

Mums galvas kronis desmitžuburots;

Turpretim Gailim tam no Kochinchinas,

Kas gribēja nupat, lai ar to cīnās,

Ir kronis tikai devinžuburots, —

Mūs' cilts par viņēju daudz slavenāka!

Mēs esam Leghorneešu pēcteči:

Mums goda apzina un augsti tikumi, —

Ē! Čipstiņ, neķer mušas! uzklausi!
. . .

Mēs esam Leghorneešu pēcteči:

Mums peeši un sekste varena;

Un astē greznis leels, un galva dižena...

CIPSTIŅŠ

Bet vaj tad citeem putneem nava galvas? —

Un greznāk vēl kā tev viz Pīļtēviņam spalvas;

Un Pāvam esot, teic, vēl skaistākas.

GAILIS

Nu nesāc stāstit atkal pasakas!
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Ir citeem putneem galvas — ja, — bet kas par galvām!

Vaj redzi, zēn, šos sekstes žuburus:

Te viss mūs' sugas gods un lepnums dus!...

Bet Pflu-tēvinam . . . kas tam par spalvām!. . .

Tam astes veetā tīrā čauksture,

Kā slota saulē sačervelej'se.

Un pagreezis pret sauli savu astes rotu,

Lai staros ta jo vairāk paspulgotu,

Ar pašlepnumu Gailis peebilda:

Lūk, tā ir astei jākrīt gredzenā . . .

Šai daiļumā

Es varu sacenstees ar pašu Pāvu..

(Bet kas nu tam par stāvu!...)

Kad deenās būsit peeauguši jūs,

Tad ari jums tāds greznis astē būs,

Ja ar' nu ne uz mata tāds, —

Bet tak kautkāds...

Ja, peeši un sekste, sekste un peeši —

Šos vārdus eeslēdzeet sirdis jo ceeši:

Tās mūsu sugas pirmās pazīmes,

Svēts mantojums no dārgās senatnes,

Tās pazaudējot, paliktumees mēs
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Tāpat kā citi putni!...

Tālab lai sekste aug jums augumā!

Un peeši mūžam netrul asumā!...

Mēs esam Leghorneešu pēcteči:

Mūs' ciltskoku 1010 gadsimteņi.

Un slavenu laiku tradicijas

Ap viņu kā zaļas efejas vijas...

Mēs esam Leghorneešu pēcteči:

Cīņ-kārigi, droši, stipri, manigi;

Mums izskats lepns, un deguns līks;

Balss — skala, un skateens — tālredzīgs.

Mūs' dzīslās rit asinis labākas,

Kā citeem putneem, jo augstākas

Mēs esam kultūras audzēti

Caur simtgadu sugas izlasi...

Mēs — šis zemes radijums staltākais,

Tās krāšņākais zeeds, kauls baltākais...

Lai mūsu cilts dzīvo mūžigi, —

Uz to dzeedasim visi kopā: ķikarigī! . . .

Pa tam. zem ceriņeem, pa sētas otro galu

Ar Vistām Žagatai bij dzijas valodas.

PIRMĀ VISTA

Ak skreešot tad ar' šis uz tālo malu?



ŽAGATA

Ja, ja! Man Pīle nupat stāstīja.

OTRA VISTA

Lai, māsin, skreen! lai skreen, kam patīkas!

ŽAGATA

Es ar to saku. Lai jau mēģina,

Kam apnikusi mīļā dzīvība.

PIRMĀ VISTA

Tur esot jaskrejot ar* vēl pār jūru...

OTRĀ VISTA

Un vēl pār jūru!?

Ak tavu krustu sūru!...

ŽAGATA

Ja, ja. Vēl jaskreenot pār Mello jūru...

Man krusttēvs Sīlis stāstija,

Un tam ir gudra galva.
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PIRMĀ VISTA

Fui, bezprāts kāds! Skreet pretim Pavasaram!

Gan atnāks tas bez visas skreešanas,

Kad paliks silts, un zeema projām ees, —

Tik gaidit, gaidit vajag mācitees!...

OTRĀ VISTA

Tā eet, kad klausa šādam tādam baram.

PIRMĀ VISTA

Tā runā, ka ar' izskats tam

Tāds neesot, kā Gulbim Vecajam:

Šim deguns esot kuprots, dēlam nē.

ŽAGATA

Ja, runā gan ko tādu nesmuku...

Bet ej nu sazini, — es atstāstu

Tik to, ko citur dzirdēju.

PIRMĀ VISTA

Ak, mums jau šorīt ar', — bet lai nu paleek —

Kā kuram ir tee goda jēdzeeni
. . .



OTRA VISTA

Tad, māsiņ, gan aiz kauna prom viņš skrees:

Jo kur tāds bandu bērns var rāditees!
. . .

Te pār sētu kā mākons slīd klusi

Jaunais Gulbis uz ezera pusi . . .

Kur cēla tam gaita! Kur spēkpilns viņš pats! . . .

Un uz reizi viss klusu top Vistu sētā:

It kā brīnumā varenā, svētā

Augšup vēršas dažs skaudigs, dažs īgnumpilns skats

Mutē aizspreežas apruņas, paļas;

Stingi, mēmi stāv izneekaļas

Lugas preekšā, kam aizkars jau paceļas.

Tukšā leeliba leec garo kaklu;

Zemais naids teic: nu esmu par aklu!

Un eevelk taustus un saritinās
. . .

Bet Gulbi dziļ-dziļak redz nirstam

Gaisa selgās ...
Un no spārneem, lūk, birst tam

Kā zeedi, kā zvaigznes zemes miglājā ...

Tu raugees — un šķeet, ka kas skautu
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Ari tevi, un celtu, un rautu

Viņam līdzi tur dzidrajā plašumā .
. .
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PA ZVAIGŽŅU CEĻU.

Jauna lec Saule asiņu staros . . .

Klau, gāju putni eet baru baros!

Draudzigā rakstā cilājas spārni;

Dimdošas skaņas trīcina gaisu.

— No vecās dzīves mēs aiziramees:

Mellas rūpes tur krastā kūc;

Bads velkas kā ģindenis dzeltens, leess;

Nāve leelās dzelzs tupelēs šļūc.

Kur zeme šūpo zil-debesi,

Gaita kļūma un drūma mums eet . . .

Par velti, padebes, melnspārni,

Tu tīkā mums pakaļ skreet!
. . .



Sveika! sveika!

Lecošā Saule, austošā brīve!

Gaisti kā teika

Bijušo laiku bēgošā dzīve!
. . .

Uz preekšu! uz preekšu, mans beedri naigs!

Uz preekšu! tik nepeekust!

Rau, baltāks un jautrāks ar' Saulei top vaigs:

Mūsu gaitai ta līdzi sāk just.

Ai ilgu zeme! ai Saulaine!

Ap tevi, kā jaunbišu speets,

Mums sapni dūc, un kā saulgreeze

Sirds skatus uz tevi veen leec.

Gaisti kā teika,

Bijušo laiku bēgošā dzīve!

Sveika! sveika!

Lecošā Saule! austošā brīve!
. . .

Tā tuvi un tāli, cik acis veen veed,

Gāju putni eedami dzeed.

Kāds spēks, kāda vara tos visus skauj

Un klūmajā tālē rauj!

Šķeet, griba spārnota, vingra
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Augstu gaisos kā raķete uzšāvusēs,

Griba, tēraudstingra,

Kā bulta tāl-nākotnē eecirtusēs
. . .

Ne vētra, ne leetus, ne krusa

Šo gribu spārnoto nespēj laust;

Ta zina: tik tur būs dusa,

Kur palmu paēni gaisma aust . . .

Lidoni drošee,

Kas lika jums

Šo dzinu krūtis,

Jel pasakait mums! .
. .

Putni vairāk, vairāk kopā lasās . . .

Nāk no lību kailām kāpām,

Sen no jūras izkāpušām;

Nāk no Zemgalijas lankām,

Upju svētie' eesūkušām.

Nāk no kūru slavas kalneem,

Brīvas vēsmas vēdinošeem,

Un no Latgalijas videem,

Jaunā dzīvē atdzimstošeem.
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Nāk no sirmā Staburaga,

Tautas as'ru raudātajā,

Un no klusā Zilā kalna,

Laimes deenu sapņotajā
.

Nāk no Daugavas un Ventas,

Salacas un jautrās Gaujas,

Un kur Mēmele tek rāma,

Sēras domas domādama, —

Nāk un nāk, lai rindās stātos,

Kļūmā tālē lidinātos:

Meža zosis, bundzineeces — trā — ta'ta'! rā — ta'ta'l

Purva dzērves, stabulneeces — trū — rū! rū — rū!

Leelās gauras, trompetistes — trā — rā! rā — rā!

Vālodzites, pikolistes — gidlio! tidlio!

Cīruliši, cīteristi — tīrili! — līrili!

Dūņu dumpji, basisti — bumbadrum! buchum!

Bezdelīgas, harfenistes — vidžu! vidžu! čorrrr!
. . .

Tā dzeedot un spēlējot drūzmainā skaitā

Nesas tee tālajā, baigajā gaitā . . .

No zemes smalciņu balstiņu dzird:

— Ai, beedri, vaj atstājāt mani še mirt?
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Es purva zālite,

Viseem zināma,

Pļaujama,

Raujama,

Kājām minama,

No žēlabām, vaidām

Nekad neatspirgstoša,

Mūžu deenu rūgtās asarās mirkstoša...

Uz saulaino tāli man' aizneseet,

Saules dārziņa pakrēsli eedēsteet:

Tur būs manim sapņainas meera mājas,

Tur nemīdis mani laužu kājas . . .

Putni aizskreen, nedzird viņas gaudas . . .

Ta žēlās skumjās zemjup līkst:

Kam pašam spārnos celtees nava jaudas,

Tam purvā jānonīkst . . .

Putni vairāk, vairāk kopā lasās . . .

Nāk no drūmām Mūrmaņjomām;

Nāk no tumšeem zireņsileem;

Un no daudzsalainās Saimas;

Pat no Sibirijas taigām.
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Nāk no Baltkreevijas purveem,

Un no leišu dziļām gāršām,

Un no poļu krīta kalneem,

Un no Donas zaļeem līčeem.

Nāk no upju mātes Volgas;

Nāk no brašās Gudu zemes,

Un no Peekaspijas needrām,

Un no Uralkalnu kraujām.

Nāk no tureenes, kur druvas

Zemē gul, kā mellā samtā;

Un no tureenes, kur zāle

Viļņo tā kā zaļa jūra;

Nāk un nāk, kā strauti šalcot,

Saplūzdami veenā laidā,

Veenā laidā, veenā pulkā,

Veenā leelā, dižā strāvā
. . .

Kurliki, pavāri, baltajos preekšautos,

Pacepliši, skroderiši, īsajos kamzoļos,

Ķikuti, kurpneeki, asajeem īleneem
,

Baloži, ziņneši, peebāsteem nesameem,

Pupuči, miliči, sarkanos bašļikos,

Tītiņi, švītiņi, dzeltenos krādziņos,

Gārņi, zvejneeki, garajos zābakos,

Zemes rūķes čurkstites, pelēkos bruncišos,
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Un mundrās ceelavinas, govju meitiņas,

Zilās jaciņās, baltās kleitiņās.

Un dzeedot, un spēlējot trokšņainā gaitā

Nesas tee tālup drūzmainā skaitā
. . .

Iz upēm un strauteem, klau, balsis sīc:

— Ai gaisa gājēji, ņemait mūs līdz!

Mēs upes oliņi,

Sīkee zvirgzdiņi,

Ko straumes stumda,

Ko viļņi gumda.

Mēs mūžigee gājēji,

Nenostājeji,

Bez atpūtas klīstoši,

Tekoši, svīstoši,

Pret ceetajām klintim plīstoši, šķīstoši...

Uz saulaino tāli mūs aizneseet,

No tumšajām varām atpesteet! —

Putni aizskreen, nedzird viņu gaudas .
. .

Kam nav pašam spārnos celtees jaudas,

To še sveši spēki valstis, dzīs,

Kamēr saberzis
. . .



Un uz preekšu, uz preekšu veen

Pār purveem, un mežeem, un tīreļeem,

Zilos dūmakos eetīteem,

Putni skreen

Tālāk un tālāk uz saulaino āri
. . .

Laidās pāri

Pār zemām, sakritušām būdiņām,

Kas vējā drebinājās kailām mugurām,

Un saules dzeesmām modināja mēmo āri, —

Bet rūpēs sastingušee dzīves bāri,

Kas būdās mitinājās, neno jauda,

Ko brīvee putni pauda . . .

Un pār plašām sādžām pāri tee skrēja

Un gavilēja

Savas sarkandimdošās saules dzeesmas, —

Bet aiztrūkās spēji,

Eeraugot breesmas,

Kādas tur mita:

Te redzēja sirdzējus guļam citu pee cita,

Bālām, eekritušām sejām . . .

Tur dzirdēja sarkanus ārprāta smeeklus smejam . . .

Tur atkal lādējās un plēsās sešas ģindenigas ēnas, ko jauda —
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Dēļ veena veeniga rudzu grauda . . .

Un te, te viss bij kluss, —

Tik, badu mirdams, kāds suns kur žēli un gari vēl kauca, v

Un pa skursteneem satupuši melli kraukli, galvas grozot,

nejauki krauca,

Eekšā saozdami svaigus miroņus . . .

Un nokratijuši no spārneem šausmas grūtas,

Pa gaiseem putni aizskrēja kā vēja pūtas . . .

Dzi!

Dūceeni!

Vaj pērkons no dzidrajām debesim grauj?

Šauj!

Ai drošais lidon, kas tev notika?

Vaj galva reiba? Spārni pagura?

Tu zemjup krīt
. . .

Sirds pukst tik slābana
. . .

Nekas! nekas!
. . .

Sev* peepildijis viņš . . .

Kā neļķes zeeds zib asins pileeniņš

Un zemē sūcas
. . .

lēnītēm sūcas . . .

Gan beedri beedrim klaigas pakaļ raid',

Žēl-saukadami to:

Kā sēru zvani viņi gaisos vaid

Un sirdis eevaino, —
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Bet viņš, viņš guļ tur nātrās, vībotnēs —

Tās nāves cisas tam —

Un mūžam viņa acs vairs neredzēs»

Ne deenas plaukstam, sauli atlecam,

Ne zeļam zāli, mežus rotājam,

Ne strautus aizvizam pa eelejām:

Kad saule zemi zaļā zeltā audis,

Kad beedri pavasaram slavu skali paudis,

Un visi līgsmibu un laimi baudīs, —

Viņš saldi snaudis
. . .

Un nokratijusi no spārneem šausmas grūtas,

Pa gaiseem putni aizskrēja kā vēja pūtas
. . .

Tālas zemes skaējej, vaj tu nenojaud:

Breesmas draud!

Nakts slepee odzes zobi degtin deg

Pēc jūsu saules ilgām,

Pēc jūsu baltās saules dvēseles

Ar tauriņspārneem, pārslainvārigeem . . .

Rau, rau, aiz trejdeviņeem melleem dumbrajeem,

Aiz trejdeviņeem melleem Joda purveem

Melns Pūķis miroņpraulu guni kur:

Ļaunas likstas bur
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Jums, kas slāpstat saules baltā āra
. . .

Zilā atreebiba, nāves kāra,

Sērā vāra

Mellus vējus, zilus zibeņus,

Aukas, negaisus, —

Rūcot, dūcot tee jau jūsu veeglām pēdām sek:

Nakts slepee odzes zobi degtin deg

Pēc jūsu saules ilgām,

Pēc jūsu baltās saules dvēseles
. .

Un pār pilsētu lepnu, guņmirdzošā zaigā,

Putni lidinās pāri un aizgrābti klaigā,

Bet saulesdzeesma mirst tumsibā baigā, —

Tee, lejā tur, trauc tik pēc izdzīves zaļas:

Graši taukaini pāršķind sauldzeesmas skaļas:

Gudreem gar bezprāta sapņeem nav daļas! . . .

Un savus sapņus, tāldimdošos,

Putni bārsta veentuļos kabinetos,

Kur augsti un dziļi māciti vīri

Cilāja gudribas vareno svīri

Un pee dzīves visdziļakām saknēm rakās,

Kā kurmji alās visslepenākās,

Vīri, kas pasaules mīklās skurbās,

Kā šachtu racēja svārpsti urbās, —
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Ak, kas šeem vīreem, augsti māciteem,

Bija par daļu, ko putni dzeedaja teem:

Tas līdzigs bij murgeem, ko vējš logā svilpa, —

Viņu gudrajās tābulās tas neeetilpa! . . .

Un skreenot gar māju veentuļu,

Putni logā met brīvibas sveiceenu.

Un, rau, pee loga tumšs un blāvs

Peepeši parādās cilvēka stāvs.

Abām rokām viņš spītigos treliņus skauj

Un degošo peeri pee rūts saltas kļauj,

Un klausās ar acim, un muti, un sirdi,

Un pārvēršas viss par veenu veenigu dzirdi
. . .

Vaj jauž kāds, ko nelaimigs gūsteknis jūt?

Ak, brīvam būt!
. . .

Un nokratījuši no spārneem šausmas grūtas,

Pa gaiseem putni aizskrēja kā vēja pūtas
. . .

Tālas zemes skrējej, vaj tu neredzi

MelTo mākuli,

Kas tur glūn pee klusās debess malas?

Tumsas vara leen no Pūķu alas;

Tumsas vara debess laukā laista,

Ketas slaista:
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Zelta zvaigznēm tīkā klātu kļūt,

Nagos gūt;

Leesmu mēle —

Izslāpusi asinsdēle —

Karstas asinis jau jūt;

Acis dzirkst kā ļaunprātīga kvēle, —

Baiga nāves spēle! . . .

Bet uz preekšu, uz preekšu veen

Pār ceemeem, un dārzeem, un tīrumeem,

Tumsā skumstošeem,

Putni skreen

Tālāk un tālāk uz saulaino āri
. . .

Skreen pār veenmuļigeem klajumeem,

Kur retu ezeru ar kaileem krastmaļeem

Redz lejā krēslojoši dzirkstam

Kā Joda redzokli bez plakstineem;

Un, līdzig' zemes milža draudu pirkstam,

Pret debesstroni sleen

Stepju akas savas gaisigās vindas; •

Un čumakvezumi,

Kā leeli, melli zāļu kukaini,
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Cits citam pakal leen

Gari-gurdenās rindās . . .

Klau, kas tik smagi, slepeni tur skanēt sāk?

Vai tās nav vaidas, kas tur nāk

No zemes dzilumeem, it kā uz moku sola

Daudz tūkstoš ceeteju

Žēli vaidētu?
. . .

Bet Mellā Nakts tik savas ragan'acis bola

Kā tumšisarkanus

Mašinskreemeļus

Un smejas nejauki, it kā kad izbeedets

Bars vārnu, gaisā paceldamees, jestri brēc...

Un nokratījuši no spārneem šausmas grūtas,

Pa gaiseem putni aizskrēja kā vēja pūtas . . .

Tālas zemes skrējej, glābees, mūc:

Gaiss jau dūc!

Melli Pūķi sāk jau sēra tvaikus dvest,

Zilus gunus mest,
m

_

Un par druvām, darzeem, mājām

Krācot, skreenot leesmu kājām,
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Šausmu spārnu mellos tiklus plest:

Nāvi tev nest . . .
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PEE MELLĀS JŪRAS.

Vai! vai!

Mellā Auka

Šausmu laukā

Krusu kraukā! . . .

Dzi, kā Jodu lodes plīst!

Sērs un uguns šķīst! . . .

Veesulzirgos Jodi jāda —

Pekles mellā kavalkāda —

Asus eesmus mētā, svaida,
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Drauda, baida,

Trakā trauksmē skreenot, traucot,

Kartavkraukļeem kāri kraucot,

Vēja-vilkeem sīvi kaucot,

Lādas, rājas,

Tumsas garus tramdot kājās,

Baltai gaismai lai tee preti stājas . . .

— Gals! Gals!
. . .

Putni klaigā

Tumsā baigā,

Garās, grūtās gaitas paguruši,

Izmisuši.
. .

Te kā zvans caur tumsu nodim Jaunā Gulbja balss:

— Beedri! Beedri!

Baltajai gaismai līst asinu sveedri!

Beedri!

Auka leec pīšļos upmales needri,

Bet kalnu ceedri

Stāv spēcīgi, droši,

Visām mellajām aukām spītējoši!
. .

.
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Ar Jodu zvaigām Gulbja klaigas jaucas,

Un putni tālāk, tālāk mellā tumsā traucas . . .

Klau, kā

Aukā

Jūra rēc,

Putni brēc:

Jūra rēc

Zeeda gaidās,

Nāves baidās

Putni brēc;

Augšup, lejup šaudās, svaidās,

Tā kā vēja nestas skaidas,

Tā kā pārslas, veesulgreestas

Virpuli un šalti sveestas

Atžubu,

Veengubu . . .

Dzi, kur gaužas

Vaidas paužas!

Kur tās ceļas? Kas tur kleedz?

Putniņš, Pūces nagos krizdams,

Nāves bailēs izsamisdams,

Žēli speedz
. . .



Velti! velti!

Kas lai žēlo?

Šausmas kvēlo
. . .

Vina baigām

Nāves klaigām

Nakts tik savu kurlo ausi pretim sneedz . . .

Vaj vērts bija šķirtees no vecās dzīves?

Vaj vērts bija trauktees pēc saules un brīves?

Vaj vesels strauts, pilns saules dzidrās dziras,

Sver

Kaut veenu pileeniņu rūgtās miras,

Kas jāizdzer? • • •

Ak, lai cik augstu baltee sapni neceltos,

Nāves garā roka tomēr aizsneedz tos . . .

Preekš! preekš!

Lūk, netāli

Dzejtenbāļi

Mellā tumsā Sauli veed:

— Turpu, turpu skreet!

Beedri iztureet!

Tur kur tumsā baltā Saule zeed!
. . .
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Un ar vari

Putnu aizkusušee klaidu bari

Turpu trauc —

Ai, kur baigi vēja-vilki kauc! —

Kur virs bangām atspīd bākas blāvee stari
. . .

Breesmas! breesmas!

Saule vil!

Gaismas leesmas

Nāvi šķil!

Baltā Saule, uzsēdusēs klinšu ragā,

Visu dragā,

Kas veen viņas klātnē klīst
. . .

Ai! vai! asins līst!

Pušu šķīst

Galvas, kuras

Klāt tai duras

Aklā maldu skrējeenā! . . .

Ļaunpreekā

Mellā Nakts smej smeeklus, ļauna, grīna,

Bezzobaino muti čāpstinot pēc asinsvīna;

Mellā Nakts grib asinsvīna zīst,

Tā ka vēders plīst!
. . .
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Pūķu zvīņām izrotātā elles aulā

Šonakt laulā

Viņas meitu pastaro:

Velis no Mellā purva precē to
. . .

Un visi pekles prauli dzer šo nakti,

Dzer un uzauro
—

Orro orro o!

jo hoi ho! —

Dzīdami ar Vella meitām traku lakti;

Tūkstoš sumpurņu tur' laukā goda vakti;

Augšā vēja-vilki kāzu dzeesmas kauc,

Melli kraukli augstas laimes krauc;

Bet apakšā kā elles vērsis mauro Mellā jūra:

Amaramura!

Tā ka apkārt rūc un dūc viss, juklā tumsā rakts,

Saušmas un nakts
. . .
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Kas bija, kas bija Gulbja nāves dzeesmā, jel saki nu?

— Ak, es nezinu!
. . .

Preedit, zaļpirkstit, stāsti tu!
. . .

— Debesu dzidrums un zeedoņa saldā preeca,

Nakts tumšās vaidas un baltee rītausas sapni»

Un ta leelā ilga, kurai tagadnē nav dusas,

Un jaunā laika soļu smagee dimdeeni,

No kureem trūkstas visi vecee spoki . . .

— Un kas vēl bij, kas vēl bij Gulbja nāves dzeesmā, saki nu?

— Ak, es nespēju! . . .

Zvaigznit, zibacit, stāsti tu!
. . .

— Cīņas ārprāts un gaismas gaviles,

Saules smeekli un bezdibeņšausmas,

Un dzīvi dzemdinošā leelā spēka tvīksme,

Kas verd iz zemes karstā klēpja dzilumeem,

Kad jaunais pavasars tai balto sagšu lēni velk

No kalnu kameešeem;

Kad gaisi, siltas saules dvašas pilli, trīc,

Un gavilēdama iz māžu dzīles izlec jauna dzīve,

Zal-sārti raudzīdamās apkārt platām brīnu acim,
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Viss, viss tas virpuļodams Jaucās Gulbja dzeesmā —

Viņš sadega pats savā leesmā . . .

— Un kas vēl bij, kas vēl bij Gulbja nāves dzeesmā, saki nu?

— Ak, es nespēju! . . .

Akmenit, rudgalvit, runā tu!
. . .

— Izmisumā kleedzoši zvani un karsti šņukstošas ģīgas;

Jūra asaru un auka elsu,

Un aukstā mūžu-kapa drebuļi,

Un nozūmeto ilgu baltās leetoņvaidas,

Vaidas pēc dzīves, nedzīvotas, zemē kautas,

Ar kuru visas brīnišķīgās saites spēji risa,

Kad baltā pasaule no acim dzisa, —

Viss, viss tas Gulbja dzeesmā tūkstoš veidos tvērās, -

Nāves mellee vārti vaidot vērās
. . .
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— Ai mūsu vedej! mūsu vaditaj!

Ai mūsu padoma devej! mūsu ceļa rāditaj!

Kā vēja bura, kā stūre uz bangainās jūras mums viseem tu biji:

Cauri klizmām un kļūmām garo ceļu, kā zelta jostu, salociji . .

Ai! ai!

Mūsu vedej! mūsu vaditaj! . . .

Tā, gaisā riņķodami, putni dzeedaja,

Par aizgājušo beedri dziļi sēroja, —

Bet apakšā kā elles vērsis mauro Mellā jūra:

Amaramūra!
. . .

— Tu, kas savām varenajām dzeesmam kā ērgļa spārneem uz

saulaino tāli mūs nesi,

Mellajā aukā nu bezlaika nāvi atradis esi.

Tavi tālredzigee acu-lodziņi aizvērušees,

Tavi dižspēka spārni nolaidušees;

Tavās sastingušajās dzīslās nešaudās vairs nemeera sarkanās

leesmas:

īzkvēlojusi sirds
. . .

aizsalusi jūtu-lasmeņi . . .

nosmakušas dzeesmas
. .

Leelais meers nu baltā nāves dusā tevi eežūžo ...

Bet mūsu siržu strauti žēlās asiņo . . .

Mēness pee debesim nomirst, un izput, un dzimst atkal no jauna

arveenu,



Bet tu, tu nekad vairs otrureiz nedzimsi un nenāksi pee mums

mūžu deenu, —

Ai! ai!

Mūsu vedej! mūsu vaditaj! . . .

Tā, gaisā riņķodami, putni dzeedaja,

Uz sēro kapu beedri vadija, —

m -

Bet apakšā kā elles vērsis mauro Mellā jūra:

Amaramūra!
. . .

— Tu nekad vairs nepacelsees gaismas sapņu dzidrumā,

Tu mūžam nelidosi līdz mums tālē saulainā
. . .

Mellee nāves kalni preekšā aizgulās, —

Bet mūsu siržu mežs trīc tūkstoš vaidu atšalkās
. . .

Tu mūsu vedej! mūsu vaditaj! —

Lai
. . .

lai
. . .

Mēs esam izšautas bultas, kas tālumā trauktees nenostāj!...

Tā, gaisā riņķodami putni dzeedaja,

Un viņu balss tik žēli skanēja, —

Bet apakšā kā elles vērsis mauro Mellā jūra:

Amaramūra!
. . .

Un zivtiņas galviņas izbāza

No ūdens un putneem līdz sēroja;
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Ari vecajam ronim norīta

Sirmajās ūsās veena leela asara;

Bet Saulite, māmiņa, sēru šķidrautā

Trīs deeniņas raudāja veenā raudāšanā;

Sirds palika mīksta pat ceetajeem akmeņeem, —

Tik līdzceetibas nebij pee cilvekeem,

Ja, cilvekeem!
, . .

Ak, tee paši nežēlīgi virsū krita,

Šāva, sita,

Ko vēl nebij aprijusi Mellā jūra;

Bet kas dzīvs teem rokās tika,

Sprostā lika
...

Ai, tur nabageem nu dzīve smaga, sūra!

Un tee smok tā vēl šo baltu deen,

Ja nav nomiruši veen . . .
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EPILOGS.

Bet kas sveiks no visām likstām'tika vaļā,

Traucas droši tālāk, saucot balsi skalā:

—Uz saulaino tāli! Uz saulaino tāli!

Kam krūtis vēl zvaigznes, kam ideāli!

Kaut nakts mella krākā, kaut vēji kauc sīvi, —

Mēs esam vēl dzīvi! mēs nesam vēl brīvi!
.
.
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Uz saulaino tāli! Uz saulaino tāli!

Caur vēļeem un vētrām, pār ledus gāli!

Te nokratām nakti un šausmas saltas, —

Tur pretī dej zeedons, viz deenas baltas
. . .

Uz saulaino tāli! Uz saulaino tāli!

Caur mellajām šausmām jau deena plaukst bāli!...
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