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KAROGS

Pūšat taures, skanat zvani, saule, plašu gaismu lej!

Karogs sarkanbaltsarkans vējos atraisījies skrej.

Skrej pa laukiem, skrej pa klajiem, sauc arvienu dzirdamāk,

Lai no mājām, lai no namiem, lai no kapiem ārā nāk.

Pildās bargiem tēliem ielas, pildās bālām ēnām gaiss,

Un iet mirušais un dzīvais, kur sauc karogs dīvainais.

Celies augstāk, plīvojošais, kur zūd saulē debess jums,

Lai redz tevi, kas šo zemi kādreiz pārstaigās pēc mums.

Skrej pa priekšu pulkiem kaujā, brīvs pats, brīvus dari mūs.

Līdz ar sauli saules mūžu tavai tautai dzīvot būs!
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BIGA

Šai laikā, pilnā slavas, laikā nemierīgā,

Ir liktens novedis mūs visus atkal Rīgā,

No kuras aizbēgām kādreiz uz ziemeļiem,

Kaut arī viesmīlību neguvām pie tiem.

Kur tikai dzinusi mūs nava laika salka!

Aiz mums ir krievu zeme, Petrograda, Valka,

Bet tik pie tevis, Bīga, kuru liktens maļ,

It kā pie pirmās mīlas nākam atpakaļ.

Virs tevis zilumā tie paši torņi slejas,

No tiem tās pašas zvaņas bezgalībā lejas.

Ak torņi, vecie torņi, kuru krusti rūs,

Ak mūžu liecinieki! redzējuši jūs

Pie saviem sliekšņiem zviedrus, poļus, vācus, krievus,

Un visus mūsu tautai sejā mestos nievus,

Un beidzot latviešus un visus, kas ar tiem

Uz Rīgu nākuši no lauku dziļumiem.

Tu, vecais Pēter, pacel savus skatus baisos

Un redzi, kāda flaga plivinājās gaisos

Un kādas dziesmas dzird, kas pulka diktāk skan

Par tavām ērģelēm. Tu atslēgas dod man,

Lai Rīgas tumšo velvju dzelžu durvis veru

Un tālās pagājības gaisu mirkli dzeru.
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Es dziļi nokāpju. Uz lūpām dziest man smīns

Un smarža, kā kad kopā asinis un vīns

Ir jaukti tikusi, — man pēkšņi aizkar seju.

Pār bruņinieku ģīmjiem, vapeņiem es eju

Kā dziesminieks un barbars, apvainodams vecos,

Sen izdēdēj'šos tēlus dzelžu bruņām plecos.

Vērsts manī skatiens dažs pusbailīgs un puspikts,

Bet nekur neatskan ar piešiem gājiens dikts

Tos sargāt, kas še guļ kā ledus laika zvēri,

Šurp kādreiz nākuši ar zobiņiemun mēri.

Šo velvju dzelzsdurvis līdz galam atveriet,

Lai ielu svaigais gaiss reiz viņām cauri iet

Un pūlis uguņains, no kura aiznests tika

Ir viltnieks Patkulis, ir viņa polītika.
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LATVIJAI

Ak, Latvija, kaut dienas nāk un iet

Pār tevi, postu nesdamas un nāvi,

Zem vecās saules, kura lec un riet,

Tu tomēr dzīvo vēl un stipra stāvi.

Kā māte — tā tu klēpī uzņem sev

Ir dzīvajos, ir tos, kas krita mokās.

Pret vētrām piere augsti celta tev:

Zib šķēps un arkls tavās stiprās rokās.

No tavas sirds, kas pukstēt nenestās,

Kā prieks, tā bēdas vienodamies raisa

Tās jautrās dziesmas, kuras paceļas

Kā putnu bari, meklēdami gaisa.

Laiks taviem vanagiem nu vaļā plēst

Zeltspārnus jaunām uzvarām un slavām,

Jo tie, kas gāja tavu sauli dzēst,

Bez galvām, beigti guļ pie kājām tavām.



11

ZIEMEĻLATVIJAS BALĀDE

Tik retas un vientuļas sirdis to vārdus klusībā min,

Ko nāve no dzīvības koka šais dienās baigajās šķin,
Bet kuri no šejienes projām ir aizrauti Latvijas labā,

Tos savā atmiņā gaišā, ak tauta,mūžīgi glabā.

Jau gaisā bij sadzirdams cīrulis, austošas gaismiņas tulks,

Kad, iedams pa kūstošo sniegu, uz pavēli apstājas pulks.

Un vadonis atgriezies teica: „Man liekas, ka dzirdējis kļuvu

Es tālina gājiena troksni — tā stunda nu, draugi, ir tuvu.

Tai kārtība, kādā iet kauja, uz vietas tad stājieties jās!

Varbūt vēl pirms brokasta laika darbs lielais mums jāiesāk

Bet iepriekš vēl izlūkot jāšu es visu, pirms vaļā iet tracis.

Tev, Jāni, būs jājāj man līdzi: tev dūša un redzīgas acis."
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Drīz skatieniem pazuda viņi, un pulkam bij pavēle sēst.

Cits iesaka dziesmiņu klusu, cits šauteni lādēt, cits ēst.

Un sildīja saule, sniegs kusa. Tad, pārtraucot zaldātu dusu,

Bij dzirdami šāvieni divi, bet tūliņ viss palika klusu.

Un aizskrēja stundas, vēss metās. Lūk, saulriets jau galotnēs

kvēL

Bet tikai no jājiena sava nav vadonis atgriezies vēl.

Māc kareivjus nojautas baigas: „Kaut jājiens nav beidzies

tam slikti..."

Te vakarā kumeļi divi pie nometnes iezviedzas dikti.

Un ieraugot atskrējām viņus, pie vietas katrs paliekas siets,

Bet kumeļi apklāti putām un nometnē sprauslā un zviedz:

„Mēs sūtņi un pēdējie sūtņi to bijušo jājēju esam,

Uz muguras savas ne viņus, bet tik viņu asinis nesam."
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Un jaunavas divpadsmit zārkus ar skujām un zaļumiem vij—

Tur guļ tie, kas, atriebjot vadoni, kautiņā krituši bij.

Uz kapa tiem vainagusnoliek, daudz puķu tur smaržo un lokās

Nu vēsmā, ar liliju slaidu, ko spraudusi brīnišķa roka.

Bet kareivju dvēs'les no kapa, kur mūžīga tumsa un baiss,

Kā sniegbalti paceļas gulbji, un svabadais uzņem tos gaiss;

Tad Latvijas ezeros, upēs vēl novizē spīdumi baltie,

Un ļaudis augšup ceļ acis, kur saulē zūd skrējēji staltie.
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ANGLIJAS KUĢIEM

Šurp, sekmēt visus mūsu plānus,

Caur šķēršļiem, kas to priekšā drūp,

Tie, pārbraukuši okeānus,

Nu mūsu ostas malā kūp.

Un tumšām tiranijam sodi,

Un gals tam vecam, kas reiz bij,

Nāk līdz tiem, kas ap zemes lodi

Nu jaunas brīves ausmu vij.

Ak, jūru klaidoņi! No straujās

Jūs' gaitas — mūžīgs ieguvums

Bij uzvara tais milzu kaujās

Un slava jums un brīve mums.

No visiem mūsu zemes galiem

Jums ilgas līdzi jūrā iet,

Pa kurām jūs ar lielgabaliem

Un flagām mirdzot aizejiet.
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LIEPĀJAI

Vai jaudā, Liepāja, kas latvju zemes galā

No visiem paslēpusies snaudi jūras malā,

Kāds tavas nākotnes viskarstais apustuls,

Ka tevī kādreiz sist sāks jaunas dzīves pulss

Un centris būsi tu, uz ko ar pilnām burām

Un zemām intrigām un skaņām avantūrām

Brauks zviedris, krievs un barons, vāciets, žīds

Un latvju mazinieks nu lieliniekiem dzīts,

Kurš vārgs un noplucis un iznīcībā iedams

Pa tavām ielām klīst, uz jauniem laikiem riedams?

Kaut vējš no okeāna tevim pāri skrien

Ar kaijām sniegbaltām — bet tomēr vēl arvien

Ir tavos pilsoņos, ir viņu gurdi tievās

Un mīlas bada žņaugtās morāliskās sievās

Miegs mūžam sapīcis un neizprotams mīt,

Kurš liek tiem debesis un zemi ieraudzīt,

Tik dažreiz latvju rotu vara tauru tracis

Liek viņiem augšup pacelt sajukušās acis,

Lai dienu redzētu, kas viņiem apkārt blāv.

Tik zeltmatainā Latvija vēl stāv
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Arvienu modrīga šais ļaudīs mierīgajos

Un skatās tālumā, kas notiek viņas klajos.

Sejs bāls šai atstātai un skumjai līgavai.

Tā raugās kareivjos, kas uzticīgi tai

Vēl palikusies še ir laiknujās, ir salās,

Redz tā ir asinis uz sniega, ceļa malās

Un Striķu nodevēju, kurš nu baiļu dzīts

Un melnu maitu putnu aizbēg pavadīts

Un tautas atmiņā tik vēl uz priekšu spokos,

Redz sauli lēcošu tā latvju māju logos.

Ar skatu naida pilnu uzlūko tā tos,

Kas četrus gadus klīst še savos mundieros

Ar karātavu striķi trulā bendes rokā

Tai mūsu brīvībai, kas piedzimst lielās mokās.

Gadsimtu sietais mezglis — cik tu tomēr sīks ■

Ne tevi atraisīt, bet pārcirst vajadzīgs!

Pie jūras aizeju es skumjš, kas savā čalā

Kā sudrabvairogus met lielos viļņus malā.

No viņiem izlīdis še Neptuns rādās man

Un saka: „Dzirdi tu, kā kustas, zib un skan
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Viss manā valstībā. Es tevi putās vīšu,

Uz savas muguras es tevi aiznesīšu,

Kur savā gaitā plūst sen apstājies ir laiks

Un dzīves pavasar's mirdz smaržains, lēns un maigs

Un visu pārvalda tik Venus acu liesmas

Un meldijas, — kam nieks ir mūsu zemes dziesmas,

Pie Feba pakājes dzied gaišu mūzu koris.

Ar tiesām nevajās še tevi prokurors,

Bet ļausies, klejodams pa maigām rožu ejām,

Tur mīlai dievišķai un rotaļām un dzejām."

Viņš beidza. Dzirdēju tik viļņus čalojam

Gar tukšo krastmalu un skaļi teicu tam

Es, priecīgs vērodams tā iezaļganās zvīņas:

„Brauc\ Neptun, atpakaļ — es labāk mīlu cīņas.

Vēl vairāk nekā šis gaišs, mierīgs dzīves rīts,

Man tīkas laikmets mans, kurš vēl ir dūmos tīts.

Es gribu cīnīties ar baroniem, kam līki

Ir milzu deguni, un lielniekiem, kas sīki.

Pie tavām nimfām sirds to laimi neatrod,

Ko latvju jaunavu un sievu skūpsti dod."
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Es beidzu — vērās viņš vēl mirkli manī žēli

Un jūrā atpakaļ tad iepeldēja cēli

Ir putu vainagu un ūdens zāļu vīts,

Un jautro tritonu un nimfu pavadīts.
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LATVIJAS REPUBLIKAI

Kad divi tirāni, kam lemts bij zemi kost

Un sajaukt tautas asiņainā naidā,

No saviem troņiem nogāzti bij nost —

Viens Berlinē un otris Pēterburgā, —

Tad, latvju Republika, dienās, kurās skrej

Prom nākotnībā, visu postu kultā,

No revolūcijas tev piedzimt vajadzēj',

Uz kar'lauka un lielgabalu gultā.

Ne puķu vainagu tev māte cēlās vērt,

Bet, lai tev cietu noārdētu gribu,

Vēl šūpulī tā ņēmās Tevi pērt

Ar nežēlīgu, asu dzelžu stibu.

Kad tuvu naidnieku Tev nāsis sāka ost,

Tad šauteni tu pēkšņi grābi saujā

Un bērna autus savus meti nost,

Un, izlecot no šūpļa — drāzies kaujā.

Un kājām samīdāma pretiniekus,

Un izbrizdama cauri asms dīķiem,

Virs torņiem pacēli tu karogus

Un ceļa malas nokaisīji līķiem.
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Tik nebeidzams tas miers, kas nolemts tiem,

Ka satricinot tāli Rīgas bruģi,

Brauc šurp un zalutu dod taviem triumfiem,

No jūras iznirdami, divu flotu kuģi.

Nu vīta vainagā, kas nenovīst,

Tu tagad stāvi savos klajos brīvos

Ar pieri atklātu, ap kuru lodes plīst,

Uz kauju saucot mirušos un dzīvos.
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VADONIM

Kad Latvija reiz izbaiļu bij skauta

Un dzīvība un brīve, likās, grūs,

Uz pārbaudīta vairoga tad Jūs

Virs galvām cēla kareivji un tauta.

Trīsdesmit dienas Rīga tika grauta.

Te signāls! Vara, kam bij salauzt mūs,

To pulku, šautenes kam nesarūs',

Līdz prūšiem tika dzenāta un kauta.

Aust jauna slava. Naidnieks, kas bij tāl,

Brukt atkal taisās zemē svētā iekšā

Un divizijas, kuras dusmās bāl,

Gaid', ka Jūs, šķēpu sagrābuši riekšā,

Nu atkal nostāsities viņu priekšā

Dot pavēli uz kauju, Ģenerāl!
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NAKTS PARĀDE

Pār purvu, no kura bēg cilvēks, kur reti tik iemaldās vilks —

Šai naktī liels putenis griežas, un diezin cik ilgi tas ilgs.

Un vēju un negaisu gari svilpj, gaudo, un gaudo pat sniegs

Un griežas pa gaisiem un zemi, ko skāvuši bailes un miegs.

Un putenī baisīgā šajā, kas, liekas, no aizlaikiem vird,

Jūt dvašas, dzirdelsojot krūtis un komandas saucienus dzird.

Pēc pulka nāk pulks. Vai no zemes, jeb mākoņiem ārā tie

nirst?

Vējš gaudo tiem tukšajās acīs, un svilpojošs sniegs viņās

birst.

Kurp doties šai vilkaču naktī, kad bailēs sen paslēpies viss,

Ar šautenēm, ložmetiem, durkļiem grib karaspēks draus-

mīgais šis?

Un priekšgalā viņam uz zirga ir redzams kāds Pulkvedis

jauns.

Tam asiņains pierē glūn caurums, kur šāviens to trāpījis

ļauns.
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Un adjutantu viņš atsauc un pačukst pie auss viņam: „Eit'

Un raugiet, vai astoņi pulki pēc pavēles atrodas šeit."

Un adjutants aizdrāž uz zirga pa klajumu, viesuls kur vaid,

Un, atgriezies atpakaļ, saka: „Tie, Pulkvedi, še ir un gaid'."

Māj pulkvedis lēni ar roku, un visi tad tālāki šļūd.

Ar šautenēm, lcžmetiem, durkļiem tie sniegā un negaisā

zūd.

Kā sniegi top aizpūsti klajā un redzami nava nekur.

Kas ir gan šis vadon's, kas naktī un putenī parādi tur?

Pār purvu, no kura bēg cilvēks, kur reti tik iemaldās vilks —

Šai naktī liels putenis griežas, un diezin cik ilgi tas ilgs!

Tas dvēseļu putenis gaisā, kad Ziemsvētki, ceļas viņš tad,

Pār Latviju gaudo un griežas un nenobeigs gaudot nekad.
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PULKVEŽA ATGRIEŠANĀS

Stāv ļaužu pulks atsegtām galvām, gods atdots no kareivjiem

tiek.

Viens otris pie nodurtām acīm sev roku trīcošu liek.

Un komandas atskan, rīb zalves, un spēlēt mūzika sāk,

Jo, nobeidzis uzvaras savas, uz mājām nu pulkvedis nāk.

Caur pilsētu trokšņainu, skaļu, kur ļaužu uz laukumiem

daudz,

Viņš lēnajos triumfa ratos pa prospektu svinīgu brauc.

Raud, Pulkvedi, kareivji Tavi. Ak, neļauji taurēm vairs pūst

Un piecelies, runā uz tautu, lai klusums par gavilēm kļūst.

Bet neatbild Pulkvedis vairāk ne kareivjiem, tautai, nekam:

Sedz karogs sarkanbaltsarkans ir seju, ir augumu tam.

Jel noņemiet apsegu svēto, lai vadon's ver acis un redz

Ir sauli uz kareivju pierēm, ir to, kura noriet un lec.

Viņš klus. Tik ar Latvijas zemi vēl sajaukties nesas tam

prāts:

Šis karogs sarkanbaltsarkans pār kritušu Pulkvedi klāts.
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DZEJNIEKA ATGRIEŠANĀS

Virs torņiem un fasādēm flāgas, ik laukums tā laistās un viz

Pilns ļaužu, ka liekas — uz ielām ir pilsēts iznācis viss.

Vai sadauzīts bangainā pūļa no jauna kāds patvaras balsts

Un uzvaru cēlu un lielu svin atkal tauta un valsts?

Jau skan kaut kur gaviles dīktas, un ļaudis tās tālāku veļ.

Vai vadoni, veicēju kaujā, tur rokas uz vairoga ceļ?

Nē, pilsētā šajā pie tautas ir nonācis dziesminieks vies's

No augstuma sava, kur ilgi ar viņu runāja IHevs.

Tās bezgala sāpes un mokas zin tikai tas tuksnešains pliens,

Kur klausoties mūžības balsā, uz vaiga viņš dusēja viens.

Tur iet viņš pa pilsētas ielām nu aizsaules mirdzuma jozts,

Un redzot tā ģēnija gaismu ir aizmirsies tautai tās posts.

Viņš iet starp mums vienkāršs, no visa tik atmiņu paņem-

dams sev,

Bet atdodams mūžīgu slavu un dziesmas, tēvija, tev!
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BRUŅIECĪBAS SVINĪGĀ SĒDE

Bij sēde svētsvinīgā Bruņnieknamā beigās,

Un viesi pacilātie atstāja to steigās,

Lai skurbums patriotisks atslābtu daudz maz

Pie vieglām sarunām jeb siltas pusdienas,

Jo Bermonts bēga, dzīts no lieluzvaras vējiem,

Ar saviem lielgabaliem, ratiem, ložmetējiem.

Drīz tumsa iestājās un nebij pamanāms

Starp apkārtējām ēkām Bruņinieku nams.

Bet mēness pusnaktī daudz salstošā un baisā

Caur tumšām mākoņkraujām izpeldēja gaisā.

Bij redzams Pētertornis, bezgalības vergs,

Un bruņinieku mājā, nišā Pletenbergs.

Caur logiem mēnesnīca lija iekšā bāli,

Ar gaismu sudrabainu pildot sēžu zāli.

Šai krēslā iedzirkstējās spilgtāk rāmju zelts

Un kroņa lukturs kāds, kaut kur pie griestiem celts,

Un gleznas aizmigušas kaktu tumsā sēri,

Un piekārti pie sienām heraldiskie zvēri.

Tik kluss šai spoku stundā zālē bija viss,

Ka sadzirdams bij sudrabs, ko lej mēnesis.
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Te kā caur vētras grauju spēcīgu un drošu

Ārdurvis atsprāga ar dimdu dullinošu.

Bij dzirdams lejā troksnis piešu skandināts,

Un lēni tad pa trepēm augšup kāpa kāds

Ar soļiem dzelžainiem un dobjiem, tā ka šķītas —

Pret akmeni tur akmens smagi kopā sitas,

Un zālē parādījās dzelžains bruņinieks,

Ko, likās, žņaugās turēj's ilgi kapu miegs,

Ar sarūsē j'šām bruņām, acīm zibot nievās,

Un seju izvagotu nebeidzamās rievās.

Un spēka bijušā viņš pilns vēl bija viss

Un sauca, tribinē ar sparu uzkāpis:

„Es Pletenbergs, es tas, kas veicis nāves skavas,

Kam nava Baltijā vairs līdzīga pēc slavas,

Es, kura vīrišķīgs un pārdabīgais mūžs

Vēl līdz šīm posta dienām savu dvašu pūš,

Es, savu kapu jaukdams, šeitan šurpu traucu,

še stāvu un uz cīņu bruņiniekus saucu."

Un līdz ko izskanējušas bija skaņas šās,

Ap namu vientulīgo viesuls sacēlās;
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Bij dzirdamas taurskaņas, tūkstots ratu brauciens

Un zirgu zviedzieni, un medībsuņu kauciens,
Un bruņu sasišanās, balsu trieciens dikts

Un sliekšņu dzelzs granīta gājiens straujš un pikts,

Pa tempļiem griesti sprāga vaļā kapu varam,

Melns jātniekbars gar Lunu aizjoņoja garām,

Un zāle pildījās stāvgrūdām ļaudīm šiem,

Kas bij šeit atsaukti no tūkstots gadsimtiem

Un bij šai nelielajā telpā kopā spiesti,

Un likās: sagāzīsies, sienas, griesti —

Tik daudzās kaislībās, kam miegs reiz mūžu lemts

Caur pēkšņu pavēli bij pēkšņi nostu ņemts.

Spars plūda mežonīgs no šķībiem galvas kausiem

Un ģīmjiem rētainiem un sarainiem, un sausiem.

še bija izdzīts viss, kas ikdienišķs un sīks,

Un dūca, vārījās šis pūlis pārdabīgs,

Kas reiba vēl no dzīves un no varas trakas,

Un smalka parfīma, un niknas līku smakas,

Un Pletenbergs tad skani sacīja uz tiem:

„No kapu dziļumiem un mūžiem mirušiem

Jūs sēdē svinīgā es saucu šinī nakti,
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Mēs varam pulcēties tik tīti viņas saktā.

Šī sēde pēdīgā. Tā sit mūs laika jons,

Ka mūsu rokā nav neviens vairs bastijons.

Mēs, sācēji, mēs stāvam pilni slavas lielas.

Bet bruņniecība tagad nīkst un mirst uz ielas."

Vēl nebij nobeigušas skanēt skanas šās,

Kad liela dimdoņa tai zālē sacēlās,

Jo metās niknuma un sašutuma skaujā

Ar sevi pašiem pēkšņi bruņinieki kaujā.

Un dvesa krācienus un lāstus, vaimanas

Nu nagu dzelžainajo rīkles sažņaugtas.

Pa visu zāli gāja konvulsīva trīsa:

No zobiņiem un šķēpiem galvas kausi plīsa;

Viens elsiens neizsakāms, izmisis un traks

Pa zāli vārījās un blakus telpām smags,

Un trepēm akmins kaltām, kur, viens otru kožot,

Vēl kāvās bruņnieki, uz pekli projām jožot.

Bij mēness uzkāpis pie debess virsotnes

Un atplūda līdz Rīgai tik no tālienes

Vēl bruņu žvadzoņa, taurskaņas, ratu brauciens

Un zirgu zviedzieni, un pekles suņu kauciens.
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STĒRSTU ANDREJAM

Dziesmu pirmo nebij sācis cīruls, pirmās gaismas tulks,

Kad pie latvju debess malas iemirdzējās gulbju pulks.

Cēlās tie no kādiem purviem, kādiem dūņu ezeriem?

Dienas gaišums bij tiem acīs, saule lepnos spārnos tiem.

Tie, kas smagā darbā nīka, tie, ko rūpes niknas tird',

Teica: „Xļausiet, klausiet, gaisos gulbju spēlēšanu dzird!"

Ticēt sāka brīvei, slavai tie, kas netic vairs nekam,

Sekojot no zemes gulbju brīnišķīgam skrējienam

Bet vai Mužīgajo nolemts mirstīgiem ir mūžīgs prieks?

Slepeni jūs uzglūnēja melnais Nāves Strēlnieks.

Un nu beidzot tikai Tevi šūpo latvju zemes gaiss,

Baltā, svabadā un lepnā gulbju bara pēdīgais!

Spēlēdams bezgala žēli un tik skumji kā neviens,

Lidoji Tu ilgus gadus pāri latvju zemei viens.

Tagad, kritušu no dzidres, Tevi sadragātu redz:

Tavi baltie spārni, mirdzot vaļā plesti, tautu sedz.
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EDMUNDAM FREIJVALDAM

No vārpām tām, kas mūsu druvās brieda

Un pretī saulei zelto vēl un kvēl,

Jūs pirmo pļautu lejup izkapts svieda.

Draugs, Edmund Freijvald, Jūs man Joti žēl,

Tas sastingums, ko nāve ap Jums klieda,

Jau mūžīgs top, bet negribu es vēl,

Ka melnā laiva, tvērusi Jūs kāri,

Nes vēju ūdeņiem tik drīzi pāri.

Un pirms uz mūžu klajumi šķir mūs,

Kur redzēsit tik tumsību un ledu,

Man roku savu pasniedziet, lai Jūs

Pa latvju upēm, lielcejiem vēl vedu.

Mums apkārt druvas nobriedušas būs

Un dārzi ēnaini, kas smaržo medu.

Nekas Jums tagad vairs ne sāp, ne kaiš,

Jel skatieties, cik viss ap Jums top gaišs!
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No tā Jums laikam acīs mitrums spiežas.

Tā Kurzeme, kur viss ir cīņā gūts.

Tur kūļi nost no pļaujmašīnām sviežas,

Un bites vēlas ziedos medu sūc,

Pret rietiem gurdi sudmalspārni griežas.

Aiz apvāršņa kāds agris dampis dūc,

Un kaut kur lopi mauj, un klaigā gani.

Ak, Freijvald, Freijvald, vai Jūs dzirdat mani?

Viņš neatbild, un jautājums kļūst lieks

Tam, kas to pēkšņi viņa sejā lasa.

To nesaviļņos vairāk nekāds prieks,

Ne asaras, šī zemes pēd'jā rasa.

Bet krastmalā stāv melnais laivenieks

Un nikni savu medījumu prasa.

Ardievu, Freijvald! lūpas saka man.

Uz tikšanos! no tumsas pretim skan.
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BAIGĀ VASAEA

Laiks šovasar vairs neies vecās sliedēs,

Būs puķes skumjas, bišu medus rūgts,

Uz tāliem ciemiem kumeļš netiks jūgts,

Un jasmins zarains maijā neuzziedēs.

Par velti saule dienu tumsu kliedēs,

Prieks Jāņu naktī neatnāks pat lūgts,

Un rokā savītīs zieds tikko plūkts,

Būs klajums baigs, aiz katra krūma biedēs.

Vējš miglu sarkanu par laukiem dzīs,

Bez laika kokiem augļi nokritīs,

Par nastu būs, kas ir, un tas, kas nava.

Pats zemes dziļums taujāts paliks kluss,

Jo, pārvērtusi ūdens avotus

Par vērmelēm būs aiziešana tava.
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LAUKU SARUNA

Pirmais zemnieks

Jā, laiki tagadējie mani spiež ka slogs:

Ar ilgu lēnumu no zemes izaug koks,

Bet attīstās daudz lēnāk lauksaimnieku amats,

Ja pēkšņi izrauts tiek zem kājām tam viss pamats.

Ir viegli padomus ikvienam gudrus teikt.

Reiz darbus nespēju ar sešiem zirgiem veikt,

Nu tagad darbojos ar vienu zirgu vārgu,

Ko Rīgā nopirku no valsts par naudu dārgu.

Kā tādos apstākļos vēl ilgāk dzīvot gan,

Ja pat no vienas govs, kas tagad pieder man,

Ir valstij jādod sviests uz prasījumiem ašiem

Un gājējs jāuztur, un jāiztiek vēl pašiem?

No šitā stāvokļa kur izeja ir mums?

Pret mums nav pienākumu — mums ir pienākums.

Un vēlā vakarā uz savas gultas placis

Senlaikus atminot es neaizdaru acis.

Pa pusnaktīm no dusas mani rauj,

Un tumsā atmiņā vēl lopu bari mauj,

Un mājas rūcot deg, grūst visu lietu sakars.

Un sarkans priekšā pland tas bargais kaujas vakars,
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Kad vedu, lodēm sprāgstot, kuras dzīvo maļ,

Es beigto saimnieci uz mājām atpakaļ.

Otrais zemnieks

Ne citos — pašos sevī jāmeklē mums balsts:

Mēs tikpat nabagi, cik nabaga ir valsts.

Caur mantu, kaisītu pa visiem zemes vējiem,

Un seno ērtību un dārgiem aizgājējiem

Mēs valsti uzcēlām un viņas iestādes,

Ko, būdams nesen Rīgā, apbrīnoju es.

Tās nomodā nevien par mūsu zemes galiem,

Bet kokus, kā ar linus tās pa jūru paliem

Ved kuģos svešzemēs. No viņām mašīnas

Nu visām vajadzībām pie mums ieronas,

No kurām pilnība līs atkal mūsu traukos

Un atdzims druvu zelts un darba troksnis laukos.

Vai tiešām neredzat jūs, ka uz drupām sāk

Plaukt jauna dzīvība arvienu brīnisķāk?

No tautas nokritis jau sastingums ir garais,

Ik dienas plašāki sāk uzart zemi arājs.

Kā citreiz dzirnavratu atkal ūdens dzen

Un muižā tuvējā, no kuras necik sen
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Grafs apvilkt gribēja ap tautu važas ļaunas,

Nu ceļas bezzemnieku saimniecības jaunas.

Kad pagājušo nedēļ Rīgā biju es

Un noskatījos priecīgs, ka uz parādes

Ņiprs gāja karaspēks pēc marša ritmiem spējiem

Ar tankiem lielgabaliem, zirgiem, ložmetējiem,

Tad gaiši sapratu, ka tagad atrasts balsts,

Uz kura ticīgi var stāvēt mūsu valsts.

Kur laiks, kad bēga Bermonts, dzirdot pastartauri,

Reiz ulmaniešu vajāts mūsu laukiem cauri!

Pirmais zemnieks

Bet nogulies uz sirds man vēl ir pārmetums

Un sāpes smeldzošas, jo ko gan derē mums

Šīs sekmes iekšējās, uz āru panākumi,

Ja šķir no tautas daudzus sveši debess jumi.

Tā it kā ķermenis, ko ķērusi ir trieka,

Ne senās saskaņas, ne senā dzīves prieka,

Kaut arī brīnišķīgs tai skrējiens gaisos slaids,

let visur visam līdzi it kā apslēpts vaids.



37

Otrais zemnieks

Nav daudz ko žēloties, kad latvieši kā bāri

Caur karu izklīda pa visu zemes āri.

No viņa izpostīts viens otris uzskats sīks,

Ar visu pasauli mums gars nu radniecīgs.

Viss, kas dzimst Eiropā, jau jaunas alkas skautā, —

Tas simtkārt atbalsojas arī mūsu tautā.

Un melnās fabrikas, kas skursteņus drīz durs

šais baltos padebešos — jaunās gunis kurs

Ir laukos klusajos, ir mūsu ostu malās.

Tā dzīve iet uz priekšu, krustojas un dalās

Uz jaunu saskaņu un nodomu, kurš cēls.

Nesen ar imantiešiem atgriezās mans dēls.

Tie skanēt likuši ir latvju jautrām dziesmām

Uz visām lieljūrām, zem ekvatora liesmām.

No atmiņas kas dzēst vairs spētu gaitas šās?

Pret latvju kargājieniem sīki izliekas

Tie desmit tūkstoš grieķi, no kā ir līdz mums

Caur laikiem atmaldījies spārnots stāstījums!
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Pirmais zemnieks

Jā, seno laiku kauns zūd jaunu laiku sveikās.

To redzu atdzimstam, ko stāstīja reiz teikās.

Kaut manu dzīves lauku krēslība jau sedz

Un viņā kustamies nevienu nesaredz,

Bet tautas nākamību, pilnu lielu staru,

Es jūtu uzaustam caur savu novakaru.
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KAREIVJU SARUNA

Pēc varoņgājieniem un dimdošajiem kariem

Un daudziem rudeņiem un seniem pavasariem,

Kad putni laidās prom un pēdējs lapu zelts

Pār visiem apvāršņiem un pakalniem bij celts,

Kad rijas kūpēja un lauki metās klaji,

Uz mājam nākuši bij divi karotāji.

Un laipni uzņēma tos tēvu tēvu nams.

Pie krāsnes trieca tie, kur uguns sprakšķēdams

Un lēni dūdodams ap sauso malku griezās.

To runas atmiņā un sirdī manim griezās.

Pirmais

Cik tagad patīkams ir ugunskura zaigs!

Es skaidri atminos — bij kviešu pļaujas laiks

Un lauki smaržoja pēc graudu smaržas senas,

Kad karš mūs nelaimīgi aizrāva no šenas.

Šo uztraukumu kas gan izsacīt vairs spēs?

Tai dienārudzus vēl uz šķūni vedām mēs,

Bet rītu ceļā jau uz prūšu zemi biju

Un tu, no manis šķirts — uz tālo Galiciju.

Bij ļoti dažāds ceļš, bet kopīgs mērķis mums.—

Drīz bijām Prūsijā, un sākās uzbrukums.
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Nu seši gadi jau — kamēr pa visiem ceļiem

Tiek kautas dvēseles prom raidītas pie vējiem.

Tu pasaul's valdnieku karš nežēlīgi celts

Sniedz augstu līķkaudze, bet augstāk viņu zelts!

Otrs

Šo karu nevaino — jo cik caur viņa joņiem

Nav nogāzts tinumu un karaļu no troņiem!

Cik lieka greznuma nav viņa projām pūsts!

Un kad jau gatavots mums visiem tika gūsts —

No tumšiem dziļumiem mēs Latvijai par priekiem

Uz augšu uznirām par brīves mediniekiem.

Pirmais

Tai gadā, kurā cirsts pret sauli tika logs —

Sev līdzi aizrāva ir mani brīves spoks.

Ar galvu pārāk vieglu, kājām pārāk smagām

Es pretī gavilēju sarkanajām flagām.

Un nebij atpūtas un dusas it nekam.

Un bijām līdzīgi mēs milzu veseram,

Kad tumši, smagnēji mēs cilājāmies gaisā,

Lai brīves naidniekus sist spētu dusmu kaisa.

Mums galvas bij kā tarāns, sirdis bij kā krams.

Gar sādžām baiļpilnām, uz tiltiem dunēdams,
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Mūs vilciens aiznesa, kur bij tik sniegs un sala,

Jeb stepēs sadegošās saulstaros bez gala.

Līdz jutām — ņirgājas par visu debess jums,

Un bijām važoti pie rokām un pie kājām

Mēs asins klajumā bez dzimtenes un mājām

Nu atklejoju še, kur atpūta un miers,

Es sarkangvardijas vecvecais grenadiers.

Un jūtot Latvijas senseno lauku žūžu,

No brīves sarkanās es izārstēts uz mūžu.

Otrs

Nav māņi brīvība, bet kļūdīgs mērķis tavs.

Ir tautas dažādas, bet katrai liktens savs.

Un visiem baušļus dot nav iespējams pat Dievam,

Nav latvim derīgs tas, kas noderīgs ir krievam.

Mums mērķis mazāks bij — mums bij pēc viena slāpt:

No svešiem iebrucējiem savu zemi glābt.

Un klausīdami vien tik tautas brīves alkai

Nu visus sasaucām no Palangas līdz Valkai.

Un cīniņš bija ass un nežēlīgs, un ilgs.

Aiz rīkles sagrābis mūs bij jau vācu vilks.
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Pār zemi gūlušies bij izmisums un briesmas,

Un kaujās spīdēja mums mūsu māju liesmas,

Bet sparu sašķobīt mums nespēja nekas.

Un, kad jau tranšejas bij Bīgā izraktas

Un bij starp vāciešiem un mums tik asins dīķis,

Tie visi metās bēgt — kas nebēga — bij līķis.

Tad rītos uzveicām, un tas bij kara gals.

Mūs' zemē nedunē neviens vairs lielgabals.

Vai dzirdi stancijā tu ātrvilcienus stājam

Un dziesmas atskanam? Tur tagad brauc uz mājām

Nu mūsu kareivji. Cik gaišs top viņiem viss!

Varbūt ap vakaru jau māju ugunis

Caur dārzu kreslību tiem iemirdzēsies sejā.

Cik viegla migliņa — lūk paceļas jau lejā!

Pirmais

Bet manini izliekas tie miglas tēli vien,

Kas tevi iedvesmē un tavus skatus sien.

Otrs

Šis ir tas lielais brid's, kad aizmieg visas buras

Un klusums iestājas uz sauszemes un jūras.

Kāds miers pār apvāršņiem jau satumsušiem dus!

Lūk koki klusi top un aizver plakstiņus,

Un dzērvbars rietumos jau mazāks top arvienu.

Šis vakars lieliskais dos lielisku mums dienu.



BĒGĻA ATGRIEŠANĀS
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Sen vilciens pazudis jau meža otrā galā,

Bet stāvu noreibis arvien vēl sila malā.

Nav vairāk man kur iet — tik nepazīstams viss,

Ceļš, kurš uz mājām ved, ar zālēm aizaudzis,

Ne grāvjus redzu es, ne pēdu, ratu sliedes.

Tik dziesmu mūžīgu kā toreiz zuz vēl priedes.

Kāds putniņš mīklaini dzied meža biezumos.

Kā viņa meldijās es labprāt klausītos,

Bet uz to pusi steidz un dodas gaitas manas,

Kur zāles zaļsulīgas, vēja liektas, klanās.

Tur gaida slieksnis vecs un ziedošs ābeļdārzs,

Tur tāda siltuma pilns dvašo debess ārs,

Ka atgādina viņš man zila zīda žūžu

Un acis mīļas reiz, bet zudušas uz mūžu.

Lūk, priekšā upe slīd, pa kuras straumi reiz

Bij laivai vientuļai ir gaišs, ir priecīgs reiss

Uz mājām ēnainām, kas netraucētas atdus,

Pie rāmiem ozoliem, kam daudzus simtus gadus

Bedz pierēs rievainās un skumjās dusošus,

Kā buru piepūta vējš sasilis un kluss!

Nu vēsais ūdenis, kas jauns arvienu vēdās,

Ir laivu aiznesis un laivinieku pēdas.
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Ak, ko es meklēju šai skumjā vietā gan,

Kur rati neierīb un balsis neatskan,

Kur tikai zāles čukst un lejas saules svilums

Un drupām pāri līkst maigs ceriņziedu zilums.

Cik dīvains zāļsmaržas un saules pilnais gaiss!

Lūk, krūmiem apaudzis jau lielceļš bijušais,

Kurš laukus sasiedams reiz kā ar baltu jostu,

Uz tālēm pludināja mūsu tautas postu.

Ak, vecais, lielais ceļš, tu pieminams un svēts,

It kā ar akmeņiem tu kauliem nobruģēts,

Pa tevi bagātība plūda rindās biezās,

Bet skrandās übagi tik atpakaļu griezās.

Ir tagad saplūdis ar laukiem kopā viņš,

Sev alu radījis nu viņā susuriņš

Un ligzdu cīrulītis, kas ar dziesmu trausmu

Ceļ laukus miegainos un apsveic rīta ausmu.

Tā gāju es caur laukiem, grāvjus pārlēkdams,

Līdz beidzot iemirdzējās tēvu tēvu nams,

Un raudot iegāju šai miteklī es svētā.

Liels klusums nogūlies bij istabās un sētā,

Tik ziedošs ceriņkrūms, kas saules versmē svila,

Bij logus aizņēmis kā bezgalība zila.

Tai stūrī vientuļā, kur rakstāmgalds bij mans,

Caur logu izaudzis bij dābols tumšsarkans,

Un smaržas jauca lauks, kas lapoja un plauka,

Ar smaržām dīvainām, šurp atvestām no lauka.

Tā pāri darbiem tiem, ko cilvēks lepnis ceļ,

Drīz savus zaļos viļņus daba lēnā veļ

Un zemes dziļumos, kur tēvu tēviem dusa,

Skauj pilsētas un ļaudis bezgalība klusa.
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Tā skumjš es domāju par laikiem bijušiem,

Starp zālēm nogulies, zem veciem ozoliem,

Kas zarus, rūdītus no debess vējiem baisiem,

Kā varonīgas rokas izplēta pa gaisiem.

Es ilgi vēroju šo zaļo mieru viens,

Līdz mani sakampa tā viņa apkampiens,

Ka lapu miriados, zāļu stiebros šmaugos

Es beidzot raudzījos kā neskaitāmos draugos,

Kas rokām brālīgām nu tura mani ciet.

Bet visa dabaceļš, kur manām domāmiet,

Un viņas skāviens bij kā pašas mūžīb's skāviens.

Te mani uztrauca skaļš, taurējošs govs māviens.

Es kājās piet rūķos no pārsteiguma māts,

Vai gaitu atjauno ar mani kopā kāds,

Jeb daba izdvesa tik nopūšanos klusu,

Caur gaisiem vakarainiem laizdamās uz dusu?

Bij zaros sadzirdams vien odu meldiņš sīks.

Te redzēju, ka tur, kur skurstens vientulīgs,

Ko skatiem slēpuši bij sazaroj'ši krūmi,

Kāpj, kokos ieķerdamies, augšup gaiši dūmi.

Es steidzos ātri turp, un zāļains sētsvidus

Pilns rietu sārtuma man acīm vērās kluss.

Tur govis stāvēja ar rasas mitriem purniem

Un sīkām ziedu lapām aplipušiem gurniem,

Jo liekas, atdzītas tās bij no ganībām,

Un odi dziedošie kā mākons bij ap tām.

Te jauna sieviete par slaucēju tām bija:

Piens koka slaucenē ar skaņu troksni lija.

Tad mani saņēma kāds vecis līks un balts,

Un apsēdāmies mēs, kur bij zem liepas galds.
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Tam seja, kuru vija baltu matu rota,

Kā veciem ozoliem bij grumbām izvagota.

Tad sākās bēgļu stāsts, kas zināms jau ir sen:

„Kaut justu jūs, kā sirds uz mājām mani dzen!

Nu ir jau trešais gads, kur trimdas slogu nesam,

Mēs ne no šejienes, no Abavas mēs esam."

Es skatījos, kā tam uz sejas saulriets kvēl,

Un liepās trīsēja tik reta lapa vēl,

Un bišu sanona šurp atplūda iz stropiem.

Drīz veca meita ar še pārnāca no lopiem.

Ar viņu ieradās vēl lielāks šeitan miers

Un medus garšīgais un maize, piens un siers.

Tai rokas rīkojās ap traukiem pirkstiem naskiem,

Un smaržoja gaiss silts pēc medus un pēc vaskiem.

Jau tumšs bij palicis šis tukšais apgabals:

Brīds, kurā čukstieniem tik runā dabas balss,

Pa laukiem sasaucās vien griezes skaņām īsām,

Nakts manī iegāja ar zāļsmaržām un trīsām.



JĒKABS STIPRAIS
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Tērpts drēbēs noplēstās un vecām kurpēm kājās

Pēc bēgļu gadiem brauc nu Jēkabs Stiprais mājās.

To nikni pievīlis kāds svešas zemes tirgs.

Pa ceļu smilšaino kust gauss un kaulains zirgs,

Ko karstums nokausē un dunduri un mušas.

Smilts viņa saimniecei ēd acis izdzisušas.

Bet visu saimniekam nav ņēmis dienu vilts:

Tam divi dēli līdz, un nezudīs tā cilts.

Viņš redz no pakalna, ka viņa māju ēkas

Starp kokiem muguras ceļ gaisā iepelēkas.

Un vecā cepure no galvas viņam zūd,

To vietu ieraugot, kur viņa darbs nu trūd.

Vēl visu atmin zirgs un, zarus šķirdams pušu,

Uz mājām nogriežas pa ceļu aizaugušu.
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Lūk, tie jau pagalmā, un redz nu saimnieks līks —

Tam visur pretī nāk kāds klusums bezgalīgs.

Pat bezdelīgu nav, kas pāri mājai baros,

Saulstaros griezdamies, še skrēja novakaros.

Viņš skatus apkārt met — tam visu redzēt rūp,

Pret pļaujmašīnu tas, kas zālē rūsē, klūp.

To slieksnis aicina, no tūkstots soļiem dilis,

Kurš salā salis ir un saules versmē silis.

Viņš iet. No sienām nāk tam pretī vējiņš silts,

Tik smagi atmiņas to spiež kā kapa smilts.

Kad priekšā istabas tam krēslas pilnas zvīļo —

Tam roka neredzama pēkšņi soļus grīļo.

Viņš sienās noraugās un griestos, kuros viss

Ar vārdiem senajiem uz mūžu pielijis.

Iz kakta paslēptā, kur bija guļas vieta,

Nāk sieva pretī tam, ar baltām drēbēm sieta:

No vēja ledaina tam prāts kā grīļots šķiet,

Ka neredz viņš neko un steidzas ārā iet,

Kur lielais saules riets, pār mežiem tāliem degdams,

Mirst, visas debesis ar sarkanumu segdams.

Pa mājas celiņiem cik gājiens viņam grūts!

To rija aicina un šķūnis, klētis, kūts.

Kas lopu pilna bij kā lielu, tā ar sīku,

Un viņā nozūdam tā muguru redz līku.

Stāv tukšas aizgaldas un lielais šķūnis dīks -

Viņš raugās apjucis, kā būtu ārprātīgs,

Un, lūk, to ielenkt sāk tik gurdenas un lēnas,

No kaktiem līzdamas, sen seno lopu ēnas,

Un nesaprašanā starp tiem viņš stāv kā durns,
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Tam pieduras te govs, te atkal zirga purns.

To vērsis ragiem skar, ar kājām aita kasa

Un dvašām appūš to un atbildi tam prasa.

Viņš metas šurp un turp, viņš viņiem izbēgt grib,

Bet lopu acis tam it visur pretī zib,

Kas bojā gājuši pa svešām sētām grūti,

Pēc nāves atnākot uz savu dzimto kūti.

Te parādība zūd, un lopu ēnas šās

Par vieglu miglu top, kas pļavās nolaižas.

Viņš iziet. Apkārt nakts, kas spokaini un klusi

Ar saviem spīdekļiem jau peld uz rīta pusi.

Un laukā vienīgi tik ganās vecais zirgs,

Ir Stiprais aizpļauts stāds, kurš nekad neatspirgs,

Kad ieiet istabā viņš klusiņām, bez spēka,

Kur viņa dēli sen jau dus uz svaiga sēka.

Un zālēs smaržīgās viņš viņiem līdzās krīt,

Un visa dzīve tam gar acīm tagad slīd

No brīža šī līdz tam, kad staigāja viņš ganos,

Viņš kluss top, vērojot nakts zvaigžņu laistīšanos,

Kas jaunas mūžīgi no laikiem pirmajiem

Caur tumsu iemirdzas pār zemes klajumiem.

Tam domās lapu miers, un tik ap gaiļiem vēliem

Ar seju atsegtu viņš aizmieg blakus dēliem.
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Ir pāri Jēkabam pēc gada gājis gads.

Vēl reizi uzbrucis tam karš, kā arī bads.

Viņš ir kā ābele, kas balta saules staros

Ar ziediem pieberas it visos pavasaros,

Jo viņa dienu skaits nav bijis visai lēts.

Ir lauki uzplēsti, ir ticis arts un sēts.

Stāv Jēkabs pagalmā un visu redz un brīnās —

Ar spārniem paceltiem dus saulē pļaujmašīnas.

Viņš zirgus aplokā redz lepni dižojam,

Un kūlī trīsdesmit ēd govis sēku tam,

Un pieci puiši sēž ik pusdienās pie galda,

Un bišu sanoņa no dārza izplūst salda.

Un it kā zarains koks, kas jaunu audzi sedz,

Ap sevi čalojam viņš bērnu bērnus redz.

Tā visi gājēji ir šodien tāli pļavās,

Viņš mājās staigā viens un grimis domās savās.

Ne še tam šoreiz prāts. — Viņš pie tās vietas vUts,

Kur sieva mirusi dus, atstāta zem smilts.

Viņš staigā nemierīgs. Tāds karstums vārās gaisā,

Ka kluči skaidienē ir sagriežas, ir plaisā.

„Šis karstums bezgalīgs liks kviešiem šodien birt",

Un domām tumšajām viņš grib likt darbā mirt.

Viņš zirgus mašīnā steidz jūgt un brauc gar šķūni,

Kur tālē kviešu lauks zem saules mirdzē brūni.
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Viss liekas pamiris. Tik loti versme māc,

Pat laukos karstajos troksns dzirdams nav nekāds.

Tie pilniem malkiem dzer Še saules gaišo vīnu,

Ap druvu darkšķošo viņš dzenā pļaujmašīnu.

Skrej zirgi. Mašīnai pēc spārna spārns top celts,

Ar spilgto saulzeltu līst kopā kūļu zelts.

Un laukus piepilda jau viņu spožie bari,

Bet Jēkabs nesajūt, ka dur to saules stari,

Un lēnās Lielupes līdz malām pildīts trauks

Un visa Zemgale kā mūžīgs labīblauks

Sāk joņot, sagriezies ap viņu ātrā jonī

Un pieri atsegto tam vij kā zelta kronī.

Viņš zirgu ātrāk dzen, uz priekšu liecies, līks,

Tam šķiet, no mašīnas nāk troksns tik pārmērīgs,

Ka pilda darkšķieni līdz galam visu telpu.

Te dvaša svelmaina tam pēkšņi aizrauj elpu,

Iz rokām groži slīd, viņš krīt un nepakust,

Bet zirgi krākdami sāk nāves elpu just,

Kas viņiem pāri iet, tiem krēpes saplīvojam,

Un, laužot mašīnu, drāž laukos gaišos projām.

Nu zelta putekļu guļ Jēkabs apstarots:

Par pēd'jo pagalvi tam kviešu kūlis dots.

Tā acis, ieraugot nu bezgalības brīvi,

Ir plaši atplestas un raugās saulē stīvi.

Un viesi ērmoti to apmeklēt nu sāk:

Pār pieri skudras tek, tam putni tuvu nāk,

To osta susuriņš, šis alu dzīvnieks ņiprais:

Guļ, zemi paņemdams par gultu, Jēkabs Stiprais.

Rīgā, 1922. g. augustā.
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,.Kamdēļ pie grāmatām tu augu dienu smoc

Un savai iedvesmei un sevim kapu roc,

Kad putni, nākdami no reģioniem svešiem,

Skrien, skapi kliegdami, caur baltiem padebešiem?

Met savus fdliantus, ratos kāp, un drīz

Zirgs tevi sprauslodams pie manis aizvedīs,

Kur pali, skalodami dikti krasta granti,

Daudz skanīgāki triec kā visi tavi panti."

Tā mani uzrunāja radinieks mans jauks,

Kas Marsam, Bakchusam un man ir sirsnīgs draugs.

Viņš bija iedzīvojies kapitāna piešos

Kā ložmetēju vadons krietnos zemgaliešos.

Un karavīru cienīts, arī dāmu skauts —

Viņš Ziemsvētkos un Juglā rētu guvis daudz,

Viņš bermontiešiem bijis postu nesošs mēris

Un latgaliešu ciemos dumpiniekus pēris.

„Jel skaties!" teica viņš, un atvērts kļuva logs,

Un nokrita no sirds viss tas, kas bij man slogs,
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Kad jutu istabā es plūstam vēsmas maigas

Un saules siltumu un putnu skaļās klaigas.

„Tā visa skumīgums uz vietas aiznests kļūs!"

Un vieglie atsperrati aizrāva drīz mūs

No klusās Jelgavas uz lauku ceļiem šauriem,

Kur bijām atdoti mēs vēja siltiem auriem.

Cik sirdīm patīkams ir cīruļainais gaiss,

Kad viņas sasildījis dzēriens bakchiskais!

Mēs jutām Lielupi caur kādu retu silu

Zem saules purināmies it kā zivi zilu.

Kā viesuls pajūgs drāzās, krietnā meļņa vilkts.

Un spožiem saulstariem bij atspīdums tik spilgts

No bērzu baltām mizām, ka tie dienā šajā

Pēc kolonnām man likās templī antiskajā.

Un te, kur beidzas mežs un klajums vietu gūst

Ar tāliemapvāršņiem un vējš sāk maigāk pūst,

It kā ar rožu smaržu nāktu viņš no Nicas —

Ar brūniem skursteņiem stāv tukšās ķiegeļnīcas.

Še vasarā caur lazdiem sīka upe spīd,

Un raibi govju bari treknās lankās īd,

Kur rītos rasainos, kad daba miega skavās,

Nāk stirnas manīgas un ganās zāļu pļavās.
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Bet tagad vēros es, ne vārda spēdams bilst,

Kā pali mālainiezem saules stariem silst.

„Vai dzirdi tu, kā visur kūst un plūst un čalo,

Kā lejas ūdeņi un mājas slieksni skalo?"

Uz otru krastu drīz mūs pāri cēla plosts

Pie mājām vientuļām, kur pagalms tīrs bij posts.

Lūk, mēs jau istabā, kur vijas smarža salda

No svētku cepumiem un pūpoliem uz galda.

Gar sienām medībrīki: labais vinčesters,

Kurš mērķi nekļūdot uz tūkstoš soļiem ķers,

Tad bises inkrustētas, kurām stobri turku

Tumšspodrā sudraba, un kinžali ar burku,

Kur iekšā ugunīgais franču konjaks mīt,

Kas vienīgs medniekam spēj sirdi sasildīt.

Ar runām, gavilēm bij pilna visa māja,

Bet jaunā saiminiece tamēr galdu klāja,

Un gaļas desu smaržas piepildījās gaiss.

Ak, kurzemnieku kukņas brīnums septītais!

Miers tevim, rukšķējošo cūku stiprais kāvējs,

Un melnais skurstenis, kas viņu gaļu žāvējs.

Kurš lauku viesmīlību aprakstīt gan spēs?

Ik brīdi žilbināti šeitan tikām mēs

Ar palu atspīdumiem kustošiem un bikliem,

Kas krita istabā caur lielo logu stikliem.

Kad Bakchum pēdējais dots bija ziedojums,

Mēs skani piecēlāmies — dāmas līdzi mums.

Tās protot bises turēt savās rožu saujās,

Bij stipras Diānas un Afrodītes kaujās.
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Tad pagalmā mūs vīla siltais aprīļgaiss,

Kur meža zosu spārnu sudrabs pelēkais,

Tik jautri švīkstēdams, mums lidoja pār galvu.

Te kāda dāma teica: ~Kungi, tas sev balvu

Un mirkļa līksmību no manām lūpām dzers,

Kurš vienu putnu sniegs man." Drauga vinčesters

Uz augšu raidīja tad lodi svilpojošu.

Te pēkšņi redzējām mēs visi putnu košu

Uz zemi stāvu krītam ātros lēcienos.

Ak, dzidros valdniece, tu stiprā meža zoss!

Uz zemes izpletušies drebēja tā visa,

Un spārnos pelēkos tai saules mirdzums dzisa.

Tik viņas dvēsele, kaut arī ļaudis smej,

Uz lieliem Ūdeņiem caur aprīļgaisiem skrej.
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Bet draugs mans, veicējs, caur vēja maigām šūpām

Ar savām pieskārās pie dāmas karstām lūpām.

Tās biedres priecājās, un kāre radās tām

Pēc putnu asinīm un miesām drebošām,

Jo pali pilni bija viņpus krūmiem retiem

Ar velgā atstarotiem putnu siluetiem

Tur dzirdami bij gulbji, zosu kliedziens ass

Un dzērves skumīgas un smagas raudavas,

Kas sita ūdenī un skāvās kaisles kaisā

Un brēca, trokšņoja un mīlējās tad gaisā.

„Uz laivu!" sauca viens, un skrēja katrs kā duras,

Kur viegli dauzījās pret sienu viņas purns,

Un jautra, vieglītēm, bez trokšņa it nekāda

No zemes atšķīrās tad mūsu kavalkāda.

Un pērļu virknes risa, līdz ko cēlās airs,

Drīz saules vizējums mūs apņēma tik kairs,

Ka viņā saplūda uz šitā klaja plaša

Ir maigā Erosa, ir velgā ūdens dvaša.

Vējš dūca nemanāms, un bija viņa celts

Viegls, šalcošs zīda svārks un josta, matu zelts

Tai, kura laivas galā, stūri satvērusi,

Uz mērķi nezināmu laida viņu klusi.

Mums jautri bij, kā tam, kas smaidot rūpes bed

Un ļauj, lai viņa kuģi Afrodīte ved.
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Mēs triecot izbraucām caur vecu siena šķūni,

Ar laivu pārgriezdami skursteni, kas brūni

Šai dzelmē spīdēja, no velgas atstarots,

Un visu putnu saimi redzēt bij mums dots,

Kas, atskrējuši šurp no nezināmām ausmām,

Še kliedza, cīnījās un peldēja bez trausmām.

Te pēkšņi sacēla to kājās savāds spēks,

Un, gaisā uzlidodams, mākons gaišpelēks

No kājām, spalvām, spārniem, vēderiem un knābjiem

Un švīkstiem, kliedzieniem tālskanošiem un slābiem,

Pa pusei saidi segdams, laidās pāri mums.

Bet te no sešām bisēm ātris uzbrukums

Pret putniem nodima, ka iedrebējās pali,

Un tikai aizskrejošo, slaido spārnu gali

Uz īsu brīdi velgā nozibēja tiem.

Tad klusums iestājās uz plašiem ūdeņiem,

Kur nikni nokārpījās, tuvas jau pie dziesas,

Uz nāvi ievainoto lielo putnu miesas.

Mēs drebošas un siltas uzlasījām tās:

Cik Joti mūsu dāmām krūtis cilājās,

Kad viņas putnu kaklus, kas no as'nīm mikli,

Ar rokām vārīgajām noglaudīja bikli.

Bij vienam ķerta galva, otram sirds vai gurns.

Te peldēt gurušais un mitrais laivas purns,

Viss slābans, pagriezās uz alkšņiem tumšbrūnganiem,

Kas miji vasarā ir mīlniekiem un ganiem.

Un ūdens skalojās še caurspīdīgs un kluss.

Ar rokām saraudami pērnos apiņus

Un appūsti ar alkšņu ziedputekju dūmiem,

Mēs laivu bīdījām caur priecīgajiem krūmiem
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Jau palu lielais plašums pazudis bij viss,

Un apkārt izplētās tik zaru biezoknis,

Kad stājāmies, kur viņā lielāka bij plaisa,

Mūs vija rotaļa no saulstariem un gaisa.

Te dāmām izlikās, ka pāri tām paties'

Ir viesis negaidīts — pats jūnijs nolaidies,

Jo batists parādīja savu balto krāsu,

Lai izjust slepenākais gūtu saules glāsu.

Un par šo vaļsirdību šķīstais debess jums

Un arī biklās sirdis izbrīnījās mums.

Bij valgmē atstarotas krūtis tikko šķirtas

Un muguras un kājas, rokas, matu cirtas,

Ar mākslu sagrieztas, kā to tik dāmas prot,

Un sejas mulsušas, pār laivu noliecot

Un zarus pašķirot vēl aprīļsulā glumus,

Mēs kautri mīlējām šos trauslos atspīdumus.

No miesu atstariem un pumpuriem ap mums

Tāds vīts bij saules gaismas caurausts rožamums,

Ka likās dienvidos, kur mūžīgs vīna stīgājs,

Mūs snaužot aizvedis nu vilnis paklausīgais.

Un to uzreizi darīt kāroja mums gars,

Ko visa daba dar\ kad atnāk pavasars.

Bet lielais gurdenums no plašiem debess āriem

Jau bija apvijies ap dāmu stāviem vāriem,

Un nesa mūs uz snaudu ūdens plūdums slids

Un viļņu klusībā un karstais dienasvids.
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Mēs sapnī aizkļuvām pa siltām ūdens čalām

Uz zemi, kas bij pilna kalnājiem un alām;

No lauriem, kuriem cauri vējiņš pūta sīks,

Un avotiem — bij gaisā troksnis saldskanīgs.

Uzreizi izdzirdām mēs ratus ātri skrējām

Un zarus nobrīkšam un medībsuņus rejam

Un bultas svilpojam un divričus, kam stalts

Bij priekšā briežu pārs. Tos dāma, kuras balts

Un vējā grieztais chitons bij kā mākons gaisā,

Mums trieca taisni virsū niknā dusmu kaisā:

„Še svētā mežā jūs, par to jums sods tūlīt!"

Mēs suņus redzējām, kas taisījās mūs rīt,

Mēs paģībām, no bailēm pārņemti bez ziņas,

Kā mākons baltais chitons sagriezās aiz viņas.
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Bij pusdienlaika klusums lielu briesmu pilns,

Kad bailēs modāmies. Bij aizmidzis ik vilns.

Ne zivi uzskrienam virs selgas nemānija,

Kur plaša saules gaisma stāviem stariem lija.

Pat laivā skrejošā bij drebošs uztraukums,

It kā kad dieves suņi pakaļ dzītos mums.

Ap sevi redzējām tik ūdens līdzenumu

Un gaismā pazūdošo, skaidro debess jumu,

No kura novēroja Helioss mūs pats

Kā nikna, liesmaina un ugunīga acs.

Tā šinī pusdienā mēs maldījāmies klusā

Pa viļņiem nezināmiem, nogrimušiem dusā.

Mums likās, ka mūs reizēm uzrunā kāds balss

Un iemirdzas virs galvām skrejošs spārna gals.

Mēs braucām, bet vēl tālāk klajums plesties traucās,

Un mūsu saucieniem pat atbalss neatsaucās.
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Tad ūdens nošķinda kā stikls, kad tas lūst,

Un viļņi iedrebējās, vējš lēns sāka plūst,

No mūsu acīm maldus aizskalodams projām,

Un beidzot pārsteigti mēs krastu uzlūkojām.

Drīz tika laivas purns pie mājas pakšķa siets,

Vien tālās debesīs jau iededzies bij riets,

Bet līdz pat turienei, kur sākas zemes gali,

Tik sitās, skalojās vēl vakarainie pali.

Caur lazdām vasarā še sīka upe spīd,

Un raibi govbari pa treknām lankām īd,

Kur rītos rasainos, kad daba miega skavās,

Nāk stirnas manīgas un ganās zāļu pļavās.



HERCOGS JĒKABS
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Kopš Jēkabs priekšgalā ir stājies Kurzemei,

Pār viņu laipnāki pat saule gaismu lej,

Un bites trīsreiz laiž par gadu savus spietus,

Un karstums mēru zin, zin mēru arī lietus,

Par viņu austrumos nav bagātāks nekas:

Pie visām upēm rūc un maļ tam dzirnavas;

Tā audi pārspēt var visizmeklētās alkas,

Un bārkstis austuvēs kā putas piedzimst smalkas.

Dimd darbnīcas un kaļ ik dienas zobenus,

Lej strupos miezerus, kam rīklēs valsts miers dus.

Viss vēlīgs hercogam un viņa tāliem plāniem,

Un kuģi vareni ar nodarvotiem sāniem

No stipriem ozoliem, kas nāk no Rundāles,

Ir kviešus zeltainus,ir dārgus audus nes,

Visnotāļ appūsti ar viļņu putām sāļām,

Linburām trokšņojot, uz rietu zemēm tālām.
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Kā svētkos Kurzemē bij uzposts katrs nams,

Kad kuģu mastu mežs, liels, plaši smaržodams

Pēc sveķiem bagāta un veca latvju sila,

No jūrām atgriezās, kur Tobago mirdz zila.

„Uz viļņiem dodieties un valdiet tad pār tiem."

Tā mēdza sacīt viņš, un ar uz zemniekiem

Tā jautrs un laipnais vaigs vis neraudzījās drūmi,

Jo viņam mīļi bij to melno riju dūmi.

Bet radīt pretmīlu tik īsta mīla var:

„Dievs dod, lai lielskungs šis un viņa kundze ar

Kā svētīts briežu pārs mūs' laukos mūžam ganās.

Tā viņi minēja to savās aizlūgšanās.

Un slazdus izlika viņš baigiem baroniem,

Un ļaudis līksmoja un cerēja, ka tiem

Tiks vaļā vērti reiz uz brīvi visi vāki,

Un dzirnas priekšnamos rūkt sāka priecīgāki.

Un mājas Jelgavā Viņš mūžam alka dot:

Viole d'amour še skan un, fleitām dūdojot,

Šurp pēkšņi nākuši no franču zemes tāles,

Dūc lēnais menuets un gaišās pastorāles.

Ikreiz še hercogs mirdz, tik savvaļīgs kā prieks,

Jautrs stirnu, mežkuiļu un dāmu medinieks.
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Grib hercogs izbeigties likt vergu naktij garai,

Un lepnie baroni nu jūt, ka viņu varai

Nu paša valdnieka tiek sagatavots kaps.

Tie skatus apkārt met, tiem polu kārais labs.

Pieviņa sūtņi brauc un grib, lai svešā vaļā

Uz laikiem mūžīgiem nu Kurzeme nāk zaļā.

Tie klausa ārēji, bet dzīrēs kausus tver

Un slepus tukšus tos uz karaļiaimi dzer.

Bet hercogs it nekā no tā ne jauš, ne zina,

Te darba troksnis to, te mīla apreibina:

Te redz to lecavā, kur lielgabalus lej,

Te atkal Emburgā, te viņa pajūgs skrej

Caur visu Zemgali un Ventspili, kur buras

Tin kuģi rituļos, līdz iznirst tie no jūras.

Un bija darbam viņš un arī mīlai ļauts:

To slaidas muižnieces ir glāstījušas daudz

Un ņipras zemnieces, kam lūpās saules svilums

Un acīs lēnplūstošs mirdz Lielupītes zilums.

Tik viņa sirdī bij mūžs mīlai tikpat īss

Kā vas'ras mākonim, kas upes dzelmēs trīs.

Bet, Jūsu Gaišība, sirds drīzi jums būs liesmās,

Un nodevība nāks un metīs valsti briesmās.
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Nu kopā noblese ir visa šovakar.

Mirdz sveces operā, un dārgakmeņi star

No dāmu rotlietām šai klusā skaņu ostā

Kā pērles dīvainas, kas Oriona jostā.

Tai žestu spožumā še ietinies ir viss,

Ko pāri Eiropai lej Saules karalis.

Bet maigi iedūcās kā balods Luli skaņas,

Un zāle iedvesmā sāk palikties bez maņas,

Uz sirdīm pavērts ceļš nu meistaram ir šim,

Kurš sirdi apbūris jau franču karalim.

Dzied, vijas menuets, dūc skaņas kaisli gausas,

Bet hercogs nevērīgs un paviršs viņās klausās.

Daudz vairāk sasaista to dāmu ģirlandas.

Tam daudzas sejas tīk. Tē nodreb viņš, jo tas,

Kur ložas nojums liets ar sveču bālo zaigu,

Redz dāmas savādas krūšapahimu maigu,

Kurš iraid celiņa maz pamanāma šķelts.
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Tai rokās ziloņkauls, un viņas mati zelts,

Un lūpas korāļu un pilnas skūpstu alkas

Kā rožu lapas trīs un raustās nāsis smalkas.

Var tēlu līdzīgu tik nišās ieraudzīt,

Kad dienas gaismiņa sāk tempja logos līt.

Zem sārtā atlasa viņš uzminēt spēj kaili

Tās marmoraino formu reibinošo daili;

Vai tā ir Kurzeme un viņas debess jums,

Zem kuras izaudzis šās dieves cienīgums

Un daiļums pārdabīgs? Tā hercogs sevim prasa,

Viņš mīlas hiroglifus nu tik pirmreiz lasa.

Bet katrs jautājums tam drīzi paliek lieks:

Tai blakus Reķis sēž, to slepens ienaidnieks,

Sirms Ozolmuižas kungs. Nu daiļās dieves pantos

Viņš bērnu atceras, ko laikos intresantos

Pie galma kādu reiz bij barons atvedis.

Bij Žanna viņas vārds. Viņš nobālēja viss:

Viņš ienaidniekameitu iemīlēt sev Jāvis,

Bet kas spēj bultu lauzt, ko Dievs visvarens šāvis?

Te pārtraukuma zvans skan pēkšņi ausīs tam —

Uz zāli steidzas viņš. „Dot ceļu hercogam!"

Viņš iet un sirdī nes tik vienu slēpu gaidu —

Sev priekšā mīklaino uzreizi redzēt smaidu.

Kad ieiet izklaidīgs caur pūli zālē tas —

To sejas iežogo, kas pilnas cienības,

Un pazīst intrigu un politiku elli

Šīs maskas drausmīgās, ko mīl MakiavellL

Bars galvu zeltaino un smaidu neaizsedz,

Viņš viņai pretī iet un apstājas un redz
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It kā caur murgainu un nospiedošu transu

Tās lūpas smaidošas un dziļo reveransu.

„Es galmā, baron, jaust daudz biežāk vēlos jūs,

Man jūsu padomi arvienu dārgi būs,

Nav labi, ka tas zieds, ko jūsu rokas glabā,

Plaukst, zied un izsmaržo vien tikai jūsu labā.

Un kungus, dāmas ar nu uzaicinu es

Pēc vienas nedējas pie zaļās Rundāles,

Kur visi turēsim mēs zvēriem beigu mesi.

Tur redzēt vēlētos es arī baronesi."

Ir hercogs noguris un steidz uz mājām iet,

Bet kaislais uztraukums vēl viņā nenoriet.

Viņš tēlu blakām redz caur dziļo krēslu blāvi,

Ko nevairāmu jūt sev tagad it kā nāvi.

To nest un aizraut grib, kur draudē rožains gals,

Kā Luli mūzika tā zeltskanošais balss.

Tās miesas tuvums met tam as'nīs saldas tirpas.

Te priekšā sevim redz viņš augstas zemju stirpas:

Kā lenta gara tumsā kanāls jaunais dus.

Ap viņu gulošus redz grupās strādniekus

Uz ielu akmeņiem, kas vēl no saules silti.

Miers miesās snaudošās un apbērtās ar smilti.

Un mīla piemirstas tam, raugoties uz tiem,

Un sapņot iesāk viņš par jauniem nodomiem

Sen pusnakts Jelgavu jau ietin miega skavās,

Tik griezes skumīgi griež miglainajās pļavās.
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Kaut daudzi gadsimti pār Kurzemi vēl nāks,

Bet viņas klajumos vairs kortežs spīdošāks

Nemūžam neizjās uz medībāmtik stalti:

Mirdz melni kumeļi, mirdz brūni, zili, balti.

Bet vairāk spīguļo vēl jājēji uz tiem.

Ir hercogam balts zirgs ar zelta iemauktiem,

Un dažreiz viņš to triec ar ātrumu tik baisu,

Ka jājējis un zirgs šķiet lidojam pa gaisu.

Zib segli, pakavi, un tūkstots kurtu rej,

Un žiglas karietes un zirgu krēpes skrej,

Kur tumšais ozolājs pret skaidro debess jumu

Pie klusās Rundāles ceļ zaļu varenumu.

Pār viņas virsotnēm ir gulies debess miers.

Un hercogs šodien pats ir žannas kavaliers.

Pie sevis sējusi to amacone skaļā

Ar zelta matcirtu, ko jājiens raisījs vaļā.

Tik liels kā dabas prieks ir viņa dvēs'les prieks,

Viņš aizmirsis, ka tam ir Reķis ienaidnieks,

Un jautro peizažu viņš daili tad tik mata,

Kad Žannas acīs tos viņš atstarotus skata.
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Lūk, priekšā ozolājs jau atvēries ir tam.

Nevienu lapiņu pat nedzird iedrebam

No lapu mūžīgā un zaļā miriāda.

Zem teltīm nosēžas jau visa kavalkāda.

Še hercogs ir kā sirds, kas visu stiprāk sit,

Un glāžu tinkšķieni un dāmu smaidi rit

Un smiekli svabadi no vasarainā gaisa,

Ko vaļā priecīgus vīns ugunīgais raisa.

Jau rokā hercogam tas garā glāzē kvēl,

Un mīlas medībām viņš visu laimi vēl.

Skaļš bravo! atbild tam. Te atskan taures sauciens,

Bet nikns un simtbalsīgs to nomāc kurtu kauciens.

Un viņus savaldīt nav spēka vairs nekam.

Tik zirgu astes redz vēl gaisā noplīvam.

Skrien ātri jātnieki, bet ātrāk balsu skaļums,

Līdz aprij jājējus un balsis lapu zaļums.

Tas sākums iezibas kā zibinis tik īss,

Bet zaru plaisājums jau cieti vērās drīz,

Un beidzot palikās tik lapu sega gluda

Ap zaļiem biezokņiem, kur viņi visi zuda.

Jau hercogs pakaļ nikns drāž briedim ragainam,

To Žanna neatstāj un blakus turas tam.

Nav mēra mednieku, ne viņu zirgu sparam,

Zaļš zaru viesulis tiem acīm joņo garām,

Un sejā hercogam sit dvašas vilnis silts —

Vai tam, kas dāmu mīl no amatoņu cilts!

Tai medībkarstums skrej caur miesu it kā saltums.

Un zaru plosīts top tai vingro krūšu baltums,

Bet līdzās hercogam tā joņo, kur kā bults
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Caur mežu briedis drāž, no izmisuma kults,

Līdz beidzot biezoknī tam zaros ķeras ragi.

Viņš stāvu saslejas, dur kājām, elso smagi

Un skani iebrēcas un netiek vairs nekurp.

Vai biedrus bēgošos viņš atturēt grib šurp,

Kas jau ap vakaru un tāli meža drāmām

Dzers skaidro ūdeni pie upēm nezināmām

Un barā klausīsies, ka atlido līdz tiem

Kāds sauciens pamirstošs no meža biezumiem?

Un rokas sniegbaltās nu Žannai asins slaka,

Un nāsīm ieplēsties liek viņu sāļā smaka.

Tam ragus zarainos tā nostu griež tūlīt

Un zirgiem gurušiem tad blakus zālē krīt.

Un galvu zeltaino, kas skrejā ātrā gura,

Nu hercogs izbrīnēts sev beidzot rokā tura.

Viņš stāvu slābano ir glaust, ir glāstīt var,

Viņš pāri liecas tai un viņas lūpas skar.

Te Žanna atmostas, bet acis pilnas zibas

Tai pretī spīguļo no krēslas bezgalības.

Un nepretojas tā un viņam vaļu ļauj,

Līdz galvu naktstumšo nu viņa pati skauj.

Vējš par to ienesis ir laukos saldu viesmu,

Bet dzejnieks paņēmis no viņa šito dziesmu.

Te taure skaņa sauc. Viss bij kā mīla īss,

Un zari traucētie aiz viņiem vērās drīz,

Un beidzot palikās tik lapu sega gluda

Ap zaļiem biezokņiem, kur viņi abi zuda.
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IV

Dedz mīla hercogu, kā saule zemi dedz,

Un žannu zeltaino viņš katru dienu redz:

Jo galma dāma tā pie slimās hercogienes.

Ik dienas nezināms kāds viņai puķes ienes.

Tā smej, kad seju liec pie rozēm kautrīgām,

Jo elpu pazīst tā, kas atdusas uz tām.

Vai mīl tā hercogu? Varbūt. Bet sejā viltus

Zib tai, kad locekļus tā atļauj viņam siltus

Tai istabā, kur klāts ar gobelēniem viss,

Ko dāvāj's hercogam ir Saules Karalis.

Ne viss ir hercogs tai. Pat kad ar kaislu dziņu

Tas viņai atdodas — skauj citas rūpes viņu.

Un citu domu top tam dvēsles klusums zagts.

Viņš bieži redzams tur, kur kanāls jaunais rakts

No tūkstots rokām tiek caur laukiem mierīgajiem

Uz Svētes auglīgiem un saulainajiem klajiem.

Kur purvi gājputniem tik pieejami dus —

Grib redzēt stiepjamies viņš sausus tīrumus.

Par ostu Jelgavā viņš sapņot mēdz arvienu,

Un upes viļņos cer viņš redzēt kādu dienu

Burkuģus, kuri slīd uz Jelgavu pa tiem.
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Grib zemi atpakaļ viņš atdot zemniekiem,

Kas bāru dziesmas dzied un staigā svešās vagās

Ar dusmām, kuras žņaudz tie savās dūrēs smagās.

Ciets apkārt hercogam nu klusuma top žņaugs,

Kas valstij draugs grib būt — nevienam tas nav draugs,

Un sirdi, kura gurst tam vientulības mokās,

Viņš jaunu padarīt grib gaišās žannas rokās.

Uz zīda dīvāna un viņas glāstīts, skauts,

Par plāniem nākamiem tas viņai stāsta daudz.

„Ak draugs mans, mierā met jel rupjos zemniekus!

Vai nava laime tā, kas manās acīs dus?

Tur grozīgs liktenis un rūpes, darba kņada —

Še buru tavējo vējš mierīgs ostā vada;

Un vai lai aizejam mēs prom no laukiem šiem,

Ko senči ieguva ar saviem zobiņiem?

To slava sūkusies ir mūsu zemes vējos

Un zālēs vecajās un parkos simtgadējos."

Bet hercogs neatbild neviena vārda tai.

Tā triec, kā pieklājies ir dāmai ciltīgai.

Un viegli skardamies ar roku tai pie smakra,

Tai plecus skūpsta viņš, kas iraid skaidra nakra,

Un aiziet. Viņam alkst pēc tādiem apvāršņiem,

Kas piemīt Kurzemei un viņas klajumiem.

Ak, šitie baroni! Tie ir kā pļavā ciņi,

Kas traucē pļāvēju. Viņš valdīs, bet ne viņi!

Viņš pavalstniekus grib un, lai tie būtu balsts,

Uz kura paceltos kā svinīgs tornis — valsts.
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Viņš iet un ieelpo siensmaržu svaigu kāri,

Ko pievakaru vējš nes rāmai upei pāri

Gar dzirnavām ved ceļš. Uz sliekšņa balts kā sniegs,

Ar miltiem apputēj's, sēž vecais dzirnavnieks,

Sens viņa pazīstams. Jau hercogu viņš mana

Un ved to dzirnavās, kur ratu klabēšana

Un silta miltsmarža, kas tam arvienu tik.

Rūc lielie akmeņi, bet dzirdei neapnīk;

Šis troksnis vienmulīgs un domīgs viņam rada.

Un sirmais dzirnavnieks pa kambariem to vada;

Un prieku sagādā tam miltu milzīgums,

„Ir Jūsu Gaišībai šis pēdējs samalums,

Simts tūkstoš pūru vēl. Ir labi šogad kvieši."

Rūc vecie akmeņi un domā tas: „Patieši,

Ir tautas domas malt tā īstai valstij būs,

Dēļ maizes garīgas lai bērni slavē mūs."

Rūc, griežas akmeņi, birst milti silti maisos,

Un baltie putekļi caur lūkiem lido gaisos.



83

V

Vai Ozolmuiža svin kāds svētkus šovakar?

Jo bruņniecību šeit it visu redzēt var.

Pa zālēm varenām, kur kroņlukturi veci

Lej sveču mirdzumu — kust muguras un pleci,

Un bruņas iezibas, un glāžu kristais dzied,

Un acis bargas gail, un klusas runas iet.

Kā koks, kurš audzi veic ar daudziemsimtu gadiem,

Tā Reķis valda še pār saviem dižcilts radiem.

Tam seja — akmenis, ko izgrauzusi smilts,

Tās rievās nogulušies cinismis un vilts.

„Mēs sevi neglābsim ar cimdiem, kas ir zīda —

Mums hercogs jāiznīdē, viņš ir jānobīda.

Mūs' lietās iejauksies, līdz ko būs tronis dīks,

Tad poļu karalis, kurš mums ir labvēlīgs,

Tik vienai asinij ir tagad jābūt lietai,

Še mūsu prestižam un mūsu svētai lietai."

Un piekrišanas troksns, līdz barons Reķis beidz,

Ir viņa izredzes, ir plānus labus teic.
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Te žanna atsaucas un piebalsot steidz tēvam:

«Jums, kungi, nevajag nevienampalikt gļēvam:

No hercogplāniem man ir zināms katris nieks,

Viņš viens še spīdēt grib, viņš grib būt patvaldnieks,

Viņš grib mūs padarīt par bultām savā stopā

Un valdīt, sajaucot ar zemniekiem mūs kopā.

Lai gaismu nesaredz neviens no plāniem šiem!

Jo visukrietnākie starp mūsu baroniem

Tais skaistās medībās, ko buņniecība rīko,

Vest galā uzņemas šo uzdevumu sīko,

Un hercogs Jēkabs tur, pa šāvienam mums dzīts,

Kā briedis Rundālē tiks beidzot nomedīts."

Sen gurdenums un vīns ir jaucis dzīru priekus,

Nakts pili skāvusi un viņas sazvērniekus.

Uz zīda spilveniem jau žanna gaišā dus,

Bet sapņos savos redz tā murgus briesmīgus.

Lūk, bungām rībinot, brauc Viņa soda ratos,

Te rupja roka līkst ar dzirklēm viņas matos.

Tā bailēs pamostas. Vien mēness sarkans spīd.

Tik tad, kad sietiņš jau uz debess malu slīd,

Tā aizmieg, tinusies pa nakti vaļā šķirtās,

Pa gultu kaisītās un gaišās matu cirtās.
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Pat ceplis karstākas vairs liesmas neuzburs

Par tādam, kuru žņaugts top šodien Rūnu purvs,

Ko saules milzu acs no augšas vēro kāri.

Ne čurkstes lido še, ne ķīvītes, ne spāri.

Tik pīles uzšaujas, bet izbailēs tūlīt

Starp meldriemēnainiem bez spēka valgmē krīt

Un šinī klajumā, ko ielenc priežu sili,

Virs kura stājušies un nekust tvaiki zili,

Un kuru izvairās pa pusdienām ikviens —

Še divu zemnieku top novākts pēdējs siens.

Un lielie vezumi, tik milzīgi kā nami,

Uz plato šķūni brauc un zūd tur smaržodami.

Top karstums varenāks. Ik brīdi draudošāk

Šurp dobji rībieni no debess malas nāk.

„Es redzēj's neesmu vēl debesi tik melnu —

Man liekas, augšā kāpj no apvāršņa bars velnu

Nu kungiem izputēs ir pīļu medības.

Pats hercogs esot tur. Ko gan še meklē tas?"
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Tā abi zemnieki triec šinī stundā baisā,

Siensmaržām apvīti, kas stāv ap viņiem gaisā.

Bet tālē ozoli, kaut arī versme spiež,

Pret sauli krunkainās un vecās pieres griež

Un klusē, apņemti tik noslēpuma sava,

Kur dienas klusumam un kvēlei gala nava.

„Dod ātrāk sienu, Jān. Bet ko gan redzu es?

Šurp jātnieks aulekšo, viņš ir bez cepures,

Viņš dumbrājā jau stieg, kur nav nekādu ciņu,

Tam citi paka} drāž, tie klāt, tie ielenc viņu!

Tas hercogs izliekas. Dievs! Tie tam uzbrukt grib,

Es redzu zobiņus, kas celti gaisā zib!

Nu, Jāni, palīgā!" Uz visām pusēm dala

Jau hercogs cirtienus. Ir nikna kaujas čala,

Un spārdās, puto, krāc un dūņas augšā triec

Zem drošā hercoga tā baltais arabiets.

Un kad jau taisījās tam roka palikt slāba —

No nāves drausmīgās to zemniekdakšas glāba.

Viens barons saniknots un ātrs kā medībkurts

Uz zemes nogāzās, nu viņu cauri durts,

Tam otrs sekoja. Trešs, jūtot nāves skavu

Ap sevi sienamies — met zemē šķēpu savu.

Nu hercogs zemniekiem steidz rokas spiest tūlīt.

No viņiem cīniņa un darba sviedri krīt.

Un barons, gūsteknis, nu dzirdot draudu dārdu,

Starp sazvērniekiem min ir gaišās Žannas vārdu.

To hercogs atminas pēc brieža auļojam

Nesen vēl Rundālē. Kāds bālums sejā tam!
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Jau negaiss garām bij, un bezgalības seja,

Ko viegli mākoņi pa retam pārslīdēja,

Uz purvu pavērās kā mīlīgs Dieva smaids.

Līdz vakaram tik bij vēl neliels stundu skaits.

Drīz bij pie hercoga ir viņa svītas ļaudis.

Tie dreb, kad postu dzird, kas viņam pāri graudis.

Un neviens striķis vairs tad nepalikās lieks —

Top Žanna sasieta un Reķis, dumpinieks.

Un drīz uz Jelgavu caur kuplo lauku zeļu

Tie jāja aulekšiem, vairs nemeklējot ceļu.

Un arī hercogs pats drīz pakaļ devās tiem.

Vēl ilgi baltais zirgs ar zelta iemauktiem

Spīd diviem zemniekiem, līdz beidzot neizzuda.

Tad mājās laidās tie. Uz Rūnu purva gluda

Tik siena šķūnis vecs vēl saulē sila viens.

Te smaržo mēnešiem ziedlapām pilnais siens.

Uz sīkās Garozes ar meldriem vītās dzīles

No jauna salaidās nu izbiedētās pīles

Un mazi mākoņi kā aitbars apzeltīts,

Tur Gana Nezināma paganīties dzīts

Zem veciem ozoliem, kas plēta mieru savu

Pār klusiem ūdeņiem un debesi un pļavu,.
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Jau bendes cirvis spožs virs dumpiniekiem mirdz.

Bet žanna, izdzīta nu hercogam no sirds

Un ar iz Kurzemes — mīt nezināmās malās,

Tās vārdu nepiemin pat arī ļaužu čalās.

Tai dienā drausmīgā, kad nosodīja tos,

Caur Vārtiem Mazajiem un trakos aulekšos

Viens hercogs izdrāžas uz sava baltā zirga.

Pār visu Kurzemi bij rudens zelta mirga.

Vējš nepūta nekāds, un vietulīgs un kluss

Pa šķūņiem dzirdēja viņš rībam spriguļus

Un ilgi skatījās, kā saule ratu riepās

Dzirkst auzu vezumiem, kas rindām šķūņos stiepās.

Pār galvu aizlaidās tam vēlīns bišu spiets,

Un hercogs domāja: „Tāls silto dienu riets."

Viņš jāja Zemgalē arvienu dziļāk iekšā,

Tam mieru iedvesa miers, kas tam vērās priekšā,

Tam likās gala nav un nebūs laukiem šiem,

Līdz beidzot rudenis pa četriem apvāršņiem

Un gaisiem izpleta līdz galam zelta mirgu,

Pavisam apslēpdams ir jājēju, ir zirgu.
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Ir mūži aizgāj'ši ar saviem gadsimtiem,

Bet kas gan atlicies nu ir no ļaudīm šiem?

Laiks viņus visus sen jau aizskalojis projām.

Tik plūstam kanāli caur Jelgavu vēl redz,

Un stāsta teiku viņš ir aizaudzis, ir vecs

Par labo hercogu. Bet Rūnu purva malā

Stāv mājas vientuļas un tītas zāļu čalā.

Pa reizei saiminieks še lādi vaļā slēdz

Un brīves grāmatu tad viesiem rādīt mēdz,

Ko hercogs kādureiz ir viņa sencim devis,

Kurš viņu izglābis, pats nežēlodams sevis.

Tas ir kāds pergaments, kas laika gaišdzeltens,

Ko sīki aprakstīj's ar mākslu skrīvers sens.

Un ceļas miglājā aiz daiļo burtu dzejas

Šis laikmets bijušais un viņa kaislās sejas.
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PROLOGS

Ne demokrātijai, ne arī laikam šim —

šo dziesmu dziedāt tīk man tevim — karalim.

Kad saule Zemgali tin savā versmē baisā —

Tad šķēpa svilpšanu virs sevis dzirdu gaisā.

Cik dienas klusumā ir viņa skrējiens skaists!

Es rokas pazīstu, no kā viņš tika laists,

Tā tava, Nameiti! Kā dzeltens kviešu kūlis

Tev mati plivinās, kad karotāju pūlis

Drāž zirgos tevim līdz, kad tu tos kaujā rauj.

Un, kāvis naidniekus, tu stirnas, briežus kauj.

Kā dun man atmiņā šo tavu kauju tracis!

Kā platais zobins tavs man apžilbina acis!

Tavs bruņu skanīgums lai manos pantos skan!

Lai vārdus pasokas to gaismā savīt man.

Še roku vadīja man zemes māte gudra,

Un strādāt mācīja šī čaklā lauku skudra.

Ak, klausieties, kā mīl un karo, dzied un dej

Aiz sešiem gadsimtiem! Nu, mazā dziesma, ej,

Ko esmu salicis, tīts zilā druvu tvaikā

Un dienas karstumā un kviešu pļaujas laikā.
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Arvienu, Zemgale, tu Tērveti vēl turi

Pār mežiem paceltu kā kareivs bruņcepuri.

Ar sūnām apaudzis ir tavu mūru pliens,

Pār viņiem rāpies vēl nav ienaidnieks neviens.

Tavs torņu uguns, kurts no sveķainajiem skaliem

Spīd līdz pat Zemgales visattālākiem galiem.

No taviem augstumiem skats līdzenumus tver,

Kur sumbri ūdeņus pie zilām upēm dzer,

Un mežu biezumus, kur lāči ķetnām savām

Skauj kokus, rūkdami pēc medainajām dravām.

Kopš kārais Nameitis uz sava troņa sēd —

Tev tūkstoš kumeļu ikdienas staļļos ēd.

Un melnie kalēji no laktām, nikni kultām,

Arvienu gaismā skriet liek vanagžiglām bultām.

Zem lieliem kambariem, kur ilgus gadus krauts

Bij vācu sudraba un moru zelta daudz,

Pa tumšiem pagrabiem un vītas zaļiem variem

Snauž mucas, sapņojot par līgo novakariem.

Tev laukos labība tik bieza ir kā siers,

Tik ilgs, ak Tērvete, jau bijis ir tavs miers,
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Ka, bērnus laizdamās un meklēdamies gaisa,

Nu tavos šaujlogos sev bites stropus taisa.

Un lauku ciematos, kur darba troksnis klus,

Vējš šūpo reibnešus, tumšzaļos apiņus.

Un tavi varoņi tik ēd, dzer miestu, sauli,

Un seniem kaujzirgiem zem tiem lūst mugurkauli.

Cik ilgi Zemgale vēl šajā mierā tūks?

Uz viņu draudzīgi šad tad viens otris mūks

Nāk Kristu sludināt ar mieru un ar sāti.

No krusta aizbēgam redz labo druvu Māti.

Pats dieviņš, gaisos nests no zelta mākoņiem,

Skumjš lejā paveras dažreiz uz ļaudīm šiem

Un, acis aizvēris, tad aizlīgo pa gaisu,

Un vecie kareivji jūt sirdīs dusmu kaisu,

Kad, tveicē dzerdami, redz strautos rētas tās,

Kas viņiem cirstas bij reiz kaujās senajās.

Kur zobins, kārai, tavs, vācrindās cērtošs robus?

Kur spars, kas izsita ar pagali tiem zobus?

Vai tava atmiņa to aizrautībā raus,

Ka vainīgs mestra šķēps, ja trūkst tev labās auss?

Viņš it kā neklausās uz ļaudīm, bažu skartiem.

Ik rītus izjājam redz viņu cauri vārtiem.

Ne medības to viļ, jo kad viņš mežā sēd —

Tam stirnas bailīgās no rokām zāles ēd —

Un, zaru biezumus ar ragiem pušu spiedis,

Ar acīm brīnpilnām uz viņu raugās briedis.

Pa tekam slepenām, kur meža vilks tik skrej,

Viņš tiek līdz robežām, kur gals ir Zemgalei,

Kur Daugava, ko redz starp radzēm mutuļojam,
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Kā sudrabšķilas met uz jūru viļņus projām.

Kā vilks še ložņā viņš, ar zālēm vijies viss,

Un dažreiz augstākā kokgalā uzkāpis,

Pat debess ērglim slēpts, pie stumbra cieši placis,

Uz Rīgas mūriem vērš viņš savas lūša acis.

Viņš ilgi izlūko, līdz nāsis viņam trīs:

Tur mūri paceļas, aug torņi debesīs,

Un tālāk Lībija, kas, nesot savu jūgu,

Uz pleciem noberztiem velk smago vācu strūgu.

Uz savu Zemgali viņš acis vērš, kur tas

Redz vācu karogu uz klusās Mintavas.

Un viņu cietoksni viņš saskata pie jūras,

Kas sen nav redzēj'si vairs zemgaliešu būras.

Tie ir kā krātiņā un netiek vairs nekurp.

Ak, kuršus, lībiešus un zemgaļus saukt šurp,

Lai vācus padzītu, kas as'nīm zemi dzirdi,

Tik dziļi krimzdamies jau latvju zemes sirdī,

Ka tad, kad naktīs vējš pār laukiem nepārskrej,

Tur zirgu zviedzieni skan līdz pat Tērvetei.

Un brīvi latviešiem, ja saprasts tiek tā mājiens,

Tad atnest iespētu viens vienīgs kara jājiens.

Un dodas atpakaļ viņš lielu domu grūts.

Rūc apkārt rubeņi, un aprīļstrauti dūc.

Kaut kur viņš balsis dzird un pienu līstam traukos,

Redz arklus laistāmies un zemi drūpam laukos.

Vējš brīžam uzpūš tam un maigi seju skar.

Ak, velē, velētāj, tu arāj, mundri ar,

Lai kreklis kareivim un maize palicējai.

Kā roka pieskarsies ar sirpi tavai sējai?



Un sakša gatuvē vēl ilgi pakaļ mās,

Kaut vēji zirgkrēpes jau tālē plivinās,

„Tu dūja mīlīgā, kas zaru krēslā skani,

Ar savu dziesmiņu uz ceļa uzved mani."

Un dūja dūkdama no koka kokā lec,

Tai pakaļ kārais jāj un izbrīnās, un redz:

Viņš dodas tālāki un ierauga, ka nes

Šīs skaņas mīlīgās vējš silts no Mežotnes,

Kur apakš vītoliem, gar upes malu klaju,

Kust, dzied un velējas bars jaunu velētāju.

Ar vālēm skanīgām tās veļu rakstā sit,
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No mežiem smaržas nāk, un strautmalā mirdz ziedi,

Kam staba galā tu tik žēli, zīle, dziedi?

Ar ēnām šķidrajām un sauli aplipis,

Caur mežu dodamies, tā sapņo Nameitis

Zem kļavu, ozolu un gobu plašiem kroņiem.

Ne balsa nedzird viņš no saviem pavadoņiem.

Zem karstiem saulstariem, kas zemē stāvu līst,

Pa mežu pumpuri ar skaņu troksni plīst.

Bij laiks, kad daba met prom sastinguma maldu

Un pilda pasauli ar nesamaņu saldu.

Jāj kārais Nameitis, ļauts viņas reibumam,

Te pēkšņi beidzas ceļš, tik koki apkārt tam.

Kurp doties? Apkārtne ar burvību ir pilna;

Pār galvu kliegdama tam aizskrien sila dzima,

Un caunes acis tam no zariem pretim trīc,

Un gauži biezumos pūš meža balodīts.

Mežs retāks paliekas. Viņš pārsteigts beidzot mana —

Nāk no kaut kurienes šurp jautra velēšana:
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Un zelta pilieni no mitrām rokām rit.

Ak, velēšana tu! No laikiem, kas pagalam,

Tavs pavasara troksns iz dīķiem, upju malām

Arvienu gaistošāks kā zvanīšana zvan

Un tumšā atmiņā vēl atbalsojas man.

Teic, kas gan atgriezīs vairs atpakaļ tos gadus,

Zem kuriem rimušas nu velētājas atdus?

Viņš ilgi noraugās to attēlos, kas trīc

Šos klusos ūdeņos, un piejāj nemanīts.

Viņš viņas sveicina, tās kliedz un aizbēgt taisās,

Tās attur jaunava, no kuras matiem raisās

Kāds spožums neparasts, jo krāsa matiem šiem

Daudz dzeltenāka bij kā aprīļ pūpoliem.

Tai brīnums ausīs čukst, caur sirdi pēkšņi gājis:

Nekad nav jājējis še staltāks garām jājis:

„Kas tevi atvedis ir šeitan, bajārs svešs?"

„Uz Tērveti mans ceļš, bet nomaldīja mežs."

„Es palīdzēšu tev, nāc manim līdz uz pili,

Kur ceļi redzami, kas tālē pazūd zili."

Un uztraukumu tas uzreizi sevī bed,

Kad smaidīdamatā pils dārzā viņu ved,

Kur balti audekli mirdz saules versmē spējā

Un plandās, sitas, mirdz un trokšņo aprīļvējā,

Kurš gaisā plīvoties kā burām lika tiem,

Un dārzs bij piepildīts ar trokšņiem jautrajiem.

Uz dēļiem noliktas še sieru virknes stiepās,

Un bites dziedāja pa stropiem augstās liepās,

No lauka atskrejot, kurš bij jau ziedu sārts.

,3et saki, daiļava, kāds gan ir tavējs vārds?"
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„Ak, cik tu ziņkārīgs! Sauc mani, bajār, Nauja,

Tā mana tēva pils, kas uz šī kalna krauja.

Viņš šodien medībās. Kas tu?" „Es Nameitis."

„Tu kārais Nameitis! Ak, tāds tu biji viss

To baigos nostāstos par kaujas nakti dzestru,

Kad pušu pāršķēli ar savu šķēpu mestru."

„Jā, pušu pāršķēlu es toreiz mestru gan,

Bet sirds nu pārcirsta no tava skata man."

„Ja viņu nejauši es tagad pušu cirtu —

Es viņu sasiešu ar savu matu cirtu."

„Kā zināt, vai tu ar to patiesi tā lem?"

„Tad apliecību to no manām lūpām ņem."

„Caur viņām ienāca man dvēselē dārzs rožu."

„No tavām lejamies es guni jūtu spožu."

Un drīzi pārvērtās tiem čukstienā ik vārds.

Jau vakars tuvu bij, un saules spīdums sārts,

No rietiem atnākdams, tik klusi gulies bija

Jau baltos audeklos, ko vējš vairs neplandīja.

Vēl bija sadzirdams, kā cauri gaisiem nāk

Te brīžam klusāki, te atkal dzirdamāk

No rāmās Lielupes šurp jautra velēšana.

Bij brīds, kad uzkāpjam no lejām miglu mana.

„Ņem manu dvēseli šai skūpstā, Nauja, sev."

„Es nāvi sajūtu uz lūpām, Nameit, tev."

Un Nauja stāvēja tad nekustoša visa,

Līdz Nameits tālumāpavisam neizdzisa.
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Jau pāri Zemgalei nāk vas'ras mūžīgs mūžs:

Kad vējš no vakariem smags viņai pāri pūš,

Pie pašām saknēm kust un auro ozolāji,

Un trokšņiem piepildās līdz zvaigznēm debess klaji,

Bet apsei bailīgai pat lapa nepakust,

Ja tuvu negaisu sāk visa daba just.

Un ozolāji rimst no klusuma un tvana,

Un viņos dzirdama tik sumbru maurošana.

Un te pie apvāršņa tad parādās kā posts,

Tumšs, padebešu nests, pats Pērkons, liesmām joste,

Un, mežus vandīdams, met savus zibšņus tajos.

Ak, lielie gunsgrēki šos tumšos ozolājos!

Dažs meža milzenis nu zibens stara šķelts

Uzreizi nakts tumsā — tad iezibas kā zelts!

Lūk, uguns aplaiza jau lielo koku grumbas,

Tiem cauri vidi rūc kā tūkstoš ūdens rumbas.

Un caunes dzeltenās, kas viena otru kož,
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No viņiem ārā lec un bailēs projām jož.

Top lapas rūzganas, un līkst un lokās zari.

Te nikni gaudojot un griežoties — ar vari

Uz āru izšaudamas, pēkšņa liesmu šalts

Šņāc, vēja locīta. Gaiss sarkans top un balts.

Un naktī ozoli, kas līdzinās nu lāpām,

Deg kaucot, redzami līdz pašām kūru kāpām.

~Kā tavas bultis ņem par mērķi kokus šos

Un gaiši iedegas tie nakšu dziļumos —

Tā dumpja guni kurt man manā tautā lemi,

Lai viņa uzliesmo pa visu latvju zemi."

Tā Nameits dievību lūdz sekmes viņam dot,

Uz mežiem raugoties, kas, skani trokšņojot,

Kā milzu okeāns liek velties zaļai čalai

No pašas jūrmalas līdz leišu debess malai.

Tam galvā sapnis kāds, un skriet bij sapnim šim,

Kur beigas Latvijas vistālam apvārsnim,

Jo, kas gan notiktos, ja vāciešiem par postu

Reiz kopā latviešus tik viena stīpa jostu?

Varbūt ka Tērvetē un pat vēl šovakar

Viņš degs to uguni, kas visus pestīt var.

Lai baltie mēteļi ar savu melno krustu

No latvju novadiem uz visiem laikiem zustu,

„Lai zib tad zobiņi un kara taures brēc",

Teic nikni Nameitis, tad zibšņu apspīdēts,

Uz mežiem raugoties, kur vētra aiznes nēšus

Pa gaisiem jukušos un melnos padebešus.

Tur lejā sūtņi gaid', ko ielūdzis še tas,

Tie ir no Lībijas, no Kuršiem, Tālavas,

No Sēļiem, Latgales un leišiem — draugi cieši,
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Tā senie karbiedri, šie niknie zemgalieši.

Uz zāles sliekšņa jūt viņš kāju paslīdam,

Un sirds tam iedrebas — šī slikta zīme tam.

Gar sienām ieroči, ko rokas, kas jau stingas,

Reiz kaujā cilāja. Še vāles, šķēpi, lingas

Un tēraudbultas, kas pret bruņām neatlec.

Ir tēva zobiņu un vairogu viņš redz,

Ko meistars zemgalisks, lai nesējs nenopeltu,

Ir gudri nosējis ar sudrabu un zeltu.

Tur viņa zignālrīks no atmiņām tik smags,

Šis bronzā iekaltais, līks veca sumbra rags,

Ko ielenkts pūta viņš, kad kaujas laukos dzisa

Tā, ka to dzirdēja tad Zemgale it visa.

Deg zālē tumša guns. Ar vieglu smaidu tas

No sevis projām dzen šīs skumjās atmiņas.

Tik, kad tam ienākot top klusas visas runas

Un pretī iežvadzas ir zobiņi, ir bruņas,

Tad savus zemgaļus viņš sveicina vispirms:

Ar miestu aplējies, tur Raktes lielskungs sirms

Nes rētu briesmīgu, kas dala seju pušu.

Tur druknais dobelnieks ar šķēpu atlūzušu,

Kas ciskā kreisajā. Viens, kurš līdz vietai šai

Līdz citiem atnācis bij pāri Daugavai,

Caur pieri raugoties, tam teic ar balsi gausu:

„Dēļ miera, Nameiti, dzer šito miesta kausu

Un saki, kālabad mūs aicināji šurp?" —

„Ak krietnie bajāri, mēs netiksim nekurp,

Jo visi, sekojot tik aizdomības salam,

Mēs savus pūliņus un savus spēkus dalām,

Tik sevī pašos vien mums jāatrod ir balsts
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Šos laikos mainīgos, un tā būs tikai valsts,

No kuras padzīts tiks šis vāciets, naida kūrējs,

To veiks viens vienīgs šķēps, to veiks viens vienīgs dūrējs."

Un zodu saraino pret šķēpu atbalstot,

Teic sēls: „Kam domā gan šo vadoņgodudot?"

„Tā Zemgale, jo tai vēl apvāršņi tik tīri

Kā spožie zobeni, ko cilā viņas vīri."

„Vai, Nameit, Latviju tu cerē paņemt sev,

Lai visi paliktu par apakšniekiem tev?"

„Uz latvju vadoni mēs visas ceras liekam,

Tas vergs, kas klausīt var vēl ilgāk svešiniekam".

Tam kūrs: „Tik nodevas mēs samaksājam tiem.

Mēs kungi pilnīgi par saviem novadiem.

No tavu bajāru, šo kalpu runām gausām

Var jaust, kas draudē mums, ja tevi tagad klausām".

Vēl gaisā izskanēt lemts nebij vārdiem šiem,

Kad trūkās zemgaļi no saviem sēdekļiem

Un dusmas sajauca še kopā acu gaili

Ar zobinmirdzumiem, kas iezibējās kaili,

Un svešie, redzot to, kas viņiem virsū brūk,

Tik ātri aizmuka, kā nodevēji mūk.

„Nu tagad stāvu es turpat, kur esmu sācis:

Mums priekšā vācu vilks, aiz muguras glūn leišu lācis,

No sāniem uzbrukt var ik brīdi kuršu kurts.

Cik, pašam negaidot, es sajātos nu gurds!

Viss brūk un sagāžas, sirds man vai pušu raujas,

Šis brīdis briesmīgāks kā pazaudētas kaujas",

Teic Nameitis, kad dzird caur vārtiem aulekšojam

Nu draugus bijušos uz ātriem zirgiem projām.
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Sejs katram vadonim bij kā no bronzas liets,

Un stāstu irbuls kāds, ir nežēlīgs un ciets,

Tur bij par kardarbiem un cīņām ierakstījis.

„Lai paliek bijušais nu, Nameiti, kur bijis,

Bet tagad paklājus uz gulu vaļā plēt.

Varbūt, būs drīzi vien lemts viņiem pieredzēt,

Kāds stiprums zemgalim ir, pat no citiem šķirtam

Nāks laiks, mēs cirtīsim, kā senos laikos cirtām!"

No miesta izdzertā un dusmām kājās rauts,

Teic vecais mežotnieks, kam līdzības bij daudz

Ar vecā ozola pusapdrupušu stumbru.

Un viesi nokrita uz lāču, briežu, sumbru

Un caunu ,zebiekstu un vilku ādām, kas

No rokām čaklajām bij grīdā izklātas.

Bēg tik no Nameiša miegs šinī naktī projām —

Pa tukšo pagalmu redz viņu aizsoļojam.

Te pretī nejauši tam leišu sūtnis nāk,

Kas šīs nakts sarunās bij bijis savrupāk.

„Ak, velti, virsaiti, tu izmisti, jo raugi,

Ir leiši stiprāki kā tavi latvju draugi.

No mana kunga tiek tev palīgs piesolīts,

Un skaistā Biruta nāk arī viņam līdz.

Ja vēlies — rītu pat jau sūti preciniekus".

„Es lūdzu, netērē, draugs, vairāk vārdus liekus.

Par palīgu paldies. Bet vai gan meitas jums

Ir skaistākas par tām, kas ciemos uzplaukst mums?"

Viņš sūtnim pasaka un aiziet viņam garām,

Kur stiprais, spītēdams tik daudzu gadu varām,

Pils mūris paceļas, no viņa tēviem celts.

Uz pliena sūnainā, ko apspīd mēness zelts,
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No miesta reibušas guļ sarga miesas ņipras.

Viņš iet un aprauga — vai linu auklas stipras

Ir visiem bultmešiem. Vai ballistes vēl der,

Kas lielus akmeņus uz tūkstoš pēdām sper.

Ak, šķērskoks prāvākais uz trunešanu grasās!

Viņš ieiet kamabaros, kur loki, bultas asas.

Lūk, dažus šķēpkātus jau sīkie ķirpji ēd,

Un siksnas vairogiem, ar pīšļiem klātas, dēd.

Viņš sargu krākšanu dzird skanam visās pusēs.

Ir torņa izlūkam pat galva noliekusēs.

Bet kārais Nameitis tad stopu rokās tver,

Un bulta iesvilpjas un sarga plaukstu ķer,

Un viņu pienaglo pie baļķa, laika grausta.

Te stāvu uzlec sargs un roku sāpēs rausta,

Topestīt gribēdams — tad saķer tauri pikts,

Pār visu pili skan tās trausmu gaudiens dikts.

Dzird kliedzam: „Naidnieks jau uz pašiem mūriem rāpjas!"

Žvadz bruņas, zobiņi, klaudz durvis, nozib lāpas,

Un mūros, kas jau trīc no šķēpa asumiem,

Velk lokus strēlnieki, un spožas bultas tiem

Skrien līdzi akmenim, kas, skani ārā trūkdams

Iz kādas ballistes — pa gaisiem aizskrien rūkdams.
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Ar zāļu smaržu pilns dreb sarkans rietu gaiss,

Kad ozolvainagā brauc Līgo priecīgais.

Lūk, gaiši apkaltas no druvu zilās miglas,

Uz āru raujas jau tā zirgu kājas žiglas.

No jauna apraudzīt viņš savus ļaudis grib,

Un sudrabriteņi un zelta spieķi zib

Tā ratiem vareniem, kam rotā abus galus

Ar stīpām stīpotas trīs lielas mucas alus.

Un daiļas jaunavas tam lūpas pretī sniedz,

Pirms kausu putošo tās viņam rokā liec.

Un drūmais reibu gars pa mucām līksmi gauda,

Kad, kausu satvēris, nu Līgo miestu bauda.

Ir resnais vēders tam ar zelta jostu jozts,

Pa visām malām tam iet gājiens, krāšņi posts,

Un lauku ļautiņi, kas vēro debess jumus,

Redz viņos laistāmies tā ratu atspīdumus.

Ik brīdi tam pār lūpām smiekli skani riest,

Un laukos labība no viņa dvašas briest.
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Pie vārtiem stājas viņš, un, vītnes raujot pušu,

No ratiem ļaudis ceļ tad Līgo noreibušu.

Uz rokām šūpo to, tam visas durvis ver

Un jostu atraisa, un sēdina, lai dzer

Pie galda, apkalta ar satumsumiem variem,

Līdz saules lēkšanai starp zaļiem ozolzariem.

Tik jautras, priecīgas un līksmas gaviles

Nav gaisos kāpušas nekad no Tērvetes.

Kā viņas aizviļņo caur darvas dūmiem sūriem

Pār mežu galotnēm līdz pašiem Rīgas mūriem!

Pats kārais Nameitis tā pavēlē un liek,

Lai visi pagrabi līdz galam vērti tiek.

No viņiem mucas nāk, kas apaugušas sūnām,

Un miestiņš putodams līst mutēs strūklām brūnām.

še slepens it nekas vairs nebij jāsajūt,

To mute izteica, ko acis alka gūt.

Ka dažs labs vainadziņš, kas likās godam taisīts,

Šai naktī jautrajā bij pēkšņi vaļā raisīts.

Jo kurš tik cietsirdīgs, kas daiļu ziedu tver

Un rasu apslēpto no viņa neizber?

Bars, kas, zem meijām slēpts, pie gariem galdiem ēda»

Pēc meža izlikās, ko rietu vēji vēda,

Skan runas, kliedzieni un dziesmas, kājas dirn,

Un lielā vainagā galdgalā Nameitim

Bij tik daudz puķu vīts un salikts vienus kopus.

Ka bites dūca tur, vairs nemeklējot stropus.

Kā kājām medainām tās tavu pieri skar,

Tā tauta, karal, duc ap tevi šovakar!

Tik tev ne runas tīk, ne miests, ne kroņu svaigums,

Bet Naujas tuvums tuvs un viņas sejas maigums,
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Kopš viņas acmirdzu jūt tikai tava sirds,

Kas mirdz tik dīvaini, kā linu ziedi mirdz.

Jau kopā jaukušies bij vainadziņi tikli

Ar bruņu cepurēm, kas mirdzēja kā stikli,

Un dziesmas, čukstieni un elsas, skūpsti vien

šurp atplūda no nakts, kas ātri projām skrien.

sto viena vainaga pavisam kopā vīti,

Ar Nauju Nameitis zūd pili nemanīti.

Tie viņa istabā. Pie sienas asi smej

Tā zobens, pazīstams it visai Zemgalei.

Virs liela meistara ar mākslu grieztas gultas

Tā vairogs karājas un nekļūdīgas bultas.

„Kam, Nauja, skumja tu? Kas, Nauja, tevim kaiš?

Ļauj atlaist matus tev, lai istabā top gaišs".

Līdz zemei krita tie, un, dievišķības celta,

Tā viņos ietinās kā mētelī, kas zelta.

„Man acis, Nauja, žilbst, kā saule stāvs tavs šķiet,

Kad viņa pusdienā caur kviešu lauku iet.

Tavs vainags mirdz kā tai". „Šīs pērles mātes dotās

Nu matus manējos nekad vairs neizrotās.

Ņem, Nameit, vainagu. Mūs liktens sējis pats

Tik stiprs kā mūžība un smalks kā zīda mats".

Viņš Nauju sakampa, un kā uz meža sūnas

Tie abi nokrita uz lāča ādas brūnas,

Un dūmos rožainos tos tina Lāgo pats,

Lai viņus nesaredz vairs mirstīgajo acs.

Kad Nameits atmodās — gaišs bij uz zāju klaja,

Un balti baloži aiz loga dudināja.

Un pāri noliecās viņš Naujai dusošai



109

Tas apskaidrotais miers bij redzams sejā tai,

Kas dažreiz nolaižas pār apklusušu druvu,

Kad augļu briedētājs nāk, rāmais augusts, tuvu.

Tik viņas sejs nu bij ne vakarējs, bet cits —

Tas redzēj's bij, cik karsts ir mīlas dienasvids.

Un, raudas valdīdams, viņš žēli skūpsta Nauju.

Te viņš caur logu redz — kā pulks, kas iet uz kauju,

No Rīgas mākons kāpj. Lūk, acu priekšā tam

Ik upe melna top līdz pašam dibenam.

Pie tālas pamales jau kāda milzu roka

Visaugstās galotnes kā vājas niedras loka.

Vai tevim, karali, šis mirklis dzirdēt dos,

Kā kara zirgi zviedz jau Rīgas pagalmos?
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Pa Rīgas pakalniem un lejām vēji silti

Pūš, gari svilpdami, un rotājas ar smilti.

Un krīt un paceļas tās zelta palags plats,

Un viņu pārredzēt var tikai saules acs.

Irst, laistās, vizuļo un lēkā mirdzas žiglas

Uz Daugavas, kas plūst no tālu lauku miglas.

Ir gaisos klusums liels. Tik dažreiz cauri tiem

Nāk neskaidrs briežu balss no mežiem dūmainiem,

No kuriem Rīgas Doms, sev valni apkārt racis,

Smags nekad nenolaiž vairs savas akmens acis.

Pār visu Daugavu stiepts viņa attēls palss,

Un pats viņš nodrebas, kad viņa vara balss,

No visiem apvāršņiem prom dzenot miegu trulu,

Sauc šodien bruņniekus uz lielo kapitulu.

Vējš, kurš pa pusdienām pie debess sliekšņiem dus,

Laists vaļā — plivina sniegbaltos mēteļus.

Nes slimos nestāvās, un kropļi lec uz kruķiem,

Tur kustas kareivji, ko kuģi līkiem snuķiem

Bij šurpu veduši. Dažs bij uz Rīgu vilts,

Kam grauza kamiešus vēl Kanaanas smilts.
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Lūk — Māras baznīcā tie sēž viens otram blaku,

Pret griestiem sitamies jūt asu asins smaku,

Caur logiem pāri tiem krīt saulstars spožs un slīps.

Pret grīdu atsitas viss galvu pūlis šķībs,

Kad mestrs ceļ pāri tiem Zeltkristu, rokās tvertu,

Kā spožu pagali, no ugunskura ķertu.

„Kurš no jums Kristu gan vēl otrreiz krustā kals?

Jūs sauca šurp ne mans, bet svētās Māras balss.

Dēļ šenes pagāniem tā atstāj debess jumu,

Lai mūsu baznīcā sev rastu patvērumu.

Par godu Jumpravai ik tornī, kas še celts,

Deg rīta rožainums un novakara zelts.

Kopš viņas laipnība pār zemes ļaudīm ausa

Ir kūrs, ir lībietis, ir latgalis to klausa.

Vien tikai zemgaļos, tur pāri mežam šim,

Par godu sātanam skan dziesmas, dejas dirn.

Un cik gan mūsējo nav cīniņos, to celtos,

Uz zemes sēdušies, lai vairāk neuzceltos?

Ak, Visuvarenam ir paticis tā lemt,

Lai viņu kaulus vēl pa mežiem vilki kremt!

Nu atkal jāizcērt uz turieni mums eja,

Jo pati Dievmāte tā manim pavēlēja,

Lai viņas skaidrais vaigs spīd atkal ļaudīm šiem

Caur mūsu zobiņu un šķēpu mirdzumiem.

Lūk, logi pārklājas visnotaļ buru ēnām —

Tie mūsu palīgi, kas krastā stājas lēnām.

Vai redzat — apvārsnis jau piepildīties sāk

Ar kailiem asumiem, kas šurp uz Rīgu nāk!

Nekad tāds soļu troksns nav šenes laukos graudis:

Šurp steidzas komturi un viņu ciemu ļaudis,

To bruņu atspulgas uz visiem mūriem zib!"
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Te bars šis iesaucas: — „Mēs iesim! Dievs tā grib!"

Bij dzirdams — atveras jau Rīgas durvis stūras

Priekš tiem no sauszemes, kā ar priekš tiem no jūras.

Tām spalvām greznojās dažs bruņots galvas kauss,

Ko saulē plivinājs bij Numīdijas strauss.

Kā bruņas staroja še debess dzidrē zibu —

Tā sparu muguras un acu skati gribu.

Divdesmit tūkstošu še jātnieku bij dzīts,

Un desmit tūkstošu tiem kājinieku līdz,

Kas bruņu vietā lāčādas sev plecos nesa,

Kas tikko dīrātas vēl gaļas smaku nesa,

Un, zirgus dzirdinot, tiem izlikās, ka skrej

To tēli viļņiem caur jau virsū Zemgalei,

Kas, mežiem zilganiem vēl jozta visās pusēs,

Kā caune gozējās, ar sauli apjozušās.

Ak, bites domīgās, kas, ja tās medu sūc,

Tik pasakaini dzied, kā tavas druvas dūc!

Ak, tavi dzīrgaldi un tavi miesta trauki,

Un vaska rituļi un tavi kviešu lauki!

Ak, piļu greznums tavs, gar upju malām celts,

Un meitu skaistums tavs un viņu matu zelts!

Ak, mantas, sakrātas no tēviem gads pēc gada!

Ak, sieri dzeltenie, kas pašai saulei rada!
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Kur rāmā Lielupe starp labīblaukiem mirdz —

Stāv ozols, izaudzis no pašas zemes sirds.

Ar zariem ieķēries viņš debess logos zilos,

Ir teiku vairāk tam kā tumšākajos silos.

Vai nāvē radību pa ziemu baltais sals,

Vai atskan vasarā caur gaisiem pērkonbalss —

Viņš rāms un vienaldzīgs un līdzīgs Dieva garam

Uz laikiem noraugās, kas paiet viņam garām.

Viņš grumbu izvagots, un galvas vidus tam

Par mājas vietu dots ir sargam modrīgam,

Kurš raugās, apbruņots ar šķiltavām un tauri,

Ir dienas klusumam, ir nakšu tumsai cauri.

Tam skati saistīti pie meža ceļiem šķiet,

Kas pāri dumbrājiem uz Rīgas pusi iet.

Zem miglas, kura kāpj no lejām gaitā gausā,

Dus visa Zemgale tam priekšā rīta ausā.

Viņš redz, ka Tērvetē pils tornī spilgti kvēl

Smalks saules rožains stars, kas lēkusi nav vēl,
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Tur druvas, no kā nāk vēl vakardienas svilums,

Jož tālē pazūdošs un neskaidrs upju zilums.

Viņš pēkšņi trokšņus dzird un uztraukts kājās lec,

Un, roku nolicis pār acīm, tālē redz,

Kā vietā seklākā, kur zari miglas mikli,

Pulks bruņu cepuru caur krēslu mirdz kā stikli,

Un vietām atstaro jau ūdens rāms un kluss

Ir zirgus krēpainus un baltus mēteļus.

Un ķer pēc šķiltavām viens bezvējainos klajos

Sargs, šķildams ugunis šais skalos sveķainajos.

Dreb rokas tam un sirds, ik mirklis šķiet tam mūžs,

Un, līks tad saliecies, viņš dzirkstis ķer un pūš,

Līdz uguns, skaudama visnotaļ malku sausu,

Deg gaisā spožāki par pašu rīta ausu.

Arvienu augstāk kāpj pret zilgmd liesmu stabs.

Vai redzēts Dobelē un Tērvetē viņš taps?

Sargs, raugot tālumā, top brīvs no izsamisas:

Ar zelta ugunīm tam atbild pilis visas.

Viņš caunes žiglumā no koka lejā šļūd,

Uz zirga uzlēcis, tad projām laukos zūd.

Bet pāri Lielupei, kas snauda, sapņus tinot,

\u sveši zirgi jāj, to putās sakuldinot.

Un bij to jājēju un kājnieku tik daudz,

Ka upē ūdenis bij viņu pušu rauts.

Bij svešais karaspēks jau spārnus vaļā vijis

Kā ērglis debešos, kad stirnu ieraudzījis.

Vējš, miglu aizdzidams un tāles vērdams tiem,

Jautrs svilpa atmodies ap šķēpiem kailajiem.

Lūk, brūnie kviešlauki kā lielas smilšu kāpas

Tiem priekšā gulēja. Te iemirdzējās lāpas,



115

Un kviešu milzīgums, no saviem sapņiem rauts,

Uzreizi aizdegas, uguns liesmu skauts.

Tā virzot plūdumu te vienotu, te šķeltu,

Bij stiebru sudrabu un smago vārpu zeltu.

Un trausmās sajuzdams, ka sitis pēdējs gals,

Rimst jautro cīruļu un skumjo griežu balss.

Aiz dūmiem, kurus vējš pa priekšu viņiem pūta,

Lenc mājas vācieši kā nāve baiga, grūta.

Un, sevi nespējot uz aizbēgšanu post,

No bailēm pārņemtas, kauj mātes bērnus nost

Un, neko nesakot, tad nogalinās pašas,

Šķēpgalos izlaižot vēl savas pēd'jās dvašas.

Bet vīri pagalmos ķer ieročus un kliedz

Un kaujas, atkāpjas, līdz pēdīgi top liets

No zobincirtieniem un žiglām bultām stopā

Ar sliekšņa siltumu silts asins vilnis kopā.

Kur vāci iet — viss top nu guns un šķēpa kosts.

Vēsts kājās rāvusi sen Nameiti — tam jozts

Jau tēva zobins plats, šis vecais galvu šķinējs,

Zviedz viņa kaujas zirgs, nikns tālu ceļu minējs.

Viss vairums ieroču no kambariem top rauts,

Skan gaisā pavēles, pils tornī drūmi kauc

Bez apstāšanās rags, ko sargs, no pūlēm ļimdams,

Pret visiem apvāršņiem pūš gaisā nenorimdams.

Un baigiem kaucieniem, kas izskaņā no šenes,

Skan pretī kaucieni no Raktes, Sidrabenes

Un vecās Dobeles. Tā kauc pēc vilka vilks

Pret mēnesi, kad gaid' tos nāves cīniņš ilgs.

No egļu biezokņiem un ozolājiem ārā

Kā meža kuiļu bars, un kaujas priekā kārā
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Lien vecie kareivji, un dusmas pierēs tiem

Skrien simtreiz ātrāki par viņu kumeļiem.

Kad saule izsēja jau pēd'jo zelta sauju —

Divdesmit tūkstošu nu gatavu uz kauju

Še bija jātnieku, kas ticēja, ka tiem

Lemts nebūs dimdināt vairs klonus spriguļiem.

Tie klajā apmetās. Spīd gunis, augsti kurtas,

Un meža cūkas cep, uz lieliem iesmiem durtas.

Bet mierinošā nakts, kas visas rūpes kauj,

Tās dara lielākas daudz Nameitim — to rauj

Zirgs, cīņu vecais draugs, ar savu gaitu žiglu,

Kur vācu nometne blenž ugunis caur miglu.

Un Nameits, uzvaru un kargājienu tulks,

Redz, ka nav izskaitāms vairs ienaidnieku pulks,

Un jūt, cik tagad še ir šķēpu stāvu slietu,

Tik nakti nākošo būs līķu ap šo vietu.

Viņš vēro nometni, pats būdams tumsā rakts.

Viss gaišs pār vāciešiem — ap viņiem nava nakts,

Jo apspīdēti tie ar bruņām, dzīru traukiem

No gunīm, kuras skrien pa brūniem kviešu laukiem

Un māju mugurām un savas liesmas lej

Pa visu klajumu līdz debess virsotnei.

Tur viņa Zemgale, kas tēvu tēvu posta,

Nu pašā sirdī tiek tā ienaidnieka kosta.

Un kur vien raugās viņš — baigs klusums tāles spiež.

Tad zirgu atpakaļ uz nometni tas griež.

Bij brīd's, kad debess Gans, kas zvaigznes izdzen ganos,

Tās atkal mājās dzen. Jau zirgu iezviegšanos

Dzird abās nometnēs, un rītu, kas nāk klāt,
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Pa mežiem mežgaiļi sāk skani nodziedāt.

Un Nameits, dzenot prom šīs pusnakts izsamisu,

Liek taurei atskanēt pār kara pulku visu,

Un zemei nodunot, viņš mostas, kājās celts.

Jau šķēpi iemirdzas. Skrej vadoņi no telts

Un, zirgos lēkuši, vēl raugās acīm spodrām

Uz tālēm, kareivjiem un rīta zvaigznēm modrām,

Kas aiziet kavējas. Tur galvas bruņcepurēs

Liek vīri, apraugot, vai kāpšļi stipri turēs.

Kad spožā vairogā uz zirga garām tiem,

Tos uzmudinājot — jāj Nameits aulekšiem,

Klust liekot zobiņu un bruņu, šķēpu šķindam, —

Liels kliedziens skalojas caur kara vīru rindām.

Deg vieglos jātniekos visniknāk kaujas prieks.

Par vadītāju tiem ir druknais dobelnieks,

Kam galva rotāta bij diviem sumbra ragiem.

Sāk doties vidējs pulks uz priekšu rikšiem smagiem,

Vests paša Nameiša. Bet Raktes lielskungs kluss

Un līks un sadrūmis ved žiglos strēlniekus,

Kam katram dzelzbultas un manīgs stops pār plecu.

Un pirmie uzvilkt sāk tie kara dziesmu vecu,

Kas visu uztverta. Pār Zemgali tā vird,

Un to no Mitavas līdz Sidrabenei dzird.

Un sirmiem vectēviem, kas sēdušies bij bariem

Gar klaju augušu un lielu koku zariem,

Lai dēlus redzētu — nu galvas kailas top —

6o dziesmu dzied tik tie, kam nāve jāsastop.

Ap zobenriestavām jau ciešāk rokas spiežas.

Lūk, putekļmākonī, kas viesuļaini griežas,

Un baltos metējos, kā putens gaisā dzīts,
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Kā buras piepūstas no vēja skrien tiem līdz,

Nāk vāci aulekšiem, un Ūkās, pati auka

No pekles izlaista un joņo uz šī lauka.

Tumst saules mirdzums pat, no bruņu mirdzas dzēsts,

Gaiss ap tiem virpuļo un griežas, pušu plēsts,

Krakšķ zirgu muguras, un zeme mīta vārās.

Bet te, kad pretniekiem jau dvašas kopā skārās,

Un viņus apturēt vairs nespēja nekas,

Tad garu spriguļu un ozolvāļu — ass

Troksnis gaisu pāršķēla ar svilpojienu sausu.

Kāds daudzums stūrainu un stipru galvas kausu,

Kā lepnumampat vējš skriet nepaguva līdz,

Ar bruņucepurēm bij mirklī saskaldīts!

Un zirgi, no kā vēl sen spars un ātrums dvesa,

Bez galvām jātniekus pa lauku projām nesa.

Te trakums satrūkstas, bet atjaunojas viss, —

Jo trokšņa apdullis un asnīm Nameitis

Caur rindām aulekšo pats līdzīgs zibeņstaram,

Sev ceļu taisīdams ar zobiņu visgarām.

Kur, kaujas dvingas skauts, viņš arī neiebrūk —

Viss pakrīt sadragāts jeb, baiļu pārņemts, mūk,

Bet cīņa kvēlākā tam izliekas par dzestru —

Viņš, mīdams nokautos, starp dzīviem meklē mestru,

Kurš latvju rindas grauj un dragā it kā posts,

No zobincirtieniem un spožām liesmām jozts.

Simts latvju drošāko nu, cirtēja šī traka

Uz zemes nogāzti, jau savas asins laka.

Gaiss visur zibiņo. Jau pušu Nameitim

Ir bruņu cepure, sists viņa vairogs dirn;

Te zobins Nameitim velk gaisā baigu loku,

Un mestra zobins krīt uz zemes līdz ar roku.
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Un paša asinīm un mestra as'nīm klāts,

Vēl Nameits cērt un cērt, līdz smagi dullināts,

Ar roku kreisajo vēl saviem pulkiem mādams,

Uz zemes mitrās mestrs krīt, bruņas žvadzinādams.

Un saule seju vairs no lauka nenogriež,

Bet sviedrus sarkanus no miesām ārā spiež,

Un gaiss un virszeme tik asins smaku dvesa,

Vējš bija nobijies un prom to neaiznesa.

Jau ir to tūkstošiem, kam bruņu nebij plecā.

No šautras skaudīgas ķerts savā pierē vecā,

Krīt Raktes lielskungs sirms, cēls kareiv's, un ar nieviem

Bez vārda aizlaida viņš dvēseli pie dieviem.

Top nikni vācu spēks no dobelniekiem šausts:

To lielkungam kauts zirgs un viņa zobins lauzts,

Bet jaunu ozolu ar zaļu lapu plauku

No zemes izrauj viņš un griež to, klaju lauku

Sev priekšā tīrīdams. Pulks vācu caur to griezts

No citiem — mīņājās, pie upes malas spiests,

Kur spriguļi, kas reiz jau viņu varu lauza,

Nu viņus dauzīja, kā kūļus klonā dauza.

Un baigie kūlēji, šo darbu beidzot, smej:

«Neviens vairs nekuls tā, kā kult mums vajadzēj'."

Jau viesuļos viss lauks. Skan dārdieni pēc dārda.

Kā meža kuilis pikts, tā Nameits vācus ārda.

Tā matu dzeltenais un viļņojošais zelts

Kā karogs vaļā plests pār kara pulkiem celts;

Un lielie vairogi skan sitoties kā zvani.

Jau baltie mēteļi top vāciem tumšsarkani,
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Un latvju virpulī no visām pusēm rauts,

Jau grīļo vācu spēks. Tas, kas vēl nebij kauts,

Bēg baiļu pilns pa lauku asins slidu.

Un te, kad saule bij ap pašu dienas vidu,

Uz kuršu lielceļa pats Nameits cīņā gurds

Redz smilšu mākoni, kurš joņo, cauri durts

No šķēpa asumiem. No tā gan ārā rādās

Ir zirgi elsaini, ir vīri briežu ādās.

Tas bija kuršu kungs, kas vācu godā likts

Ar saviem jātniekiem. Un it kā suņbars pikts

Tie steidz, lai zemgaļus reiz raidītu pie veļiem,

Šurp vāciem palīgā pa visiem kuršu ceļiem.

Pilnst sirdis zemgaļiem ar aukstiem drebuļiem.

Vai sals kāds negaidīts to iedvesis bij tiem?

Un cirtiens nelaimīgs ķer dobei nieku pirmo:

Kāds zobins šķīra tam no rumpja galvu sirmo.

Rags izmisuma pūsts pār lauku trauksmas kauc.

Kā lūsis muguru, uz stirnu lecot, rauc —

Tā kopā saraucās nu latvju rindas šķirtās:

Še ne dēļ Zemgales, bet dzīvības tik cirtās.

Pie rīkles sagrābis tos liktens bija dairs,

Aiz šķēpiem skrejošiem tie sauli neredz vairs.

Arvienu mazāku ap viņiem sažņaudz telpu,

Krāc zirgi, juzdami sev pretī nāves elpu.

Un kuršu baisīgo un bruņinieku trenkts,

Spēks sabrūk zemgaļiem, jau četrās pusēs lenkts

Līdz viņi metas bēgt, šo loku raujot pušu,

Pa lauku asiņu un saules pielijušu.

Starp dienām skumjākām visskumjākā šī bij.

Ar saviem jātniekiem jau pāri pusnaktij
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Jāj Nameits — baigākā tā bija viņa gaita.

Pie augstās Tērvetes tas savus skaita.

Tik piecus tūkstošus viņš ierauga no tiem,

Kas šorīt izjāja ar pirmiem saulstariem.

Kā vasks saulē kūst — tā dzīves diegs tiem risa.

Tur laukā nokauta guļ viņa vara visa.

Cik tālu neklīda tam arī domu malds —

Klāts nebij Zemgalē tik bagāts bēru galds.

Tā vīri aizpūsti kā ziedi, kurus birda

Priekšlaikus ābele, un veļupe tos dzirda.

Pār laukiem klusums guļ, nu trausmu pārņemts viss;

Zviedz zirgi mirstoši. Kā pekles ugunis

Deg sprakšķot, dzirkstoties gar debessmalu mājas,

Un ceļi trīc un dirn, ko mīda tūkstots kājas.

Kā briedis traucēts prom no dzimtām birzīm skrej,

Uz mūžu ardievas tur sakot Zemgalei,

Pa mežiem, lielceļiem un purvājiem un klajiem

Bēg projām zemgaļi no vācu sirotājiem.

Bij kaujās Nameits ciets, bet tagad sirds tamtrīs:

Nekad tie Zemgalē vairs kviešus nevētīs.

Jau visa pasaule nu ļaudīm pilna stenē:

Pār Rakti dūmi kāpj, guns trako Sidrabenē,

Virs mežu galotnēm spožs liesmu kūlis dej:

Tur dobelnieki vēl met skatus Dobelei

Un aiziet, atstājot no viņas pelnu kāpu.

„Laiks visai Zemgalei nu iedegt bēru lāpu."

Un Nameits pagales ķer gaišas un ar tām

Sev ceļu apgaismo pa tumšām istabām.

Pie gultas dziļdziļas, ar lāča ādu klātas,

Tam prātā stundas nāk, jāņzāļu reibinātas.

Viņš stāv, no atmiņām kā mīļās rokām veikts:
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Vārds, kas bij toreiz teikts, tas bij uz mūžu teikts.

Un lietas, kurām bij reiz Nauja pieskārusēs,

Viņš kaudzē lielā met. Skauj guns to visās pusēs,

„Lai deg, vairs atmiņas man pretī nepasmīnēs,

Tas karstums ugunīs kā viņas matu pīnēs."

Un skatiem jukušiem viņš ārā ļaudīs skrej,

Jau liesmas uzšaujas līdz torņa virsotnei,

Un dūmi mutuļo, rūc guns, krakšķ baļķi veci,

Tā kā zem zobiņiem krakšķ karotāju pleci.

Un tie, kas negauda, kad biedri kaujās mirst,

Nu žēli raudāja. „Kamdēļ jums asras birst?

Tai rētā drausmīgā, ko bruņiniekos vilkām,

Ar zobiem ieķerties mēs liksim leišu vilkam.

Ir sirdīm jāpaliek vēl cietākām kā krams,

Vai liktens zināms mums vai arī nezināms.

Kad gadu nākošo šām vietām garām jāsim,

Ar sulu sarkanu šīs drupas slacināsim."

Un Nameits, neskatot, ko uguns rūcot maļ,

Zirgkrēpēs ieķēries, lec seglos atpakaļ.

Un aizjoņoja tie pa purviem, mežiem, ciņiem;

Smilts, tumsa, zeme, vējš tik sagriezās ap viņiem.



123

VI

Trīs dienas jau ir ceļš zem kājām zemgaļiem,

Trīs dienas Zemgale vairs neelpo ap tiem,

Un mežu pamale ir aizvilkusies gluda

Ap ziliem apvāršņiem, kur Zemgale tiem zuda.

Un kādus tālumus ar lemts tiem nava gūt,

Zemgales mālus vēl pie kājām viņi jūt.

Te upes paspīd tiem, te ezeri, te klaji,

Te tā kā jūras šalc ap viņiem ozolāji,

Un māju miestu vēl tie dzerot kausos lej,

Un līdz no Zemgales tiem bezdelīgas skrej.

Bet savas žēlabas tik tad vien viņi bedī,

Kad meža zvērus tie pa tumšiem mežiem medī,

Tur dūdo baloži, skan pūces gaudiens baiss,

Tur lēkā vālodze, putns gaiši dzeltenais,

Tur sanam debesīs tie sadzird bišu spietu,

Kas nāk no Zemgales sev meklēt citu vietu.

Un leiši apbrīno šos vīrus, kuru spēks

Tik zaļš tiem izliekas kā tikko sapļauts sēks,
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Un meitu daiļumu ar viņu dziesmu čalām,

Ko, veļu skalojot, tās dzied gar upju malām.

Pavisam atmiņas par Zemgali ņem tos,

Kad zirgus dzirdināt tie aizjāj vakaros.

Par grūtu daudziembij šīs trimdu gaitas smagās:

Pa mežiem klīzdami, tie atpakaļv zagās

Līdz leišu robežai, kur neapnika tiem

Tad dienām raudzīties no koku augstumiem,

Kā visā Zemgalē, pār kuru klusums klājās,

Kā vaska ritulis tik saule ritinājās.

Ir drūmi zemgaļi, bet cer, ka Nameits drīz

Uz savu Zemgali tiem stigu izcirtis.

To leišu karalis par savu viesu tura.

Tie abi sēdušies pie viena ugunskura,

Kur malkas sveķainas daudz liesmo krāsnī sviests:

Bet nedar' runīgu Nameiti leišu miests,

Ne skaistā Biruta, kaut deniņi tai skauti

Ar bizēm melnākām kā leišu mežu strauti.

Pilns rētu baisīgu un nepielūdzams, ciets

Tai patīk zeltmatis un jaunais zemgaliets.

Un tā ne grib, ne var vairs apslēpt savu kaiti.

„Jel atstāj vienus še mūs abus, kunigaiti,"

Tā tēvam pasaka: „jo sieviete gūt māk

Daudz mīlīgāki to, ko vīri nepanāk.

Nav, Nameit, iemesla vairs drūmām domām tavām,

Lai tās kā tauriņi, kas dej pa leišu pļavām.

Ja tevi iemīlēt sirds mana dziļi var,

Tad tevi manim līdz mīl leišu zeme ar.

Ja mani mīlēsi — tu šeitan kārais būsi,

Tu vienīgs valdinieks pār mūsu zemēm kļūsi.
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Tā mūsu Lietava — vai skaista tā tev šķiet?

Tur jūra — vanagam līdz tai tik dienu skriet.

Tur brieži ragainie žemaišu tumšā mežā

Pa rītiem sasaucas ar sumbriem Belovežā,

Tur upēm viļņojums tik zilgans un tik spožs

Kā jostai zilajai, kas vidukli man jož,

Aiz viņām klajumi plūst, zāļu viļņus nesot,

Līdz pašai Turaidai, kur mūžīgs ziedons esot.

Jel mīli, Nameiti, — mums katram skaistums savs,

Ar manu tumšumu der kopā gaišums tavs,

Un mūžam svētīts būs tavs pēkšņais šurpu gājiens,

Līdz tavai Zemgalei no šenes tik viens jājiens.

Pie loga, Nameit, nāc! Kāds skaistums mežiem šiem!

No tavas Zemgales jau prom uz dienvidiem

Skrien dzērves klaigājot. Luk, vieglas miglas skārtiem

Zeltstariem saule riet aiz Zemgaliešu Vārtiem.

Vai ozols neiespēj ar liepu zarus vīt

Un jumus izšķirtos par vienu padarīt?

Un mūsu naidniekam tā valsts tad būs par postu,

Kam stāvs būs Zemgalē un Lietava par ostu."

„Mans tautas liktens man kā akmens sirdī gulst,

Man, Biruta, no tā, ko teici, galva mulst,

Tur mani jātnieki — tie celsies, kad es māšu.

Uz savu Zemgali es atpakaļu jāšu.

Pirms tevim atbildu — uz zemi gaita ies,

No mūsu sentēvu kas pīšļiem cēlusies,

Tos gribu uzklausīt, pie viņas licis ausi,

Kas nāves pagalmos jau pastaigājas gausi."

„Ak, turp un atpakaļ — tas liels ir apgabals!

Jāj, Nameit, mīlas balss tas pats, kas veļu balss."
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VII

Ir beigas vasarai un viņas troksnim skaļam.

Tik kluss, ka jūdzēm dzird pa mežu dzeni kaļam,

Un laukos stabule jau žēli skanēt sāk

Nu ganiem vientuļiem, un iznāk mierīgāk

No mežu biezumiem pa rasainajiem rītiem

Bried's ragiem zarainiem, ar lapām nokaisītiem.

Un līdzi vasarai balss skaidrais viņam skan

Pie meža avota, kas, skaļi krizdams, zvan.

Jau otru dienu jāj pa mežiem dzeltenajiem

Nu kārais Nameitis uz Zemgalijas klajiem.

Viļ viņu Naujas sejs, viss gaismas apstarots,

Un vārds, kurš kādreiz bij tai Jāņu naktī dots.

Pirms, ņemot Birutu, viņš saceļ leišus kājās,

Lai gūtu Zemgali — grib būt viņš Naujas mājās,

Un grūti Nameitim ir saraut važas šās,

Šo matu zeltaino, kas viņu sien pie tās.
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Ir tumšs, kad Nameitis no meža izjāj laukā.

Nakts baigie mednieki — viens otru vilki saukā

Pa tumšo klajumu, un pūces uzvilkt sāk

Jau tumsas meldijas, un dzenā aukaināk

Vējš lapas vītušas pret nodzisušo rietu,

Un pēkšņi nepazīst vairs Nameitis šo vietu.

Zem zirgu kājām ceļš jau sen tam pazudis.

No jūras atskriedams, pilns viļņu šļakstu viss,

Vējš drāž uz Lietavu, tam garām aurējoties,

Un zirgs tam apstājas un negrib tālāk doties.

Te mākons pašķiras, un ārprātīgs viņš redz,

Pie miroņlauka tas, ko tikai kauli sedz,

Lūk, šķūņiem atstātiem un savai zemei lieki,

Kā kūļi izkulti, guļ viņa spriguļnieki.

Reiz viņos mājoja spars, neveicams nekam.

Tur bulta pierē vēl stāv Raktes lielkungam.

Še baiga savilkās ap latvjiem pēd'jā cilpa,

Un zobens kļūmīgais pret dobelnieku svilpa.

Tam bailes domājot par posta mirkļiem tiem,

Kad pirmreiz nodrebēt bij kaujā zemgaļiem.

Nav klēpī ņēmusi tos viņu zeme dzimta,

Tos saule žāvēja, un vilki viņus krimta.

Tās žēlās meldijas tam sirdi pušu plēš,

Ko kaulos caurajos še izsvilpo nakts vējš.

Un vēl daudz tālāku, kur klaja otra mala,

Tie izkaisīti guļ, un nava viņiem gala,

Viņš raugās nekustošs, un pēkšņi rādās tam —

Pa lauku kustēties sāk kauli pamazām.

Un zirgs tam satrūkstas, un, pārņemts baiļu spēju,

Tas projām aizauļo caur nakti un caur vēju.
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Tik meži apkārt tam, un iemīta pa tiem

let teka, zināma tam jau no senlaikiem.

Jau gadu desmitiem še koki veci slejas,

Vējš šeit ir aizsnaudies un zaros neaurējas.

Pat zvaigznes nejauj viest vairs lapu biezais jums

Un stumbru, apiņu un zaru dīvainums.

Nav posts, kas viņam bij tik ātri pāri skrējis,

Še mieru traucējis, ne ar to aiznest spējis.

Un sitas Zemgales un viņas tautas sirds

Šai vietā baisīgā, kur stari neiemirdz.

Bij dieviem mājokji šo lapu biezie jumi

Un zari spēcīgie un stumbru iedobumi,

Un viņu tuvuma un viņu elpas skauts,

Kā ātra vēja ķerts, viņš nokrīt, pīšjos rauts.

Guļ ilgi Nameitis un jūt, ka miesa vārā

Caur spēku stipra top, kas nāk no zemes ārā,

Un kad tā senais gars, tik sagrauzts, slābs un sīks,

Ar veciem ozoliem top atkal radniecīgs,

Viņš ieaug debesīs kā tie caur mākoņplaisu

Un lapo, žuburo un pilda pusnakts gaisu.

Viņš, senčus piesaukdams, lec kājās līdzīgs tiem,

Un zirgs to atkal nes caur mežu biezumiem.

Ir lielā klusumā pat dzirdams pūces skrējiens,

Tik nāk no Mežotnes tāls, vientuļš suņu rējiens.
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VIII

Sniegbaltu kodeļu ar pirkstiem Nauja plūc,

Līkst rokas gurstošās, bet dzintarvārpste dūc,

Dūc rudens vakaru ar savu skumjo dziesmu

Sen krāsnī lielajā vairs neredz uguns liesmu.

Pa griestiem ēnas dej, un karājas zem tiem

Svečgaismas lukturis ar desmit žuburiem.

Vējš, lapas dzenādams, ceļ ārā trokšņus baiļus,

Jau kaut kur nodziedam dzird viņa pirmos gaiļus.

Ap galvu biezi vīts, tās matu smagais svars

Kā salmi klonā mirdz, kad atspīd saules stars.

„Tev linu palagu gan baltu darināšu,

Bet kas gan zin, vai to uz gultas tavas klāšu?

Varbūt, ka lūpas tev, kas laipnas vienmēr smej,

Tāpat kā smējās man, smej leišu princesei.

Vai viņa skaistāka? Šo matu grīzti spožu

Trīs reiz ap vidukli kā zelta jostu jožu.

Vai viņa vārdus zin vēl mīļākus par tiem,

Ko čukstu, ņēmusi no putniem maigākiem?

Kaut arī visi teic, ka stalts tai esot augums,

Bet vai gan piemīt ar tai mana stāva šmaugums?

Kas mani skāvis reiz — pret citiem nepārmij.



130

Cik silts un pūpolains tai dienā aprīls bij!

Tie baltie audekli, kas koku zaros klājās,

Man acu priekšā vēl arvienu puvinājas."

Tā dzintarvārpstei nu, kas skumja dūdo — līdz

Gauž Nauja bēdīga kā putniņš ieslodzīts,

Bez gala tumša tek pār zemi pusnakts dzīle,

Te dzird tā — iedziedas pie loga skani zīle.

„Ko dziedi? Nameits vairs ar karu neatnāks,

Viņš klejo svešumā par mani bēdīgāks."

Te zīle iedziedas pie loga otru kārtu:

„Nāc, putniņ, ielaidies, kam dziedi tu pie vārtu?"

Un viņa logu ver. Aiz viņa Nameitis.

Tā priekā iekliedzas, un pēkšņi sejs tai viss

Un kaklis iedegas kā rožsarkanā kvēlā.

„Ko ilgāk kavējies? Nāc iekšā, zīle vēlā.

Nu reiz tu atnāci — tik novārdzis un bāls,

Ceļš tak no Lietavas līdz šejienei tik tāls!

Gan tevi sasildīt un iepriecēt es spēšu,

No tevis nakts rasu ar matiem nožāvēšu."

Un viņa čivināt ap viņu nevar beigt,

Stāv drūmi Nameitis — ne vārda tam ko teikt.

„Vai sirdi lauzuši ir tevim kara dārdi?

Vai leišos atstati ir tavi mīļie vārdi?

Sirds mana viņus šurp no pasauls galasauks,

Teic, vai es vainīga, ka tēvs mans vāciem draugs?

Pēc manis atnāci? Tu rokām mani vīsi,

Uz sava kumeļa tu mani aizvedīsi

Tais zemēs, kuras nav vēl zināmas nekam.

Turp jāsim, kaut tas ilgst līdz mūža vakaram.

Tu nekā nesaki? Vai patiesas bij jausmas?"
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„Draugs, tevi atstāju es jau pirms rīta ausmas.

No vietas nāku es, kur kauliem nosēts lauks,

Nakts tagad vienīgais man patvērums un draugs;

Kopš vācu padzīti no Zemgales mēs tapām,

Mīt mežos zemgaļi, kremt mizas, sedzas lapām.

Lai ceļu atpakaļ tie savā zemē rod —

Ir leišu Birutai man roka jāatdod."

Kad vārdi apklusa, ko Nameits izteikt bijās,

No galvas risdami, pa zemi nokaisījās

Tās mati dzeltenie. Pār pleciem viņai stīdz

Un seju, kurš bij bāls tik pēkšņi padarīts.

„Šis brīdis mani sit ar lielākām vēl mokām

Kā tas, kad aizbēga man uzvara iz rokām.

Šos matus, Nauja, vēl pār mani pāri plēt,

Ļauj tavu sirdi man caur viņiem sadzirdēt."

Un stundas projām tiem kā skumji putni skrēja,

Jau koki drebēja no rīta un no vēja.

„Jāj vesels, Nameiti! Cik biji tu man labs!

Pirms tevi redzēšu — man acis aklas taps."

Caur logu Nameits lec, un drīzi viņu projām

Pa sauso gatuvi dzird Nauja aulekšojam.

Vēl ilgi aplūko tā matus zeltainos

Un, dzirkles ņēmusi, tad lēnām nogriež tos.

„Šos matus audzēju es kādreiz tam par prieku,

Nu pārāk smagi tie — kur lai es viņus lieku?

Zem upes vītoliem reiz tajos skatījās

Viņš, kurš nav aizmirstams no posta dienas tās,

Tie dēlam nākamam, lai redz viņš, kāda biju,

Kad vieglas dienas es pret tumšām pārmainīju."
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IX

Ar leišu Birutu nu kāzas Nameits svin

Tik krāšņas, ka neviens vairs tādas neatmin,

Jo, visu sasniedzis, pēc kā bij slēpu kaitis,

Nu savai valstij dod šos svētkus kunigaitis.

Pie galda zemgaļi tur goda vietā sēd,

Ar leišu bajāriem tie kopā dzer un ēd,

Kas šeit bij nākuši bez ceļiem, taisnām stigām

Kā lāči, izrauti no savām ziemas migām.

Tur galvu Birutai trīs kārtām rota vij,

Ko meistars zemgalisks tai kāzām kalis bij.

Starp gaļām, ēdieniem, kas, galdos krauti, garo,

Un bruņu mirdzumiemtā spoža cauri staro.

Ar skatiem, uzslavām sēž Nameits apbalvots:

No skaistās Birutas uz kāzām viņam dots

Un leišu, zemgaļu pat uzskatīts par brīniem,

Pie sāniem zobens mirdz, šurp vests no saracīniem,

Kam bij par dzīvību arvienu smejošs smīns.

Ar leišu miestu jūk jau viesiem kopā vīns,
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Aiz kausiem, kurus tie pie lūpām cēla bieži,

Viens otru neredz tie, kā neļauj redzēt mieži,

Kas saulē brieduši, vairs irbes medniekam.

Tur gaitas, kuras pat nav zināmas nekam,

Ar balsīm skanīgām tie runās piemin grūtas

Un rētas parāda, sen senās kaujās gūtas.

„Jel celies, Nameiti, un bruņas plecos kar,

Jo atdzist citādi spēks mūsu kaulos var,

Kā mucā atdziest miests, kad vaļā rautas tapas."

„Jel gaidiet, varoņi, līdz izplauks pirmās lapas —"

Tiem Nameits atsaka un redz jau mirkļus tos,

Kad zirgus dzirdinās viņš Vislas ūdeņos.

No miesta baudītā un trokšņiem, runām kaitis,

Viņš skani iesaucas: „Lai nāk šurp vaidelaitis,

Kā asinis mirdz vīns, un laistās miests kā zelts,

Bet gars tik vienīgi top dziesmas augšup celts."

Tas ienāk — zālē dzird tik sprakšķam sveču liesmu.

„No bēdām salicis es esmu savu dziesmu,

Ko mana tauta jūt, tas jāizdzied še man!"

No sākām meldija kā stabule tam skan,

Ko izpūš pieguļnieks, kas grimis domās savās,

Pie tumša gunskura vien miglainajās pļavās.

Viņš piemin daiļavas un piemin līčus tos,

Kur liepas Lielupē mērc zarus ziedošos.

Te bites darbīgas dzird viņa dziesmā sanam

Un zāles smaržojam un labīblaukus tvanam.

Tur sausā gatuvē mirdz rietu staros spulgs,

Uz mājām rikšodams no pļavām, ganāmpulks.

Te vācu zirgi zviedz — stāv liesmās mājas klusas,

Kas sadeg, traucētas no savas mūža dusas.
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Top takām Zemgale, kā takās top apgāzto tanks.
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No rit3Biruta tik rokām gaisu vij,

Nameiti meklējot. Viņš tālu projām bij.

Uz zirga spēcīga un sadurstīta piešiem

Ar leišu bajāriem un saviem zemgaliešiem

Pār upēm Nameits jāj un mežiem sārmainiem.

Kur dienā tre'vajā sāk parādīties tiem

Aiz birzīm sniegainam un sastingušām salā

Marienburga jau ar torņiem debess malā.

Un Nameits izlūko, un draugiem saka tas:

„šis pilsēts viļņainais un torņainais, šķiet, mazs

Būs dūrēm mūsējām." Un zirgā nepiekusdams,

Te klajos auļodams, te mežu dzelmēs zuzdams,

Viņš apjāj Lietavu. Kā šķēps, kas asi dzeļ,

Tā leišus miegainos iz dusas Nameits ceļ.

Viņš ratos iesēdies un saņēmis valsts grožus,

Viņš bultas pavēl liet un zobiņus kalt spožus,

Viņš ļaudis aizsūta vēl viņpus leišmalei

Ķert meža kumeļus, kas stepēs brīvi skrej,

Gar upēm uzmeklēt viņš pavēl braslus seklos,

Nākt liek viņš kareivjiem un tērpj tos bruņu kreklos;

Pat tur. kur ceļu sev tik lācis lēnais lauž

Uz ciemiem aizmirstiem — jau viņa varu jauž.

Pulks nebij izskaitāms, kas viņa skatam klausa,

Kad gaisos manāma bij pavasara ausa.

No zemes brūnganas prom aizgājis bij sals,

Ar ūdens balsīm jūk jau kopā zvēru balss;

Un ilgi zemgaļiem tīk vērot dzērves slaidās,

Kas prom uz Lielupi pa gaisiem ziliem laidās.

Viens otram neiespēj tie pat ne vārdu bilst
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Par arkliem atstātiem, kas tālos laukos zilst.

Tik kad pie zemes liek tie ausis, pilnas alku,

Tie dzird no Zemgales šurp nākam zaļu šalku.

Starp saviem kareivjiem sēž Nameitis zem telts

Un raugās, kā pār tiem līst dziestošs saules zelts.

Kad pirmā dzeguze rīt mežos iekūkosies,

Viņš viņus kājās cels un tālās gaitās dosies.

Te kareivs noputēj's tam priekšā stāj: „Kungs, es

Tev vēstis atnesu no tavas Zemgales."

„Vai mani atmin tā? Vai viņa alkst pēc kaujas?"

„Kungs, šitas sūtījums tev dāvāts top no Naujas.

Nāk dēla sveiciens līdz, kas piedzimis ir tai,

šai viņa zeltainai un sīkai matcirtai."

Un kārais Nameitis, kas ilgi, skumjām skatos,

Saulrietam laistoties, bij vēries bērna matos,

Teic: „Steidzies, gredzens šis, no manas rokas ņemts,

Top dēlam dāvināts, ja pārnākt man nav lemts."



137

X

Kops rīta Nameitis ar pulkiem devās ceļā,

Un drīzi Biruta redz zūdam mežu zeļā

Ir pašu Nameiti, ir viņa jātniekus.

Kur bija nometne, stāv lauks bez gala kluss,

Ņirb birzis tālumā ir dūmaini, ir zaļi,

No jauna dzeguze tur iekūkojas skaļi,

Vēl mirdzums debesīs zib acīs Birutai

No tāliem vairogiem, kas redzami nav tai.

Miegs naktīs viņai ņemts. Dzird viņa kauju kliedzam

Un zirgu as'ņainu pie vārtiem gauži zviedzam.

No lauku tālumiem, kur prūšu ciemi dus,

Vējš atnes putekļus, saulrietā sarkanus.

Un dienā ceturtā, pār acīm liekot plaukstu,

Tā tālos apvāršņos redz dūmus kāpjam augstu.

„Kāds upju zilganums Nameitim pretī smej?

Pa kādiem klajumiem nu viņa zirgi skrej?"

Tā prasa ozoliem un sadrūmušiem siliem,
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Bet viņpus Nemanas un viņas viļņiem ziliem

Jau spožie pakavi Nameiša zirgiem dirn.

Kā mākons melns tie skrej, un vācu ordenim

No paša likteņa ir pēd'jā stunda lemta,

Stāv liesmās Graudence, no leišiem jonī ņemta,

Marienvederē tik ogļu kaudze kūp,

Zem stipriem tarāniem Kruststates mūri drūp.

Un ciemi vareni ar mantu un ar cieņu

Deg visās pamalēs un naktis vērš par dienu.

Cērt, joņo zemgaļi un neatmin vairs, kur

Spars nesavaldāmais ir viņiem jāaptur.

Kur iet tie — baisīgī viss deg, tverts liesmu krātā,

Bet liesmu baisīgāk vēl Zemgale tiem prātā.

Un bēgļus bailīgos, kas mežos slēpti bij,

Ar kokiem vecajiem nu uguns mēles rij.

Kā lūsis saliecies, pie sava zirga placis,

Drāž Nameits — asinis tam aizmigloj'šas acis.

Ciest pilnam bruņniekiem viņš savu varu dod;

Marienburgā tik tie patvērumu rod,

Kas torņiem drausmīgiem un rieta tumšsarkaniem

Pār zemi trausmas kliegt liek visiem saviem zvaniem.

Kā viļņus apturēt var ceļā krasta klints,

Tā leišiem, zemgaļiem šis mūru labirints

Nu lika apstāties, celts pagāniempar sodu

Un svētai jumpravai un baznīcai par godu.

Par velti ugunis mestrs augstā tornī dedz,

Lai sauktu palīgus. Trīs dienas jau viņš redz,

Kā baigie naidnieki, kas jaunu kauju kaisa,

Jau torņus stumjamos no milzu baļķiem taisa,

Kā zobenus tie trin, kā pārējie pa tam
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Krauj sārtus, kuri sniedz līdz torņu augstumiem;

Un lielmestrs, kuram bij tā Kunga avis ganīt,

Nu bruņiniekus liek uz dievlūgšanu zvanīt.

Uz ceļiem baznīcā tie lien, kur pieres tiem

Nu dauzās as'ņainas pret grīdas akmeņiem,

Tie rokas augšup ceļ, bet viņu vidū bāra

Tos negrib uzklausīt zvaigžņtērpā tērptā Māra.

Tai brīdī taurniekiem liek Nameits kauju pūst,

Drīz sārti varenie nu liesmu skauti kļūst,

Un uguns vīdamās iet pilij pāri kaucot,

Un vīru pārpilnus, pret sienām smagi braucot,

Jau sešus torņus redz. Kā viļņu galotnes

Nes vēja brāzieni, tā pulkus niknums nes,

Pret mūriem trepes slej. Še nebija vairs dusas

No šķēpu akmeņiem un žiglo bultu krusas.

Jau, sevi segdami ar vairogiem, sāk skriet

Pa trepēm kareivji, un cīņa baiga iet

Ap mūriem augstajiem par gunīm liesmaināka.

Kāds tornis, sveķiem liets, deg gaisā it kā bāka,

Un lingu akmeņi, ar sparu mesti, dūc,

Pils logos ķērusies guns locīdamās rūc,

Dzird pāri cīkstoņiem bez stājas brēcam tauri,

Svilpj bultas tūkstošiem, dzelzs bruņas urbjot cauri.

Jau torņi goroties uz mūriem tiltus griež,

Nāk leiši aumaļām un bruņiniekus sviež

Pils grāvī dziļākā, ar līķiem piepildītā.

Te baltā mētelī, zeltbitēm nokaisītā,

Uz mūra uzlēcis, brūk cīņā lielmestrs pats.

Kur viņa zobins iet — ceļš veras viņam plats.

Te pazib Nameitis ašs, pretinieku manot,
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Un divi vairogi tad kopā sitas skanot.

Pēc zibšņa zibsnis šķīst. Kluss viss ap viņiem kļūst,

No diktiem cirtieniem te zobeni tiem lūst,

Bet kārais Nameitis, aiz dusmām pieri raukdams,

Ar roku mestru grābj pie kakla, viņu žņaugdams.

Kā vērsis, Kuru kauj, mestrs izmisumā krāc.

Stingst bailēs kareivji — nav redzēts cīniņš tāds

Uz mūriem augstumā. Te nodreb viss no dūņas, —

Pils pagalmā tie krīt un nožvadzina bruņas.

Nu simtkārt niknāka no jauna kauja dirn,

Bet mūros otrreiz kāpt lemts nebij Nameitim.

Viņš vēl reiz kājās lec, lai gūtu kauju steigto,

Un uzbrūk, turēdams sev priekšā mestru beigto.

Te acis liesmainās tam aizmiglo tumšs vējš,

No sienām akmens mests tam galvu pušu plēš.

Viņš kliedz vēl zemgaļiem, bet jauš tik ģīmjus viebtus

Un šķēpus, zobenus kā miglā pretī stieptus.

Bedz leiši vadoni, kas pēd'jās trīsās trīc,

Tad sparu uzpūta tiem viesuls negaidīts.

Kā ūdens bangojošs tie pāri mūriem bruka,

Uz Māras baznīcu prom bruņinieki muka.

Bet baļķi šūpotie dzelzs durvis klaudzot grauj,

Vēl cērtas bruņnieki, bet simtiem viņus kauj.

Kad saule stāvēja pie paša debess vida —

Līdz ceļiem zemgaļi pa viņu as'nīm brida,

Bij viņās atstarots ar torņiem, mūriem baiss

Pils skelets drausmīgais, no gunīm rūcošais.

Guļ apkārt bruņnieku un kalpu miesas slābās —

Tik Māras baloži bij vienīgie, kas glābās.
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XI

No vecām ābelēm un ķiršiem ziedi krīt,

Bet nevar Nameiti Biruta sagaidīt.

Bedz arvien tālākus tā naktī ugunsgrēkus,

Ir gluži ņēmušas tai bēdas pēd'jos spēkus.

Tā slāba gultā guļ, to nepriecēs nekas,

Ir acis melnas tai, par matiem melnākas.

Tā gaida, tīdama sev seju slaidās bizēs,

Kad pārpilns jātnieku pils plašais laukums vizēs.

„Uz pļavām zaļajām drīz stirna jaunā ies

Ar bērniem ganīties. Ej, aukle, lūkoties,

Ir lieli putekļi uz tālā prūšu ceļa."

„Tie ziedoņputekļi, ko saceļ biržu zeļa."

Un diena otra aust: „Pie loga, aukle, ej,

Šurp, vēja plīvotas, pa ceļu krēpes skrej."

„Es tikai baložus vien redzu, kuri bariem

Uz ceļa nolaižas un mirdz zem saules stariem."

Un diena trešā nāk: „Jau dunē klajums viss,

Ej, aukle, lūkoties, šurp steidzas Nameitis."
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..Mirdz tālē vairogi kā lielas sudrablāsas."

„Ak, aukle, pasaki, — ir zirgi kādas krāsas?"

„Jel valdies, Biruta, uz prūšu ceļa spulgs

Velk ratus lēnītēm kāds baltu zirgu pulks."

„Pie loga mani ved jel, aukle, redzēt gribu

Es pirmā Nameiti un viņa bruņu zibu,

Es pirmā gribu būt, kas viņa smaidu gūs.

Ak, baltie kumeļi, ko manim vedat jūs?"

Tā logā ieķeras, un viņas acis platas

Uz zirgiem gausajiem un kara pulkiem skatās,

Kas lēnām tuvojas. Liels stāv pār ļaudīm vaids,

Klust drūmi kareivji, raud gauži kunigaits.

Un šķēpu caurdurtu un as'ņainu un aukstu

Tā pazīst Nameiti, kas guļ uz ratiem augstu;

Kā krēslas pārpildīts tumst viņas acīm gaiss

Un mežu zaļganums, saulstaros priecīgais.

„Kā tevi sastapt gan, mans draugs, lai ātrāk varu?

Vai man pa durvīm iet? Tas ceļš man šķiet par garu.

Tur tu, tur kareivji, es gribu būt starp tiem!"

Caur logu viņa lec un krīt uz akmeņiem,

Ko vija šalcošas un baltas viļņu stīgas.

Kā bailēs sagriezās ap pili bezdelīgas,

Un zaļais apinis, kas apkārt mūriem skrej,

No zemes drebēja līdz torņa virsotnei.

Ņem leiši Birutu, ko ūdens straumes kulda,

Un blakus Nameitim uz kara ratiem gulda.

Pa tekām priecīgām, kas puķēm vītas šķiet,

Kā māsas draudzīgasar mīlu nāve iet.
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Tik plašu, kādu redz pār galvām debess jumu —

Redz leišos zāļainu bez gala līdzenumu.

Ne viņš ir kareivju, ne meža zvēru mīts —

Tik dažreiz pārjoņo to briedis izbaidīts,

Un vējš še nolaižas, kad gurds no skrējām savām

Viņš aizskrien smaržu pilns no zemgaliešu pļavām,

Bet tagad līdzenums pilns ļaužu dunē viss,

Sārts viņā milzīgs krauts, uz viņa Nameitis

Un leišu Biruta, lai viņi uguns zeltos

Kā liesma šķīstīta pret viņpasauli celtos.

Guļ Nameits — debesis ir zils virs viņa vāks,

Par ozolmieru nu miers viņā varenāks,

Kā mežu šalkoņu dzird pūlī elsu šalku,

Kad uguns vīdamās sāk aizkārt sauso malku.

Jau nozūd Nameitis — redz to tik dievu acs:

Sedz, plaši plīvojošs, to liesmu palags plats.

Guns rūc un augstāk kāpj no viņa koku cisām,

Redz to no Zemgales un leišu malām visām.

Sārts kust un līgojas, un, likās, ieskries spožs

Viņš debess vairogā kā ģērbons liesmojošs.

Bet te, kad vējā guns visbaigāk kļuva velta —

Kāds briedis liels un stalts, kam ragi bija zelta,

No liesmām izlēca un apkārt vērās pikts.

Kā kaujas taureibij tā brēciens skaļš un dikts.

Tad prom uz Zemgali viņš aizauļojot zuda —

Tik ragi nomirdzu virs zāļu klaja gluda.

Ap tevi, Nameiti, kā viļņi mūži vird,

Bet tevi nenoveic, un ausis manas dzird

Vēl tavu skrējienu, tu, briedi zelta ragiem,

Kad pāri Latvijai nāk nelaiks soļiem smagiem!
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Sen ledus izgāja, un cits bij pavasars.

Pa gaisiem spēlēdams jautrs balto gulbju bars

No tālēm atpakaļ uz Zemgaliju griezās

Un ligzdas taisīja sev purva niedrās biezās.

Bet nokaut meklēja vēl vācu šķēps un vilts

Tos, kas bij Nameiša un viņa radu cilts.

Un tikai Mežotnē bij velta viņu taujā:

Ar dēlu izglābās no vācu nagiem Nauja.

Kur ceļu meža zoss tik iespēj saskatīt —

Pie vecas māmuļas tā nemanīta mīt,

Kas ņipra turējās simts gadu dzīvē sīksti.

Še liepā uzkāra tā savam dēlam līksti.

Še viņiem patikās pa zelta vakariem

Arvienu kavēties. Ik dienas pienu tiem

Še deva briežmāte, bet pura gulbji dūnas;

Tos avots veldzēja vēss, tecēdams no sūnas.

Reiz liepā ielaidās, kad rīts bij jautrs un spožs,

Kāds dūcošs bišu spiets, pēc medus smaržojošs

Un teica māmuļa tad, smiedamās pie sevim:

„Tā zīme tīkama kā dēlam, tā ar tevim:

Ar savu smagumu tās liepas zarus liec,

Būs dzimums Nameiša liels kā šis bišu spiets.

šai liepas dobumā,kur tumši ir un šauri,

Tās dūks un medu krās un dzīvos mūžiem cauri.

Un piedzims dziedonis kādreiz uz vietas šās;

Viņš Nameiša būs cilts. Jūs abus apdziedās

Tas karstā vasarā šī kuplā koka ēnā."

Un Nauja pavērās uz dēlu smaidā lēnā,

Tik maigi uzsmaidīt vien Mūza laipnā prot

Kas mani vadīja šo dziesmu saliekot.

BiJlītēs, 1923.—24. g. vasarā.
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I

Pie vecām liepām nosēdāmies mēs,

Kad durvis raibās kino atdarīja

Un rietu zelts līt sāka galotnēs,

Un, klausoties, kā burbuļodams lija

Zem lapām ūdens skaņās kaskādēs,

šo mīlas stāstu manim izstāstīja

Pa pusei jucis, sadrūmis un bāls

Uz Bastejkalna draugs mans Marciāls.

II

Man mīlas nav pret radījumiem maigiem,

Ko tik starp mums par Rīgas dāmām sauc;

Pie pirmās tikšanās tās tev uz vaigiem

Un lūpām, krūtīm jau ir skūpstīt Jauts.

Pēc tam, ja nebaidies no mirkļiem baigiem,

Tad uzvelc buras un, kur gribi, brauc.

Tās tādas kā šis Bastejkalna kanāls,

Pa kuru vizinājās pūlis banāls.
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m

Tās mākslu mīl. Kur izrādi rīt dos —

Vēl labāki par afišām tās zina,

Un trepes operās un koncertos

Ar saviem svārkiem viņas pārplūdina,

šai sfērā laurus visu krāšņākos

Kāds ]oti slavens latvju valstsvīrs šķina

Un šķin arvienu. Kāds ir viņa vārds?

Bet tam lai plīvurs šoreiz pāri kārts.

IV

Nu atstāsim šīs dāmas, krāsās kuras

Uz gleznas triepis barbars mākslinieks;

Par citu dāmu, kura acīs duras

Vēl sabiedrībai maz — man runāt prieks.

Kaut vientulībā spīdošā tā turas,

Bet kas to pazīs — tas vairs nenoliegs. —

Tā Rīgu pārveidos caur savu garšu,

It kā ar Pannas vijolīšu smaršu.

V

Kad pirmizrāde bija Karmenai,

Man skati stājās, baiga spēka dzīti,

Pie melni ģērbtās dāmas. Roka tai

Uz klēpja rotājās ar vēdeklīti.

Un viņas pierei drusku atsegtai

Bij mati melni cirtās pāri vīti. —

Bet viņas manieres un žesti, tons?

Un prātā nāca manim Trianons.
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VI

Un karsti šalkoņi, no manis nīsti,

Es jutu — sirdi svilina un dedz.

„Vai dāmu melnģērbto tu nepazīsti,

Ar vēdekli, ko trešā ložā redz?"

Pie drauga griezos. — „Pazīstu un īsti.

Tā parīziete, to še zin tik rets."

„Tās vārds?" — „Es apmierinu tavu dziņu —

Par Marselini Nevermor sauc viņu."

VII

„Nesen tā atbrauca no Parīzes,

Ar Rīgu pazīstama ļoti īsi.

Vēl vakar pie tās viesos biju es...

Bet tu jau, mīļais, topi bāls un trīsi!

še jālieto tev citas metodes:

Ne es tev konkurents. Tu sapratīsi,

Ka ne Vato, bet Rubenss mīluls mans."

Te dzisa guns, jo pēdējs bija zvans.

VIII

Bet domas manas aizlidoja tālē:

Pie kā gan asinājies viņas prāts?

Pie kādām gleznām, kuras nenobālē,

Ir viņas gājiens bijis vedināts?

Vai vecu laiku salonā vai zālē

Vēl viņas tēlu glabā spoguls kāds?

Kas veda to pa Versaliju ejām,

Kur elki mirdz ar nemirstīgām sejām?



150

IX

Es neredzēju vairs, ka Hozem zust

Bij Karmen dejas kaislīgajā lokā,

Bet spēju tikai drebēdamsvēl just,

Ka karājos pats mīlas krusta kokā,

Kad raudzījos, kur graciozi kust

Uz ložas malas elegantā rokā

Ar kaķa viltu slēpumains un baiss

Šis vēdeklis caur krēslu mirdzošais!

X

Cik ātri, uzliesmojot kaislai dziņai,

Viss iepriekšējais jūk un pīšļos krīt!

Es sēdēju tik jāvies vienai miņai:

Kaut beigtos viss, kaut iespētu tūlīt

Uz pleca mēteli es uzmest viņai,

Caur pūli to uz ielas izvadīt

Un but ar viņu minūtes kaut īsas

Zem pusnakts zvaigžņu zeltmirdzošās trīsas!

XI

Te priekškars krita, kļuva gaišs, un nams

No aplausiem kā vētra iedunējās.

„Vai negribi tu palikt pazīstams

Tai, kuru rīt jau pieminēsi dzejā?"

Es piekritu, ar galvu pamezdams,

Tam sekojot. Tik kaut kur iezibējās

Vēl spoguļdzelmē manim pašam tāls

Uz brīdi sejs mans it kā palags bāls.
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XII

Nu sapratu, cik neatvairāms bija

Šis viņas lēns un tīkams vienkāršums,

Kad piecēlusies viņa uzsmaidīja

Ar smaidu nemanāmu abiem mums.

Un gara tuvumā, kas no tā lija,

Tik ātri izzuda viss attālums.

Un pasniegtu ar žestu vāri gausu

Es laimīgs noskūpstīju roku sausu.

XIII

„Kā patikās jums latviešu Karmen?"

„Šo pozu tūļību ne visai cienu."

„Man liekas, Rīgā jūs tik necik sen?"

„Ne visai, šeit es nedēļu tik vienu,

Bet apnikums jau mani atkal dzen

Uz vakariem, uz Parīzi arvienu...

Dziest guns, ardievu! Varbūt laime būs

Man, kungi, drīz pie sevis redzēt jūs."

xrv

No izmisuma, kurš mums sirdis vajā —

Tik sasniegums ir vienīgs pestītājs.

Nu kā tororo izjāšu es klajā,

Kur gaida uzvara vai kritiens baiss,

Kā karogs tumšā siržu cīņā šajā

Lai man ir viņas mētels sarkanais.

Mirst tik Hozē — es gribu sadegt mokās

Un triumfēt, un izgaist viņas rokās!
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XV

No centra nost, kur tikko sadzirdams

Ir dārdonis, kas ielās nemierīgās,

Veclaiku stilā paceļas kāds nams

Ar diviem stāviem, ievīts vīna stīgās.

Uz dārzu balkons knapi saredzams

Stāv pelēks, slēpies liepās vientulīgās.

Tāds bij šis poētiskais pālais d'or,

Kur mita Marseline Nevermor.

XVI

Uz zvanu vajā durvis smagās vērās,

Ak, vai tas bija mīlētāja bīls,

Kurš karsts un kvēlojošs man sirdī ķērās,

Kad krēslains atdarījās vestibils,

Kur juku laika vientulīgās sērās

Vēl stingrs bij redzams ampiriskais stils.

Bet, kas no spoguja man pretī smīnē?

Un apburts skatījos es Marselinē.

xvn

„Tas jūs, mans dzejnieki Cik jūs nevarīgs!

Jūs gaidu ienākam pie visiem zvaniem!

Tik tālāku! Zaigs laikam pārāk sīks,

Kas izstaro no kandelabriem maniem?

Man sveces tīk. Vai nava vieglprātīgs

Šo gleznu žanrs ar marķīzēm un ganiem

šai laikmetā? Bet laimīga es še,

Šais istabās, kur Fragonārs, Bušē."
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XVIII

„Ak, Nevermor! Viss jums pie kājām klusēs,

Kas esat sapnis, īstenība, malds,

Šim laikmetam uz pleca nolaidušos

Ar spārniem trīcošiem kā tauriņš balts.

Nu manas buras reizi mierā dusēs,

Jo mani atpūtis vējš rāms un salds

Ir beidzot saulainā un klusā malā.

Kur manējs ceļš uz Giteru nu galā."

XIX

„No saskaņām še pārtikt dzejniekiem!"

Un viltīgs zīds, pilns šalku, nočaukstēja

Pie klavierēm aiz zaļiem laurkokiem.

Pa kauliņiem drīz viegli pirksti deja,

Un meldijā, kas izplūda zem tiem,

Man acu priekšā mirdzošs izpeldēja

Ar greznām dāmām peizažs melodisks,

Ko apspīdēja rietošs saules disks.

XX

Ak, vecie palasti un torņi slaiki,

Kas cauri mūžiem nedzirdami zvan!

Bet māņi atkāpjas un izklīst tvaiki,

Un senā melodija atkal skan.

Šie mākslas, kavalieru, dāmu laiki,

Jūs bijāt prātā pazuduši man.

Nu brīnos klusi — mīļās roka raisa

Šos apvāršņus, aiz kuriem viņi gaisa.
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XXI

Un nesa mani savos skāvienos

Šo seno dienu saules pilnā dusa.

Es apmeklēju buduārus tos,

Kur mita tie, kas mīlēt nepiekusa.

Es tāli aizdomāju. Pēkšņi atmodos:

Aiz manis dzirdas drēbju čala klusa,

Un jūtu, kāds uz galvu roku liek...

„Vai sapņojat, jūs mīļais dziesminiek?"

XXII

Mēs apsēdāmies smaidoši un vāri

Pie rožainas un gaišas atzveltnes

Un atjāvām, lai ātrs caur laiku āri

Mūs dialogs ar viegliem spārniem nes.

Kad dzisa guns un pusnakts bij jau pāri,

Un rima sarunas — tad cēlos es

Ar sirdi trīcošu un cirstu pušu,

No viņas vārdiem klusi noreibušu.

XXIII

„Citeras valdniece visdaiļa jūs,

Še sirdi atstājis, pats projām dodos.

Ar labu nakt. Varbūt, ka reizi būs

Jūs' gliemežrati ar pie manis godos?"

„Es nezinu, bet parastais gaid' mūs,

Kamēr šī zeme parastos stāv grodos,

Pēc kārtas draud ir laime tam, ir posts,

Kurš stāvu skar, kas vēnus jostas jozts."
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xxrv

„Posts no jums laime." Un es atvadījos,

Tāds klusums dīvains bij uz pasaules,

Ka ielā pats no saviem soļiem bijos,

Man likās — viens virs zemes dzīvs vēl es,

Vairs kustēt nedrīkstēdams — noraudzījos,

Kā pieaugošs un mirdzošs pusmēness

Vēl rotājās pa viņas logu stikliem

Ar atspīdumiem zeltainiem un bikliem.

XXV

Es redzu, ka starp zvaigznēm, kuras steidz

Dzēst dienas ausmā savu staru plēnes,

Tik mīlas zvaigznes mirdzēt nenobeidz.

Tad atspiedos uz kāda sola lēnes,

Par Marselini domādams: „Jel teic

Tu, bezgalībā mirdzošais zeltmēnes,

Un tu, pa gaisiem klīstošs meteor,

Vai mani mīlē daiļā Nevermor?"

XXVI

Un no tā vakara vairs nepatikās

Man odalisku blondo apkampiens,

No draugiem vairījos, bet mīļš man likās

Šis posta pilsēts, viņa ielu pliens,

Kur, vīnu dzerdams, kas vēl vairāk tikās,

Un mīlā kaisdams tā kā vēl neviens,

Un mīļās daili elpodams kā gaisu,

Es savas mīlas rīta blāzmā gaisu.
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XXVII

Ko citas darīja — bij nepareizs

Pret viņas garšu, nekļūdīgu garā,

Ceļš iepriekšējais likās manim greizs,

Kopš sajutos es viņas dailes varā.

Tā mita mājās, un tik retu reiz

šad tad uz ielas gaišā novakarā,

Kur saulē ņirba pūļa dārgums lēts,

Tā iezibās kā brīnums violets.

XXVIII

Tā kopā pārlaidām mēs katru dienu,

Šo klaidu burvību kas izteikt spēs?

Kad bijām apnikuši ielu plienu

Un orķestrus pa kafejnīcām — mēs

Uz tāļiem parkiem nogājām arvienu,

Tur maldīju to liepu gatuvēs

Zem saulē sasilušām lapu žūžām,

Tai vārdus čukstēdams, ko čukstēs mūžam.

XXIX

Ak vārdi brīnišķi — jums mūžs tik īss

Zem likteņdārdiem aukainiem un spējiem

Kā jautrai dziesmiņai, kas sirdīs trīs

Rītausā putniem, dienas apsveicējiem,

Ak vārdi maigie, kas jūs salasīs

No manis kaisītus pa visiem vējiem?

Kad ziedēs ceriņi un liepas plauks —

Tos lapu šalkā sadzirdēsi, draugs.
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XXX

Reiz atkal vakarā pie viņas biju,

Virs namiem satumsa jau debess loks,

Ar saules rieta vieglo harmoniju

Mūs apdvesa pret dārzu vērtais logs.

Rāmo bij beidzis savu melodiju,

Un izsīcis bij arī dialogs,

Un it kā putni pavasara gaidas

Mums pāri stundas ātrspārnainas laidās,

XXXI

Tik neparasti šoreiz mierīgai

Bij viņas sejai pāri tāla jauda,

Un matu cirtas atrisušas tai

Ar vieglām trīsām mana elpa glauda,

Kad, atļāvusies gurdai nevarai,

Nu manā rokā viņas roka snauda.

Tas bij tas mirklis mūžīgāks kā mūžs,

Kas cauri sirdīm rožu smaržu pūš.

XXXII

Te viņa, sagūstīta pēkšņas miņas:

„To grāmatu, kas galdā, pasniedziet.

Pie viņas saista mani senatmiņas,

Tur vārdi, kas no prāta neiziet.

Un uzšķiriet tās sonetes no viņas,

Kas saldi mīlu atraidītu dzied..."

Un sejas mums, kas viena otru skāra,

Tad noliecās pie sendienu Ronsāra.
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xxxm

Un dzejnieks, mūžības un slavas skauts,

Mūs līgoja pa savu rindu šūpām,

Un sirds man drebēja, līdz nepieplaku rauts

Es varas kaislīgas pie viņas lūpām.

Ak, mīlas dzejas melodiskais strauts,

Kurš redzēji Frančesku kādreiz klūpam,

Un liktens tāds bij arī Bonsāram —

Nekad to nelasījām vairs pēc tam.

XXXIV

Uz mūžību es viņas rokās slīgu,

Nu viņas sejas lēni apstarots;

Cik neteicu tai vārdu nemirstīgu,

Cik skūpstu netika še manis viņai dots!

Ar viņas stāvu, vijīgu kā stīgu,

Es kā ar nāvi kļuvu savažots

Un, aizmirsdams, ka nākošs brīdis mānās,

Es raudot slēpu seju viņas drānās.

XXXV

Kad bija nobeiguši pāri liet

Mums savu gaismu mirkļi rožsarkani —

Pilns mīlas maiguma, kas nenoriet,

Es biju laimīgs it kā senie gani.

Un jautāju, to skaudams: „Pasakiet,

Vai mīlējāt jūs, Marseline, mani?"

„Es nezinu, bet visu jūtu es

Kā mūziku, kas mani skauj un nes."
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XXXVI

„Es sirdi jūtu, kas pie manas sitas,

Es jūtu asinis, kas plok un kūs',

Un rīta ausmu, atkal dienas citas,

Bet it nevienas, kura izšķirs mūs.

les ziedoņi un rudens lapu kritās,

Bet tikpat maigi paturēšu jūs

Līdz mūža galam savās rokās vītu..."

„Tas nevar būt. Es aizbraucu jau rītu."

XXXVII

Pēc vārdiem šiem man nebij nomirt grūt',

Un bēru sveču kluso zaigošanos

Es kandelabros sajutu varbūt.

No aizdomām, kas bruka sapņos manos,

Tai naktī nespēju vairs vaļā kļūt.

„Kam noskumstat? Caur īso izšķiršanos

Uz manu sirdi ceļš jums neaizaugs:

Jūs sagaidu pie sevis parīt, draugs."

xxxvm

Sen kandelabros sveces negailējās,

Bet just jau varēja, ka pāri mums

Un gleznām, grieztiem lauru kokiem lejas

Arvienu plašāk rīta bālganums.

Uz pjedestāliem krēslā atzīmējās

Ir Afrodītes kailais lieliskums,

Un Pans un Fauns, kas pārpilns vīna tvaikiem

Nes reibu dievišķīgu cauri laikiem.
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XXXIX

„Jums jāiet projām. Pirmais cīrulīts

Virs namiem gaisā pacēlies — vai dzirdat;

Vēl skūpstu pēd'jo paņemiet sev līdz..

„Ir manu saņemiet un neaizmirstiet,

Kas viņā klusi šinī brīdī trīc,

Kad dienu pagājušo lapas šķirstiet."

„Arvienu man būs tas kā talismans.

Es atminēšos ilgi, mīļais mans."

XL

Rīt paguru zem izmisuma sava.

Vai nedzirdēšu it nekur vairs gan

To balsu, kura pilsētā še nava,

Bet kurš caur trokšņiem visur ausīs skan?

Vai tas bij parks, vai bulvāris, vai pļava —

Nekur vairs pretī nepazina man

Ne gājiens graciozs, ne skatiens svētais,

Ne plīvurs melns, ne mēteis violetais.

XLI

Kad baigu nakti, sapņu biedināts,

Līdz rītausai bez miega pavadīju

Un gurušais un aptumsušais prāts

Tik vērpa atmiņu un skumju dziju,

No viņas vēsti atnesa man kāds,

Un, krēslā atkritis, es pārlasīju

Šos mīļās vārdus, kuri sirdī man

Kā veļu upes melodija skan:
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XUJ

„Jel nebrauciet un saprotiet šo vaidu:

Nāks mīlas rudens, viņam līdzi sals.

Es domāju par jums, bet ne jūs gaidu.

Sit visam ātrs un nenovēršams gals.

Un glauzdamās es savas ilgas raidu,

Kur brīnišķīgs un neizbēgams balss

Sauc mani, reibina un vi) arvienam

Uz bijušām un satumsušām dienām."

XLIII

„Ja abi ne — viens no mums ilgi skums

Dēļ sirds, kas viņu pārāk tālu vīla,

Līdz mieru nesīs tam cits debess jums.

Jūs bijāt manim jaunas dzīves ķīla,

Par to lai mana pateicība jums.

Kad par jums domāju, tad jūsu mīla

Kā menuets vēl mulsina un skar,

Ko nospēlēju jums es tovakar."

XLIV

„Vēl tagad mītu rožainajos āros,

Kur otru reizi sirds vairs neiekļūs,

Kad, slīgstot jūsu apkampienos vāros,

Ar maigumu kas savienoja mūs,

Pie jūsu lūpām maigā skūpstā skaros.

Ak, mīļais dzejniek, pieminēsit jūs,

Ja dvēs'lē atmirdzēs jums senie smīni,

Ar labvēlību mazo Marselini."
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XLV

„Grimst jūlijs mans ik dienas dīvaināk

Ar lapām, smaršām laiku bezdibenā;

Es redzu, šurpu suulains rudens nāk

Un zeltu vīstošu pa laukiem dzenā.

Tad mana sirds, kas visu mīlēt māk,

Jūs atcerēsies kādā parkā senā,

Kur tēli mirdz, no kokiem lapas rit

Un fontāns lejas, burbuļo un sit."

XLVI

Še saraustījās draugam elsās spējās

Šis mīlas rondo viegls un valdzinošs.

Bet kaskādēs arvienu skaņāk lējās

Pa klintīm lejup ūdens balts un spožs

Un sita putas, raudāja un smējās

Kā mīlas stāsts, kurš bij tik valdzinošs

Kā tumši silueti senās ainās,

Kas parādās uz sienas mēnešainas.

XLVII

Viņš ievaidējās: „Viss ap mani vīst,

Es elpoju tik bezcerības gaisu.

Bet viņas tēls pa atmiņceļiem klīst,

Ko es ar pēd'jiem rožu ziediem kaisu.

Vai ielā es, kur saule spilgti līst,

Vai istabā simts gunis vaļā raisu,

Bet tik to tumsu acis manas redz,

Kur iedejoj's mans dzīves menuets."
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XLVIII

„Stāsts, jautri sākts, arvienu izskan sērās/

Viņš nobeidza, un viņa skatiens sauss

Ar slāpēm kvēlošām un ilgām vērās,

Kur ēnā mirdza pustukšotais kauss.

Viņš dzēra daudz, bet tomēr neatdzērās.

„Jel dzēri, draugs! Vīns peklē bēdas raus,

Un izdziedinās laipnā Bakcha vara

Tās nelaimes, ko Venera mums dara."

XLXX

Un dzēra viņš, es smaidot dzēru ar,

To aplūkodams priekā nemitīgā:

Uz satikšanos gāju rītvakar

Ar Marselini, atbraukušu Rīgā.

Vai notiksies viss tas, kas notikt var,

Un uzsmaidīs man daiļā, svētlaimīgā,

Jeb sabruks arī manējais rēve d'or

Pie kājām Marselinei Nevermor?

Billitēs, 1920. g. jūnijā.





BRETAŅAS LEĢENDA
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1

Lai mūžiem spītētu, kas ātri skrej,

Montfors šo pili uzcēlis ir labi,

Jo viņas torņi galvas gaisā slej

Pie apvāršņa kā Heraklesa stabi.

Vēl pazīstami tikai apkaimei

Tur tagad valda viņa dēli abi,

Bet turnīrā ir kritis barons pats

Caur šķēpu, iedurtu iekš labās acs.

II

Un kara mākslās ievingrināt roku

Tik labi mācija tos bruņnieks kāds,

Ka tikai jāt, nest zobiņu, šaut loku

Bij vienīgais, uz ko tiem nesās prāts.

Un strīdos viņi nepazina joku:

Ikviens to pretnieks, smagi dullināts

Kā viņu sitienu, tā uzbrukumu dunas,

No segliem gāzās, žvadzinādams bruņas.
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m

Un līdz ko diena uzausa — tūlīt

Mežs apņēma tos slēpumamām vēdām;

Tie nemitējās meža zvērus dzīt

Līdz rietu horizonta kalnu grēdām,

Un kad jau vakars zemi sāka tīt —

Tie atgriezās pa asiņainām pēdām —

Tiem medījums bij meža kuilis baiss

Vai stirna biklā, briedis ragainais.

IV

Kā vijolīte, kuru neierauga

Pie pirmā acu uzmetiena skats,

Ar viņiem pilī skaistā Laura auga,

Ko atvedis bij mazu barons pats.

Kā papele tā mūros vijās šmauga,

Un kad bij beidzot attecējis gads,

Kur sākās viņas jaunavības svīdums,

Tai brīnišķs acīs iemirdzējās spīdums.

V

Kad logā sēdās tā pa vakariem,

Tad sapņi, vieglās saņēmuši skavās,

To aiznesa līdz viņiem apvāršņiem,

Kur bruņinieki mīlējās un kāvās.

Kā lidoja tā domās līdzi tiem!

Te trubadūru jautrās dziesmu slavās

Tās vārds kā putnis brīnišķīgs un zils

Pa gaisiem brīviem aizlaidās no pils.
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VI

No torņa robainā nu pieteikt sāca

Ikkatru dienu viesus taurinieks;

No tālām zemēm bruņinieki nāca,

Kam Lauras labad pazudis bij miegs.

Bet dvēseli un sirdi viņai māca

Vēl nezināms un mirdzošs bruņinieks,

Kam bija lepnums, spars un ciņu alkums

Un cēla sirds un savaldzinošs smalkums.

VII

Bet viņš nekur vēl viņai neatspīd,

Un sapņi paliek tikai viņas guvums.

Bet, par to domājot, arvienu slīd

No smalkām rokām viņai smalkais šuvums,

Tā skatās tālumā, un dažu brīd

To apņem viņa žilbinošs tuvums

Kā novakara liesmains padebess,

Ko sarkanu pār mežiem vēji nes.

vra

Te vasaļus caur gribu patvaļīgo

Uz turnīru pats kārais Beimsā sauc.

Pa franču zemi bruņcepures spīgo,

Viss sakustas, šai spožā barā rauts.

Uz sacīksti nu posās varonīgo

Ar Lauru pirmreiz abi brāļi daudz.

Ir saldi, pametot šo pasauli, kur šauri,

Klīst vieglā dziesmā visiem mūžiem cauri.
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IX

Mirdz turnīrs spožs. Vislielais siržu zvejs

Nekur nav dāmas redzējis tik skaistas

Kā šeit. Bet Lauras nevainīgais sejs

Kā Dieva Mātes sejs visdaiļāk laistās,

Pat karalieni viņš ir pārspīdēj's,

Un visiem sirdis vienā domā saistās —

Lai spēks vislielākais tiek vainagots

Tās, kurai daiļums cildenākais dots.

X

Un iedvesmas un cēlas mīlas liesmas

Pa trubadūru sirdīm viņa lej.

Un paceļ viņas daili desmit dziesmas

Kā desmit spārni pāri pasaulei.

Bet arēnā kust dzelzīs kaltas briesmas.

Stāv divās rindās bruņnieki — tad skrej

Ar zirgiem viens pret otru dusmu kaisā.

Šķīst bruņas, pīķu drumstalas lec gaisā.

XI

No bruņcepuru spalvām mākons balts

Kā sniegputens virs cīkstītājiem šaujas;

Viss griežas, kliedz un sitas, aukas malts,

Un cilvēki un zirgi kaudzē kraujas.

Bet kas šis bruņnieks, zilās bruņās kalts,

Kurš, veicis divdesmitus, viens pats kaujas,

Pret kuru zobiņi un šķēpi lūst,

Kurš cērt un veic un uzvaru sev gūst.
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xn

No aplausiem viss amfiteātrs kratās,

Kad veicējs noņem cepuri un liegs

Pret Lauru ceļus liec. Un viņa skatās,

Ka neparasts vēl pārsteigums un prieks

Tai sejā daiļā liets un acīs platās:

Žiljens šis veicējs, viņš tas bruņinieks,

Kurš auļoja, kad beidzās dienas čalas,

Tērpts rietu ugunīs no debess malas.

XIII

Un žiljens sajūt siltus avotus

Sev sirdī pēkšņi sitamies un plūstam;

Viņš skatās Laurā starojošs un kluss

Un atļauj sevi mīlas saldam gūstam.

Viss maija zilums viņas acīs dus.

Ap sevi jūt viņš visus mūrus grūstam,

Un apņem viņu mīlas mīlīgs mūžs,

Kas cauri sirdīm rožu smaržu pūš.

XIV

Ar sirdi reizē priecīgu un grūtu

Redz Laura, ka tā otrreiz nesastaps

Vairs savā dzīvē bruņnieka, kas būtu

Kā viņš tik smalks un pazemīgs un labs.

Kaut viņas vārds no viņa lūpām kļūtu

Tik viņai vienai izrunāts — bet taps

Viņš izkliegts karalaukos viņa gribas,

Kur lēkā vairogu un šķēpu zibas!
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XV

Ir vakars. Dzīres. Zālē spožums trīc,

Kas mirdzē karalienes zelta bizē.

Skan kausu kristais, laistās dāmu zīds,

Un trubadūri dziesmas improvizē.

let neredzama guns ik sirdij līdz,

Un apkārt daiļums saulstarainais vizē

Kā dabā, kad tai nokrīt ziemas slogs

Un savijas ar rozi vīna koks.

XVI

Bet, atšķirti no dzīru trokšņa skaļā,

žiljens ar Lauru staigādami triec.

Lūk, tie uz balkona, kas pavērts vaļā

Uz parku, kas ir mēnesnīcas liets.

Tie ieiet naktī smaržainā un zaļā,

Kur koki zarus aizmigušus liec

Pār baseiniem un marmoraināmmalām,

Virs kuriem strūklas skaņām sitas čalām.

xvn

Pa gadu simtu alejām tie klīst,

Kur apslacina viņus debess rasa.

No lūpām neviļus tiem vārdi rīst,

Ko grāmatās neviens pats neizlasa.

Ne diena tos, ne gudrie nepazīst.

Bet ja pēc viņiem neviļus kāds prasa,

Tad viņus naktīs izstāstīs tiem parks,

Vecs mīlnieku un mēnesnīcas sargs.
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xvni

Skan pilsētā tik retas suņu rejas,

Ne dzird tur runas, ne ar staigā kāds.

No vīna kalniem attālajiem lejas

Caur silto gaisu reibošs aromāts.

Mirdz tāle skaidra — tikai vietām lejas

Un līdzenumus robains tumšums māc,

Ko, augšup sliedamās kā kalnu gāle,

Met mēnesnīcā zilā katedrāle.

XIX

Tie viņas ēnā, gluži klāti tās,

Tā dusē it kā debess zvaigzņu pļavās

Un aplūko tiesejas savādās,

Ko viņa auklē akmeņainās skavās;

Uz viņu soļiem laipni noraugās

Dievs Labais, turot Jēru rokās savās,

Un acis dziļās nenogriež no tiem

Kāds spārnots eņģels smaidiem dīvainiem.

XX

Uz virsotni visaugstākajo traucas

Nakts vientuļā ar saviem spīdekļiem,

Kas kopā, rītam pretī ritot, saucas.

Un ilgi vēl uz trepju akmeņiem

Ar svēto ēnām ēnas maigi jaucas

šai naktī siltā abiem mīlniekiem,

Līdz, modinot ar dziesmu lauku tāles,

Skaņš cīruls pacēlās virs katedrāles.
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XXI

Žiljens ar Lauru pilī atgriezies,

Kā upe pjavas aplej pavasarā —

Tā mīlas avots viņā atvēries,

Plūst, burbuļo un ņem to savā varā.

Viņš, lauku klejotājs, svešs tagad vies's,

Ir žiglo mednieku un draugu barā —

Bez viņa mežos suņi jautri rej,

Un taures ieskanas, un brieži skrej.

XXII

Tas tumšais dārzs, kur ķerubs stāv pie vārtiem,

Tam šķita svešs un brīnumpilns un tāls —

Nu augļiem, vēl neviena neaizkārtiem,

Ar lūpām pieskaras viņš bikls un bāls;

Tur roze smaržo ziediem tumši sārtiem,

Un Lauras mati — lapu dzeltens vāls,

Tam šķiet kā kviešu lauks, kur Vēnus maigā,

Saulstariem vizuļojot, kaila staigā.

XXIII

Līdz bezdelīgas iesāk čivināt

Un logus apgaismo rītausa liega,

Žiljens pie Lauras gultas steidzas klāt

Un, maigi skūpstīdams, to ceļ no miega.

Tā saviem matiem steidzas viņu klāt,

Līdz viņi pakrīt, skauti saldā zieda.

Kāds rožu krūms pilns smaržas viņus sedz,

Tie savai laimei gala nesaredz.
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XXIV

Pie Dievmātes pils mazā baznīciņā

No Lauras ceļiem silts reiz kļuvis pliens —

Tā aizmirsta — ar lauku puķēm viņā

Pie Zvaigžņainās vairs neatnāk neviens.

Tā neatmin, ka tikai Viņas ziņā

Stāv nelaimes un laimes pavediens.

Tai elpot tīk to puķu smaržas saldas,

Kas tekās zied, kur mīlētāji maldās.

XXV

Caur mīlu Laurai acis lepnas tiek,

Kaut necik sen vēl laistījās tās kautras,

Un vārdus baisīgus reiz dzirdēt liek

Tā Dievmātei, ko caurdūrušas šautras:

„Tu Zvaigžņainā, Tavs acu mirdzums siek

Pret manējiem, kas spīd uz galvas jautras,

Kaut spožums balts ir lauku lilijām,

Man krūtis vizē baltākas par tām."

XXVI

Laiks apstājies pār abiem mīlētājiem.

Te aptumšo tos draudošs padebess:

Pa mīlīgiem un gaišiem franču klajiem

Skrej vēstneši un baigas ziņas nes:

Liek kārais vasaļiem un karotājiem

let gājienā dēļ Kristus kapenes,

Un bruņnieki, lai stātos krusta karā,

Nu ceļas, tērpti tēraudā un varā.
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xxvn

Top atkal trokšņaina Montforu pils,

Un Laura redz ar asarām un vaidiem

Žiljena vairogu, kur laukums zils

Nes zelta vanagu ar spārniem slaidiem.

Vai atpaka) to kāds vairs pili vils?

žiljens grib Lauru nomierināt smaidiem:

„Pār jūrām skriet un kalniem vanags māk —

Līst asras tik par tiem, kas nepārnāk."

xxvm

Un mirk]i, laisti izbailēs un grēkā,

Kā atmiņas tiem abiem sirdis spiež,

Bet pagalmā jau kaujas zirgi lēkā,

Tilts smagi noklaudz, grāvim pāri sviež.

Nav elpas aizturēt vairs Lauras spēkā,

No ceļa skatus viņa nenogriež,

Un acīs plīvo viņai migla ruda,

Kad zelta vanags tai aiz kalna zuda.

XXIX

Nu pilī plašā Laura viena mīt,

Tik sapņi atnes tai no mīļā ziņas.

Tā dārzā neiet kokus apraudzīt,

Un rožkrūms izsmaržo un vīst bez viņas.

Tai stundas lēnas tīkas pavadīt

Pie Dievmātes iekš mazās baznīciņas.

Ap Zvaigžņaino nu atkal smaržas lied

Tām mijām, kas tai pie kājām zied.
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XXX

Jau klajumos mirdz zirnekļtīklu stīgas,

Un saule dzeltena drīz uzlēkdama riet,

Un Laura vēro žiglas bezdelīgas:

„Jūs, jautrie putni, kuri aizejiet,

Tam atkal paudiet mūsu zemes līgas,

To, garām skrejot, spārniem aizkariet.

To pazīsiet — tam seja skumju dzelta,

Skrien debesos tā vanags skaidra zelta."

XXXI

Vējš lapas aiznesis, sniegs pili vij,

Un Laura, visa pagājības miņā,

Pie audekla sēž pāri pusnaktij

Un Reimsas turnīru šuj skumja viņā,

Kur acu priekšā atkal viss, kas bij,

Nu ceļas mūžīgs it kā Dieva ziņā:

Tur Amoriem un šķēpiem apņemts gaiss,

Tur šampaņa, tās ziedons mīlīgais.

XXXII

let mēneši, un atkal vēries vaļā

Pār veco pili zilais debess loks,

Un koki trokšņo savā tērpā zaļā,

Un pagalmā ziedsenais rožu koks.

Triec avoti, brēc zvēri balsī skaļā,

Un Laura redz, kad atdarīts top logs,

Ka, apspīdētas ziedoņgaismas kautras,

Pār mūriem lido bezdelīgas jautras.
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XXXIII

Neko tai neteic putnu virtenes,

Kas šurpu nāk ar ziedoņmirdzu spožu.

Tik katru dienu baznīciņā nes

Nu Laura Dieva Mātei vairāk rožu.

„Teic, Zvaigžņainā, kas valdi pasaules,

Vai sevi sērām jeb vai priekiem jožu?

Vai tuksnešsmiltis sagriež viesuls baiss,

Kur, bultas ķerts, mans vanags zeltainais?"

XXXIV

Tai Svētā nedod atbildes nekādas.

let ziema, šurpu ziedons atkal lied,

Pār pili gaisos gulbju pulki rādās,

Bet ko tie spēlē — Laura nenoģied.

Aug senās tekās zāles daždažādas,

Un rožkokā vairs rozes neuzzied:

Trīs gadi gaisuši jau gadu baros,

Kopš bruņinieki devās krusta karos.

XXXV

Bet kur Žiljens? Viņš visu augstāk celts,

No viņa tik caur cīņu asinīgo

Ciānas kalnā nests bij krusta zelts,

L.ai pretī debesīm viņš mūžīgs spīgo,

Kā naidnieks bēga, viņa šķēpa šķelts!

Tā vārds pa visām austrumzemēm līgo,

Tā rokas mājiens acu mirdzas dzēš,

Viņš uzbrūk svilinošs kā tuksnešvējš.
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XXXVI

Kad Ģetzemanē pirmās vīģes plauka,

Kāpj kuģos bruņnieki uz mājām braukt,

Tos pieminot, ko žūžo smilšu auka.

Sāk kuģu gali līkie viļņus jaukt,

Lūk, bruņnieki uz jūras zilā lauka,

Vējš viņu cerībām liek lielām augt.

No baigām atmiņām tiem pieres tīras,

Vējš mastus noliec, tauvas dzied kā līras.

XXXVII

Pār viļņiem mīlīgs gāja pavasars.

Te redz Žiljens — balts mākons gaisā svaidās.

Tas bija Vēnus maigais baložbars,

Kas jūrai pār uz dieves templi laidās.

Tiem spārnos slaidos pazudis bij spars,

Uz mastiem nometās tie dusas gaidās,

Un viņu baltums, nevainīgs un liegs,

Ap tauvām bij kā ziemeļzemju sniegs.

XXXVIII

Jau paslēpj spārnos viņi gurdi galvas

Un acis mīlīgās sāk aizdarīt,

Bet, nezinot, ka nes tie Vēnus balvas,

Pie lokiem ķeras bruņnieki tūlīt,

Un bultas nosvilpj — daudziem krāšņās spalvas

Nu traipās asinīm — tie lejup krīt,

Bet citi aizskrien uztraukumā baisā,

Un, balti vizot, pazūd jūras gaisā.
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XXXIX

No rožu gultas Vēnus lec — līdz zin

Par savu putnu bojā eju sūru.

Tā steidz pie Neptūna, kas dusmās tin

Ar pekles tumsu vizuļošo jūru.

Vējš mastus sveķainos kā stiebrus šķin

Un driskās saplosa ikkatru būru

Un kuģus tumšās ūdens virpās griež

Un dieves salā lauztus malā sviež.

XX,

Bet bruņinieki nevar apslēpt brīnu:

Plūst rožsmarža no debesīm, kas ceļ

Pār salu silto zilu baldachīnu.

Gar kalnu kraujām vīna koki zeļ,

Maigs vējš ikvienam izvilina smīnu;

No avotiem tie saujās velgu smeļ.

Tos pieminot, kas viļņos gāja nāvē,

Uz klinšu šķautnēm viņi drēbes žāvē.

XLI

Tie tālāk iet, un biklums no tiem mūk,

Tos apņem sievu piemīlīgais staltums:

Tie dieves tempļos, kuros kopā jūk

Ar marmorbaltumu maigs miesu baltums.

No rožu lūpām viņu as'nīs brūk

Ir kaisles ugunis, ir viņas saltums.

Un krūtis briestošas tos viļ un sauc

Kā rudens dārzs, kur zelta augļu daudz.
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XLII

Žiljens reiz snauda, paslēpies iekš alas,

Un te pie ūdeņa, ko lauri sedz,

Viņš pēkšņi sadzird skaņu straumju čalas.

Viņš zarus šķirdams, tuvojas un redz —

Stāv kaila jaunava pie avotmalas.

Un saulstaros, kas svilina un dedz,

Tā matus slaidos sev pār krūtīm svieda

Un volgu straumēm no tiem ārā spieda.

XLin

Sit elpa kvēla seju Žiljenam,

Tas viņai tuvojas ar soļiem naikiem.

Tā nevairās un pretī smaida tam

Un viņu glauda saviem pirkstiem slaikiem

No skūpstiem zust bij matu mitrumam,

Ir it kā draugi tie kopš seniem laikiem,

Tai brīdī nokalta, kur Lauras logs,

Montforu pilī vecais rožu koks.

xuv

Krīt bruņnieki dēļ franču zemes bēdās,

Te kādreiz redz tie — cejam gatavots

To kuģu bars ar mastiem, burām vēdās;

Bij ostā slava, mīla, raudas, gods,

Kad atkal kuģos bruņinieki sēdās.

No Neptūna caur Vēnus gādi dots

Bij vējiem rāmums, viļņiem viegla rita —

Un aizbrauca Žiljens un Amfitrita.
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XLV

No jauna trokšņaina Montforu pils,

Še bruņniekus viscēlos atkal mana.

Gaiss līksmu sarunu un dziesmu pilns,

No baznīcas nāk jautra zvanīšana.

Ar zelta vanagu kust nojums zils,

Mirdz zobiņi, skan pieši, zīdi sana.

Vējš karogus un lentas plīvo lēns:

Ar Amfitritu kāzas svin Žiljens.

XLVI

Še karalis ar karalieni maigu,

Ir klusums baznīcā, kas sirdis dzeļ,

Tiem logi uzmet daudzkrāsainu zaigu,

Un vīrāks dūmus mutujainus veļ.

Jau pildās telpas ērģeļskaņu baigu,

Un bīskaps rokas svētījošas ceļ,

Un Dievmātei nu savas dailes ņipras

Pie kājām noliec jaunava no Ķipras.

XLVII

Ir vakars, dzīres — zālē spožums trīc,

Kas mirdzē karalienes zelta bizē.

Skan kausu kristais, laistās dāmu zīds,

Un trubadūri dziesmas improvizē.

let neredzama guns ik sirdij līdz,

Un visur daiļums saulstaramais vizē

Kā dabā, kad tai nokrīt ziemas slogs,

Un savijas ar rozi vīna koks.
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XLVHI

Vai Laurai asaras dēļ mīļā lija?

Nav viņas liktens zināms it nekam.

Tik kāzu naktī sardznieks pamanīja

No viņas loga putnu aizskrienam.

Vai Lauras skumjā dvēsele tā bija?

Kas pateiks to? Bet drīzi vien pēc tam

No vecā parka, ziedoņvēsmās svaiga,

Bij sadzirdama kūkošana maiga.

XLIX

No lepnās pils šai drūmai pamalei

Vien drupas atstājis laiks nežēlīgais,

Pa kuriem vējā trokšņodami skrej

Tik vīnstīgas un apins mežonīgais.

Bet dzīvs vēl parks. Kad pavasaris smej,

Še dzeguzes balss dzirdams piemīlīgais,

Pilns tādu skumju atskan viņas zvans,

Ka nobeidz stabulēt un klausās gans.

Kauliņos — Rīgā, 1823.-24. g.
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I

Es vēros skumjš un garlaicības pilis

Pār senatmiņām, alkdams atveldzēties,

Kā apakš debess juma, kurš viss zils

Pār bezgalīgu pilsētu bij plēties,

Kust fabrikskursteņu un torņu sils.

Bet neļāva pie senā atveldzēties

Man, kuram drīzs un tuvs jau šķitās gals,

Šo ātro auto miljonkārtīgs balss.

II

Te kāds pie durvīm lēni pieklauvēja.

Kas traucēt mani drīkst? Kas ir šis ners?

Es skaņi saucu: „lekšā!" Pazibēja

Man pretī melns un spīdošs cilinders

Un briļļaina un gludi skūta seja.

Vai kungs šis tiešām kājas tālāk spers

Šai istabā, kur apmeklēt mēdz mani

Tik debess vējš un baznīctorņu zvani?
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m

,3onjour, monsieur!" „Bonjour." „Vai tiešām gan

Jūs nepazīstat mani vēl arvienu?"

„Nē, kungs, starp vārdiem, kas man sirdī skan,

Nav jūsējā, kaut redzu jūs ar cienu."

„Bet apskatieties labi." „Svešs jūs man."

„Tak pieminējāt mani jūs ik dienu

Tais laikos, kad vēl laukos bijāt viens,

Kur smaržoja tik saule, vējš un siens."

rv

„Tie laiki aizgāj'ši un viņu domas."

„Bet atmiņu par viņiem iespēs dot

Tas, kas ir slēpts iekš jūsu ceļa somas."

„Tur ieslēgts Verharns." „Vai, to tulkojot,

Mests nokļuvāt uz jaunu jūru jomas?

Vai nedrebējāt reizēm, sajūtot,

Ka kaut kas pūš jums dvēs'lē uguns dvesmu?

Tas biju es. L'Espirit nouveau es esmu."

V

Vai tiešām šitas melnģērbts džentlmens,

Kā tuvums mani apņēma kā sala

Un kura sejs un acu bezdibens

Ir mierīgs, skaidrs un loģisks bez gala,

Nu ir l'esprit nouveau, mans sapnis sens?

Viņš drīzāk likās kalts pie galda gala

Kāds baņķiers, kuram nepazīstams miegs,

Pār kantoriem un skaitļiem pavēlnieks.
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VI

„Mans kungs, jūs vēlu nākat — es uz mūžu

Ar zvanu skaņām vecām salaulāts,

Kas skrien man istabā ar vēju žūžu.

Man atteikšanās saldi sirdi māc.

Kā svēto Dievmāti lai projām grūžu,

No kuras vīrakiem reibst manimprāts,

Un kura remdēt manas dvēs'les auku

Uz mani nāk pa zelta lilju lauku!"

VII

„
— Jā, tas patiešām ir mans pienākums,

Ka es pie laika no jums vaļā raisos,

Ja patiesība tekstos atspīd jums

Un īstais daiļums visu laiku laisos,

Bet atvērsies jums visa atzinums,

Ja aiznestu jūs kādu reizi gaisos

Starp zvaigznēm vējos rūcošs propellers,

Kur plašumu gars dzers un neatdzers."

vin

„
— Bet aiznes tikai plašumā, kur šauri,

Un skan kaut kam kā nenovēršams gals.

Šo motoru un propelleru auri.

Tur mīt ne skaidrība, tur miglājs palss.

Un skan kaut kam kā nenovēršams gals

Bet Viņas balss, tik maigs kā dūjas balss,

Man atskanēs virs šito dienu biediem

No nezināma pavasara ziediem."
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IX

„
— Jūs nelaimīgs, jūs esat vienīgais,

Kas alkstat ieelpot ar ilgošanos

To vīraku, no kā reiz pilns bij gaiss,

Un meldijas, kas atskanēja zvanos.

Bet velti jūs kā salkans mīļākais

Še gadiem tīkojat uz satikšanos:

Liels mūžu milzīgums virs laikiem dus,

Kur izskanēja pēdējs Angelus."

X

„
— Vai tiešām nogrimis ar saviem svētiem,

No ērģelēm un zvaniem dunēdams,

Un upurdūmiem, stariem violetiem,

Un lilju smaržām pilnais Dieva nams?

Es kļuvis slims, uz nekad neredzētiem

Tās atnākšanas svētkiem gaidīdams."

„
— Bet veselu jūs atkal darīs plašums,

Caur kuru nemitīgi šaujas ašums."

XI

„
— Tad vediet mani! Raujiet mani tur,

Kur pasaule no kustības dreb lielas,

Līdz zemes galam, tālāk vēl kaut kur!

Un izpētīt es gribu visas vielas,

Vai Viņas būtību tās nesatur."

Aiz rokas stipri saķerdams — uz ielas

Tad mani raušus izrāva šis māns,

Kur gatavs laisties rūca aeroplāns.
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XII

Kāds pilsēts svešs! Viss dima steigas kaisa,

Kur katedrāles? Neredzēju tās.

Vējš kūleņoja riņķveidībā baisā

It kā no spārnu milzu griešanās.

Uz tumšām platformām, kas slējās gaisā,

Ik brīdi lidmašīnas nolaidās,

Kad gurdas darīja tās debess reisi.

Bij šņākšana pa labi un pa kreisi.

XIII

„Jel sakiet, vai man murgi garu māc?"

Tam teicu, raugoties šai skatā retā,

„Jeb manimpēkšņi sagrīļojies prāts,

Jeb atrodos es citā laiku metā?"

Neko viņš neatteica izjautāts,

Mēs iesēdāmies slēgtā kabinetā,

Kā grāmata, kad skrejot gaisu plēš —

Ap mums bij tāda svilpšana un vējš.

XIV

Un dzina kuģi, stūri skāvis riekšā,

Šās jaunās steigas klusais apustuls

Arvienu ātrāk milzu telpā iekšā.

Tas mašīns bij kā nesaskaitāms pulss

Tai plašumā, kas izplatījās priekšā,

Līdz pēdīgi no pārsteiguma truls

Es acis pametu uz kronometru:

Bij nolidoti tūkstoš kilometru.
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XV

Kad izkāpu no aviona es.

Pilns trokšņa, guruma un līgošanās

Kāds fragments nezināmas pasaules

Nikns mirdzēšanu meta acīs manās.

No apvāršņa un debess virsotnes

Līdz ielu akmeņiem — bez mitēšanās

Es dzirdēju, kā svilpo gaiss un kauc,

It kā tas granātu tiek pušu rauts.

XVI

Līdz debess malai, kurā saules stari

Kā sidrabspārni lieli iedūrās,

Zem krēslas klīstošas caur novakari

Kāds neaptverams pilsēts pacēlās.

Tā nebij Parīze, ne Londona un arī

Ne Ņujorka, kas šeitan izplētās.

„Kas pilsēts šis un trokšņi tie, kas pāri

Tai kauc bez apstājas caur debess āri?"

xvn

„
— šai pilsētā mīt cuvēkdzimums šis,

Kam nav pie fantāzijām jāubago.

Ir laiku viņš, ir telpu pārveicis

Un trulumu un matēriju smago.

Nu viņa izpētīts un mērīts viss.

Tur augšā gaisu avioni vago

Ar troksni, kas tik dīvaini jūs skar,

Tos lielais ātrums neredzamus darV'
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XVIII

„Šī kustība, ko izsaukt nava bijies

No dzelmēm cilvēks — nu vairs nenokļūst;

Uz mūžību tas viņas tīklā vijies,

Un nava bezgalības, kur tai zust.

No viņas viss ir kopā samaisījies,

Nav tautu vairs — tik cilvēce še kust

Un skalojas caur gaisiem, gaismas vītiem,

Starp poliem un starp vakariem un rītiem."

XIX

„
— Lūk, kungs, iet saule, kur tai jāatdus,

Un pamazām pilns topu senās maņas.

Es redzu laukus, redzu ūdeņus,

Pār kuriem dunē novakara zvaņas.

Še, kur viss ceļ man apkārt milzumus,

Ir tikai dimdoņa un nesaskaņas.

Ne jums es ticu, ne ar troksnim šim —

Man Notre-Dame's zvani ausīs dirn."

XX

Kaut ko viņš paspieda un saredzēju,

Ka platforma, kur stāvējām — tūlīt

Tik ātri stāvu sāka krist uz leju,

Kā akmenis no torņa nomests krīt.

Es elpu atvilkt bailēs nevarēju —

Te viņš: „Jums dots būs spēku ieraudzīt,

Kas kustību it visu sevī tura —

Viss cits tik dzirksteles šī ugunskura."
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XXI

Mēs telpās nonācām, kur klusums pats

Ar spārniem lieliem nolaidies man šķita,

Bij telpa neparasta, un te skats

Uz brīnumainām mašīnām man krita,

Kur griezās dīvaini pie rata rats

Ar čukstiem, kas tik slēpumaini rita,

Ka likās, viņus runāja kāds balss,

Kam nava iesākums un nava gals.

XXII

Mans vadon's: „Šajās mašīnās, ko pēta

Ar izbailēm un brīniem acis jums,

Ir skaidri ietverta un uzminēta

Nu kustība un viņas noslēpums.

Te pasaul's prāts, kas visas lietas vēta

Un no kā iziet princips vienīgs mums,

Caur kuru tam tiek iedvests spēks un ritums,

Kas zemei pāršalc it kā ūdens kritums."

XXIII

„
— Mans kungs, še valda riņķošanas slogs,

Še kaleidoskops, kur viss kopā jaucas,

Kur steiga, trauksme, kurā neviens logs

Ar otru nakti mīlā nesasaucas.

Ak, katedrāles auga it kā koks

Un tad ar torņiem, arkām, velvēm traucās

No zemes, kurā niecīgs viss un īss,

Visaugstākajās aizskriet debesīs!"
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XXIV

Viņš iesmējās — tad mašīns telpu klieda,

Tas apkašzemes bija labirints

Sen atdzisis, ko manas acis vieda.

Tur dārgakmeņi, dusoši iekš klints,

Uz mani mirdzas daždažādas svieda,

Un beigto dzīvnieku un stādu ģints

Ar stāstiem, vaidiem piepildīja dzirdi,

Man drāžoties caur zemes auksto sirdi.

XXV

Tad klusums skāva mani mēms un kluss.

Es saredzēju krēslas pelēkumā

Tās visas idejas un pirmveidus,

Kas spoguļojās pašaurs iesākumā,

Un bēdas tās, kas lietu dzelmēs dus.

Te zvaigznes pamirdzēja debess jumā,

Es viļņus izdzirdu, kas šļakst un skan —

Vecs ņurda okeāns pie kājām man.

XXVI

Mans vadons: „Vērsiet acis šajā lentā,

Kas tumsai cauri milzu velgā skrien

Šurp turp no kontinenta kontinentā.

Te dambji lielie, kuri velgu sien

Un paklausību nes šai elementā.

Un tagad tikai rets vien vilnis rien

No dziļumiem, no savām mūža mājām

Un atnāk smilkstēdams mums mirt pie kājām."
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XXVII

„
— Te sastingums, kas dailes seju dzēš.

Es skatos pagātnē kā teiksmu malā,

Kur viļņi dziedāja un pūta vējš

Ar smaržām, salasītām zemes galā.

Pēc Viņas ilgas manu sirdi plēš,

Tik viņu pielūgt gribu nakšu salā

Un dienas versmē, augstā stabā vilts,

Lai mani saule ēd vai tuksnešsmilts."

xxvai

„Ar steigu piepildīts ir šīs nakts vēlums,

Kust cilvēce, un redzas kādu brīd',

Kā seno valdinieku dievu cēlums

Un gudrība no viņas acīm spīd.

Par velti izskan jūsu dvēs'les žēlums,

Uz tuksnešiem jums velti ilgas slīd.

Ap askētiem, kur sarkans samums dūca —

Tur auto rūc, kur senāk lauva rūca,"

XXIX

Un vērsās manī skatiem caururbjošs

Šis melnģērbts cilvēks, kurš ar tādu gribu

Kā meteors bij mani nesis spožs

Caur pasauli un viņas bezgalību.

Es tam: „Viļ mani zvaigžņu mirdzums košs,

Turp nonācis, es beidzot dzirdēt gribu,

Kā slavu Tai, ko apvij gaismas kron's,

Dzied eņģeļu un svēto leģions."
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XXX

h
— Bet cauri skrejot mūsu zemes jumu,

Jūs neradīsit to, ko kārojiet,

Jūs ieraudzīsit tikai izplētumu,

Kur pasaules pa saviem ceļiem iet

Caur nekustošo telpas mierīgumu."

Un mašīnai viņš tūdaļ lika skriet.

Bij svilpšana no pušu šķelta gaisa.

Kā zibens gaist — tik ātri zeme gaisa.

XXXI

Sen izdzisusi bija nakts un kluss

Caur izbailēm, kas manās acīs krājās,

Pēc tālumiem es jutu tālumus,

Pār kuriem gaisma nebeidzama klājās.

Es skrējām pasaules kā vairogus

Sev garām redzēju. Te mašīns stājās:

„Mans kumeļš izsamist un pagurst jau:

Še iesācies ir ceļš, kam gala nav."

XXXII

„Kaut ilgas lielas jūsu sirdī ēdas,

Pēc Viņas meklējot, vēl augstāk skriet,

Tik nebeidzamu bezgalību grēdas

Jūs savā priekšā visur sastapsiet

Un nekur neredzēsit Viņas pēdas,

Un gaismā jaunā, kura nenoriet,

Tos sapiņus, kas tik daudz reibt jums lika,

Kā graudus samaļ pasaul's mechanika."
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xxxin

Man bailes metās, dzirdot vārdus šos.

„Kas esat gan jūs, kluss un dīvains braucējs,

Kas vedat mani gaisa tuksnešos?"

„Es spēcīgais un vecais troņu jaucējs,

Es ķirpis, kas mīt mūža pamatos,

Es nemitīgs un skaļš uz priekšu saucējs.

Caur mani, kura nolaists māņu purvs,

Nu telpā uzkurts dumpja ugunskurs!"

XXXIV

„Kā stropu bites atstāj pavasarā,

Tā zemi milzīgs avionu bars

Reiz atstāja, pret telpu skrejot karā.

Tik ātri laisties nespēj gaismas stars,

Cik ātri viņus kādā novakarā

No zemes projām nesa jaunais spars.

Nu iztraucēti senie zvagžņu mieri,

Kopš aizdrāzās tur zemes pionieri."

XXXV

„Šīs gaismas drēbēs ģērbtās planetes,

Ko sanam dzirdat gaismas dārzos manos,

Un pulkus šos, kas manu slavu nes

Un mēles sakustina jaunos zvanos,

Un mūžus zvaigžņainus jums došu es

Un telpas skrējējus par atteikšanos:

Par vienu augstu dziesmu, kurā dzied

Mans gods, kas cauri pasauFs telpai iet!"
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XXXVI

„
— Ne jums, kas nesat mani šinī gālē

Un vilināt ar māņu meldijām,

Gods pienākas, bet Viņai, kura tālē

Caur laikiem skatās acīm mūžīgām

Un mirdz un laistās Sēnas katedrālē

Un smaidot iet starp zelta lilijām.

Tās daiļums paliekas un nepārmainās —

Jūs radāt tikai pārejošas ainas."

XXXVII

Te vadons zuda mans. Uz mirkli grūts

Bij apkārt sastingums. Tad naida kaisā

Troksns, kā kad miljons propelleru rūc,

No visām pusēm atskanēja gaisā.

No telpas lauzdamies, melns tumsas plūds

Uz mani riņķot sāka aukā baisā,

Un kritu es, no viņa cauri dvests,

Kā akmens krīt, no augsta torņa mests.

XXXVIII

Man izlikās, ka dvēseles nevienas

Ap mani nebij, kad es atmodos.

Es redzēju tik apkārt vecās sienas,

Un savā istabā es atrados,

Kā bija tas pirms viņas Jaunās dienas,

Bet ietīts biju baltos palagos,

Un logā, kurā rīta vēsums dvesa,

Vējš nomirstošas stundas skaņas nesa.
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XXXIX

Te pēkšņi acis manimatdūrās

Pret sievieti, kas likās brīna dzelta;

Caur stariem, kuri izplūda no tās,

It kā ar bultām gaisma bija šķelta.

Stāvs plašās drēbēs viņai paslēpās,

Ap galvu mirdzēja tai nimbs no zelta.

Ar mirdzu neparastu pilns bij gaiss,

Ko izstaroja malds šis dīvainais.

XL

Tā pagriezās. Vislielā mirdzēšanā

Tik daudz mūs saule nespēj žilbināt

Kā viņas seja. „,Jūs še, mītē manā,

Ak, Notre-Dame's svētā Dieva Māt!"

„Jūs mocījāties ilgi murgu tvanā,

Es sargādama atrados jums klāt.

Jo pusnakti, kamēr jūs miegā bijis,

Ir Sen-Etjēns simts reizes nozvanījis."

XLI

„Es atminos — kāds ģēnijs nepazīts

Šaubbrīdī tvēra mani savās rokās

Un kārdinādams nesa sevim līdz

Pa cejiem, kas caur bezgalību lokās,

Ar baigu lepnumu viņš bija vīts.

Tad mani apņēmāt jūs manās mokās,

Kad mani atstāja šis māņu spoks,

Kā simtzarains un ēnains vīna koks,"
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XLII

„Tas nebij ģēnijs svešs ar Jaunu gribu,

Bet cilvēks, kuru pārņēmis ir prieks

Viscauri izprast manu bezgalību.

Ko rada viņa prāts, kam svešs kļūst miegs,

Viss tas ir apstarots ar manu zibu,

Kas reiz to skaus kā rīta bālums liegs,

Lai viņu noliektu pēc maldīšanām

Kā baltu liliju pie kājām manām."

XLin

Tik laipnis vērās manī viņas vaigs,

Ka šaubas visas, kuras manī mita

Pret cilvēkiem — bij tikai niecīgs tvaiks

Un krāsas veltīgas, kas nost nu krita,

Un gaišs un liels man priekšā vērās laiks.

Pulks baložu ap mani spārnus sita,

Kas atskrēja ar magiem dūdieniem

No nākamības tāliem dienvidiem.

XLIV

„Met tautu bailēs mana prombūšana,

Stāv katedrāle sērās mūžīgās,

Un, pirms vēl šodien rīta mesi zvana,

Es vēlētos, lai tā kā sendienās

Starp zelta liljām ļaudis mani mana."

Caur logu raudzījos, kur aizsteidzās

Tā nemanīta ielā ikdienējā.

Balts plīvurs plīvoja aiz viņas vējā.
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XLV

Vēl sauli sedza mākons rožainais,

Bet tinās vaļā flagas dienas gaidās,

Un mosties sāka pilsēts mūžīgais,

Kas pārmērīgs ir gavilēs un vaidās.

No motortrokšņiem iedrebējās gaiss,

Un gurdi eņģeļi caur logiem laidās,

Kas naktīs dus pie dāmu pagalvjiem,

Un zuda gaisos spārniem drebošiem.

XI,VI

Te Notre-Dame pēkšņu gaismu lēja

Ar vara skaņām gaisos vējainos:

Bij atgriezusies Svētā sensenējā

Un mirdzu meta tumšos pīlāros.

Un gaviles no torņa tornī skrēja,

Un zuda tālē, laukos miglainos,

No kurienes pa bruģiem akmenskaltiem

Ļaužbari nāca lilju kūļiem baltiem.

XLVII

Tas notikās, kad atnāk pavasars,

Kas, dzīvu darot dabu pamirušu,

Smags noliecās kā plaukstošs vīģes zars

Pār Parīzi, no prieka noreibušu.

Viss līksmoja. Spožs avionu bars

šai priekā jaucās, gaisu plēsdams pušu,

Jo pati Dieva Māte pavēl tiem

Nest viņas slavu laikiem nākamiem.

Parīzē, 1921. g. rudenī.
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Kad troksnis dullinošs no milzu lielgabaliem

Dūkt dobji iesāka pa visiem zemes galiem,

Tad viņa atskaņas ir Tartarā pat krita,

Kur visi seno laiku karvadoņi mita,

Jo bailēs, ka reiz dievus viņu pulki tvers,

Tos apakšzemes sviedis bija Jupiters.

Troksns savāds dzirdams bij uz plašā tumsas klaja

Un vecos vadoņus no dusas modināja

Ar galvu paceltu, ko vija lauru krons,

Tad traucēts atmodās vispirms Napoleons.

Pie tā no visām pusēm sāka ēnas doties,

Kā soļi kādreiz zemei lika salīgoties,

Te ģērbti zvērādās, te drēbēs viegli klajās

Jeb atkal chitonos un togās antiskajās,

Un sejām nopietnām, un nelaizdamies runās,

Tie ilgi klausījās virs zemes trakās dūņās.

Viens, kuram Gorgona, kas dusmu sakaitēta,

Bij zelta vairogā ar mākslu iegravēta,

Ko redzēju ar drosmi bruņcepuri nesam
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Un kas pēc cēluma bij līdzīgs Achilesam

Un kuru godbijībā citas ēnas sveica,

It kā ar sevi triekdams, klausīdamies teica:

„Pret dimdiem augšienē tās dunas liekas bālas

Pie Granikas, pie īsas un pie Gaugemalas..."

„Tik dikti neskanēja toreiz Marsa balss,"

Pret viņu pagriezdamies, teica Hanibals,

„Kad bēga, neizturot uzbrukuma joni,

Pie Kannām apjukušie Romas leģioni."

Bet vārdus nākošos tam apturēja žests,

Ātrs, bālā Cēzara ar mierīgumu mests,

Un runa cienīga un pilna lieliskuma

Un lēna skanēja zem apakšzemes juma:

„Ir Roma likumības, kā ar varas balsts.

Tās stingrās idejas, uz kurām turas valsts,

Kā kausu izlēja zem saules viņa pirmā.

Starp tautām stājās tā kā Jupitera sirmā

Dzelzs gribas nesaudzīgais izdevējs un tulks.

Kā milzu artērijas nesa ceļu pulks,

Kas izstiepās uz visiem apvāršņiem no Romas,

Ir viņas kārtību, ir likumus, ir domas

Uz neskaitāmiem šķēpiem tautām tumšajām.

Man liekas, mūžam beigu nebūs cīņām tām,

Jo atkārtodamās no jauna viņas vird

Tais trokšņos milzīgos, ko katris no mums dzird."
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šie vārdi skanēja vēl apakšzemes ejās,

Kad bailēs varonis ikkatrs sakustējās,

Jo bij tik stipra duna augšā iesākusēs,

Ka Tartars drebēja šai troksnī visās pusēs.

Ir dimdi atplūda no telpas otra gala,

Kur, stāvēdams pie laktas, klibais Hefests kala,

Un teica, noklausījies skaņos dimdi ēnos,

Napoleons: „Par visu skaidrību mums dos

Šis čaklais kalējis, kas darbojas ap ēzi.

Man liekas, sadzirdu es augšā marse]ēzL.."

Viņš gāja, nepiegriezdams vērību nekam,

Un visi klusēdami paka] devās tam.

Drīz sasniedza tie smēdi, kas bij plaša telpa,

Kur dzirkstis, kūstošs metāls, dimdi, uguns elpa

Bij kopā sajaukti. Še Hefests, liesmās zuzdams,

Šiem dieviem, karotājiem, kala nepiekusdams.

Gar sienām pakārti tur karājās vēl dīki,

Uz kaujām gaidīdami, baigi kara rīki,

Ko it neviens ar lauriem nebija vēl vijis.

Un Hefests nokāpušais, pēkšņi ieraudzījis

šurp nākam kortežu ar seniem varoņiem,

Pie malas darbu licis, pretī gāja tiem

Un klibodams, bet priecīgs laipni viņus sveica

Un, rokas visiem spiezdams, tādus vārdus teica:

„Nu visā Olimpā cits tagad valda tons.

Kad spēles uzved Marss, tad klusē Apolons.

Tai nedienā, kad mierā dzīvojošās tautas

No jauna kopā bruka, milzu cīņās rautas,

Ir senā saskaņa starp dieviem atkal jūk,

Tie, dzīres aizmirsuši, niknās kaujās brūk,
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No kurām asinīs sarkst vakari un rīti.

Palādu, Apolonu, Hēru, Afrodīti —

Redz bruņās kā tais laikos, kuros Odisejs

Pret Troju karoja. Bet zemes tautu sejs

Un viņu likteņi un ceji tagad citi:

Kur klīda ķelti, gaili, ģermāņi un skiti,

Stāv valstis, kuras Ceiss pat drupās nesašķels,

Un, pulkus veldamas, kas akmeņa un dzelzs,

Tās tādu kara troksni saceļ nu, ka šķītas,

Tur jūras, izgāj'šas no krastiem, kopā sitas.

Tos dziļumus pat apspīd kara ugunskurs,

Kur vienīgs valdnieks bij Neptūna trejžuburs.

Un nimfas, driadas redz bailēs aizlidojam

No mežu biezokņiem un upju līčiem projām.

No miera iztraucēts pat dziļais zemes klēps,

Un debess augstumos, kur joņoja tik Febs, —

Tie, jaunu spārnu nesti, ceļas steigā baisā,

Un tikko saredzami kliedz un cīnās gaisā.

Lai labāk saprotams un redzams būtu jums

Virs zemes notiekošo kauju milzīgums,

Mans mašīns aizraus jūs līdz kada kalna galam,

Kas, liekas, atmiņā vēl spoko Hanibalam."

Un pēkšņi motortroksnī iedrebējās gaiss,

Tie iesēdās pusbailēs. Mašīn's rūcošais

Gar drūmo Cerberu no apakšzemes baismas

Tos aiznesa virs zemes un pie dienas gaismas.

Un mirdzot Vidusjūra izpletās zem tiem.

Ar skatiem kāri vērās tie pēc akmeņiem

Un bronzas, kurās iecirst reiz tie lika savas,
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Pār tautām skanēdamās, uzvaras un slavas.

Un redzot Partenona spožos gruvekļus,

Tik pēkšņi Perikls kļuva neparasti kluss.

Kur Kartāga reiz cēlās — bij tik smiltis košas,

No saules vizošas un vēja viļņojošas.

Un Cēzars skatījās uz Partas kalnājiem

Pēc Romas lielērgļiem ar spārniem izplestiem,

Bet rima, drebas jūtot savos stipros plecos,

Zem zālēm ieraudzījis Romas ceļus vecos.

Un rūcot ieurbdamies gaisa dziļumos

Visaugstākajos — mašīns nonesis bij tos

Uz virsotnes, kas, sliedzot cauri mākoņšķilām,

Sniegbalta pacēlās starp debess sfērām zilām.

Tie vērās pārsteigti uz zemes klajumiem,

Kam sveši viņi bij un kas bij sveši tiem.

Tik vecais Okeāns arvienu jauns vēl jutās

Un krūtīm līgojošām, pieri vītu putās,

Zem saules spēlēdamies, dzīves sācējs sens,

Te celdamies kā kalns, te dziļš kā bezdibens,

Kā senāk pludoja ar nereidu čalām

Gar melniemklintsragiem un cietzemēm un salam.
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Pa visiem kontinentiem acu priekšā tiem

Uz rītiem pasakainiem un uz vakariem,

Ar putekļiem un dūmiem saules vaigu segdams,

Te zemei pieplakdams, te mākonkraujās degdams,

Ātrs deja, dunēdamskā lielaposta zvans,

Pa klajiem sprādzienu un liesmu uragans.

Pret sauli mirdzēdams, pie horizonta malas

Augsts rēgojās, pilns pūļa, kliedzienu un čalas

Un savā daiļumā un lieliskumā baiss

Viņš, ģēnija un slavas Pilsēts mūžīgais,

Virs kura, pagriezies pret tumšām likteņtālēm,

Vēl augstāku par namiem un par katedrālēm

Cēls pacēlās, uz smaga akmens staba likts,

It kā lai dzirdamāks ikkatris teiciens dikts

Tad būtu armijām, reiz viņa varā dotām,

Kāds imperātors-elks ar rokām sakrustotām,

Un vecie karvadoņi, kuru žests vai vārds

Reiz tautām saule bij jeb graujošs pērkondārds,

Pār jauno cilvēci, kas ir pa zemes iekšu

Un virszemi un gaisu joņoja uz priekšu,

Kalngalā plīvojās, it kā no zārkiem rauts,

Sen pagājušu mūžu bālošs līķa auts.

Te pēkšņi lielu spārnu trokšņojošās skrejās

Virs seniem karvadoņiem ēters iedrebējās,

Un acīm, kurās dega neizsīkstošs kvēls,

Uz kalna nostājās kāds slavu aptīts tēls

Un teica karvadoņiem veciem: „Es tas esmu

Šo jauno rasu Ģēnijs, kurš ar savu dvesmu,

Lai liktu iznirt augšā jaunai pasaulei,

Virs zemes nācijas un šķiras kopā lej.
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Un ārā cilvēci no veco laiku cellēm

Un dogmām, izmisuma, cietumiem un ellēm

Es rāvu, lai uz sauli, kura nenoriet,

Tā, ķēdes saraudama, māņus gāžot, iet

Caur līķiem, nāves upēm, pagājības veļiem

Pa jūru, cietzemju un bezgalību ceļiem".

Un rādīja, kā kust un dzīvo, domā viss,

Tiem jauno rasu Ģēnijs, roku izstiepis

Pār milzu armijām un tumšiem lielgabaliem

Uz gaismā pazūdošiem četriem zemes galiem.

Pēkšņs bālums iegājis bij vecos varoņos,

Un iedrebējās viņi. Bēdzēja tad tos

Bez veida kļuvušus, vēj'nestus aizlidojam

No augstā kalngala kā vieglu miglu projām.

Viens palikās uz viņa tik Napoleons.

Vai prātā Kartāga tam bij vai Partenons,

Kad noraudzījās viņš no augstuma uz savu

Un visas savas tautas pārdabīgo slavu?

Riets sarkans iedegās pār zemes četriem galiem

Un bangām, kas ar troksni kā no lielgabaliem

Pret krastiem plaši sitās, ievīdamas tos

Sniegbaltu jūrputu un rožu vainagos

Tāpat kā padebešus, kuri gaisos sarka

Pār veco Kontinentu it kā slavas arka.





SATĪRAS
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LŪGŠANA

Ja saule nevāktu tās asins zelta traukā,

Ko mūsu kareivjiem bij izliet kara laukā,

Tad tajās patiktos man spalvu dedzināt,

Tām savu iedvesmu un dusmas jaucot klāt,

Lai apdziedātu tad ar sparu mūžos jaunu

To darbus diženos un mūsu dienu kaunu.

Tu, viņu radītājs, tās paņēmis sev līdz!

Ja cits man nepalīdz — tad Tev man jāpalīdz!

Tās sejas ko še redz, tās rupjos velkas smīnos —

Šai tautā maldīgā es, Dievs, par Tevi cīnos.

Tu pantam balsu dod, kas svilina un dze],

Bet lūdzos putekļos, ko Tavi spārni ceļ,

Lai nesatumst pār tautu Tava dusmu diena,

Jo tajā taisnīga nav cilvēka neviena.

Tai mēri uzsūti, ar badu nāc to sist,

Liec dumpim as'ņainam no padebešiem krist,

To saulē svilini un nīcini to salā,

Bet neliec važotai tai sēdēt ceļa malā.
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Ne tautai remdenai, bet kritušiem būs sods,

Ja galvu otrreiz lieks mums zābaks pakavots.

Ja, Dievs, kas debesīs visaugstākajās zibi,

Šo tautu pārmācīt un arī sodīt gribi,

No savām debesīm tad sadrūmis un kluss

Nāc, rokā saņēmi tu viņas pārstāvjus,

Lai aprij tos, ka tie vairs nekrīt jaunā sējā,

Guns, kura uzpūsta ir Tavu dusmu vējā.

Nāk negods, kas mūs tin, un pekles sarkans kauns

No demokrātijas, ko gars kāds īgns un ļauns,

Kas tautai padomu un saprātu bij ņēmis,

Šai zemē svētajā no sevis ārā vēmis.

Pilns niknā puvuma un trūdu smakas gaiss,

Kopš tautu sagrābis šis polips briesmīgais.

Ne senie tikumi, ne gods vairs nepamirgo,

Uz senču altāriem vissvētākiem še tirgo,

Še tēvu zemi mīl un dzird to slavējam,

Lai tad vislabāki to nožņaugtu pēc tam.

Kungs, redzi, tauta šī tik pilna asins grēka,

Ka sevi atpestīt tai pašai pietrūkst spēka.

Bet ja tu gribi, Dievs, lai gluži nepazūd

Šī tauta, kura jau pie dzīvas miesas trūd,

Tad nāc un žēlību tai rādi neredzētu —

No viņas simtu kauj, lai miljons dzīvot spētu!
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DEPUTĀTS

Vairs zvēra baigāka par šito zvēru nava —

Simts galvas dažādas tas nes uz rumpja sava.

Ir galvas naktsmelnas — pa labi raugās tās,

Pa kreisi dusmīgi glūn galvas sarkanās,

Bet galvas vidējās, ko kronē ausis garas —

Tās klausās vērīgi, ko runā abas varas.

Pie kādas galvas reiz es griezos: „Kas tu tāds?"

Un tā man atteica: „Es esmu deputāts.

No tiesām bargajām reiz slēpos mežā zaļā,

Nu — tautas — izredzēts no tām es esmu vaļā.

Nesen vēl staigāju es, lopus uzpirkdams,

Bet mana patversme ir tagad augstais nams,

Kur, būdams ministers, pie ministeriem sēdu.

Kad Švarcā pusdienas un vakariņas ēdu

Es, avīžizdevējs un banku direktors,

Tad manu klientu un pielūdzēju kore

Un klusie sulaiņi un citi gari mazi

Pat nosarkt neuzdrīkst, kad mutē bāžu nazi.
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Ar obligācijām man netīk ļaudis krāpt,

Un klaji nemīlu es Dievam acīs grābt,

Jo visas mantas man mēdz nākt no citurienes,

Un garam nadzīgam ik likums kaut ko ienes.

To, no kā atkarīgs valsts uzplaukums vai gals —

Arvienu izšķirt prot tik mana paša balss.

Ikviens, kam dzīvīte jau taisās noiet peklē,

Pa durvīm dažādām uz mani ceļu meklē,

Ir kontrabandā ķerts viens otris žīdiņš sīks,

Ir lielais tirgonis, kam kredits vajadzīgs.

Un tā ikkatru dien', pat neizejot no mājām,

Kā bitei čaklajai man medus līp pie kājām.

Tie derīgi ir man, es derīgs esmu tiem."

Te iejautājos tam: „No jūsu kolēģiem

Pret jums tak virzīti tiek iebildumi kādi?"

Bet viņš man atteica: „Mēs visi gandrīz tādi.

Šis laikmets līdzīgus mūs vienu otram dar,

Šais dienās rāpties mēdz uz augšu katrs kā var.

Šīs sēdes atklātās ir maskarāde tīra,

Bet naktī dažreiz zūd tas, kas mūs dienā šķīra,

Kad dzīrēs slepenās vairs nenojauš pat velns,

Kas no mums sarkanais, kas vidus vīrs, kas melns,

Ik sirds līdz dziļumiem tad atklātībai ļauta,..

Lai valda mūžīgi šī suverenā tauta!"
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LIBERĀLS

Tu, kas no pirmskara sendienām šurpu nāc,

Kam dogmām liberālām izpolsterēts prāts,

Kam galvu resnajo sirms matu vainags vijis,

Ko gludu netikums pa naktīm nolaizījis,

Kam galvu resnajo sirms matu vainags vijis,

Sejs gluži nekustīgs un sārti nolakots,

Kas cilvēcīgo sen jau savā sirdī veici,

Lai pīķi, kāravi un erci, dūži, kreici

No tavām rokām krīt, šīs rindas izlasot,

Jo spēle vienīgais, ko tava galva prot.

Kad skaties ēdienos caur brillēm, tērptām ragos,

Tad galu negremo tu savos žokļos smagos,

Tā tavas tēvijas vissvētā miesa bij,

Ko, rāvis gabalos, tu aukstasinīgs rij.

Kopš gadiem, raujoties tai cauri posta bulām,

Tu mūžam vēroji to glūņas acīm trulām.

Kad drošā klajumā tā izrāvās pa tam
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Un bija gatava jau brīvam skrējienam,

Tu demokrātijas tai valgu kaklā sviedi,

To tajā saķerot, kā cilpā saķer briedi.

Tu briedi, vāciešu un krievu kādreiz dzīts,

Bet pašu latviešu nu beidzot nomedīts,

Kas mirsti, pazudis šās zemes jautriem klajiem,

Par mirkļu līksmību šiem kungiem varenajiem

Tā gaužiem brēcieniem par velti pildās gaiss,

Lai tiktu gluži ņemts šis skrējējs varenais

Nu rietiem sarkaniem un rasainajiem rītiem,

Simts medinieku tu ar dunčiem, asi trītiem,

Tam apkārt sasauci, un katrs pa kumosam

Sev prasot — uzbruka tie visi virsū tam.

Un lūdzot žēlību, tas viņu rokas laiza,

Bet nedzird bendes šie, kas viņa miesu graiza.

Viņš krāc. Vai krācienu šo kādreiz aizmirst spēs

Tie lauki mirstošie, kur tagad aizskanēs

Tas pāri Lielupei, lai nekad nenorimtos

Un beidzot saplūstu ar vaidiem gadu simtos?

Pār mūsu nākotni tas skanēs tāli tāl...

Vai apmierināts nu tu esi, Mberāl?

Sāc kāršu partiju pār mūsu tautas līķiem

Ar erciem, kāraviem un dūžiem, kreiciem, pīķiem.
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REDAKTORS

Ai draugi, kas no mums gan nepazīst šo ģīmi,

Kam trula muļķība un iedomība zūni

Ir virsū spiedusi? Viņš saīdzis un pikts

Kā vergs, kas, negaidot sev pašam, tronī likts.

Viņš netikumīgu un ložņājošu skatu,

Un klēpis spurainu un drusku sirmu matu

Pār zemo pieri tam, un acīs katru brīd

Aiz brillēm netīra un tumša uguns spīd.

Tam uzvalks, kas tik gluds kā tikko ņemts no bodes,

Arvienu darināts pēc pēdīgajās modes.

Un tā kā gluži viss, kas dendijam, tam rūp,

Tad mutē mūžīgi tam angļu pīpe kūp.

Bet, kas tā manieres būs tuvāk skatīt guvis,

Teiks, tas jau sulainis, kam drēbes skaistas šuvis

Ir skroders labākais! Nē, maldās jūsu kors!

Šis viltus džentlmens ir slavens redaktors,

Kas trimdā tāpēc bij, ka reiz pa rudens tirgiem

Viņš aitas nocēla un astes grieza zirgiem.

Bet ir tik sajucis nu latvju zemē gaiss,
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Ka viņš še apgrozās kā smagi cietušais

Par mūsu brīvību — kaut dubļi viņš, ko plati

Sviež grāvjos, drāžoties uz priekšu, brīves rati.

Bet kad pa ielu iet viņš, piepūties un gauss,

Tad lepnumpūslis tam, siets pie katras auss,

Stāv gaisā neredzams. Tāds viņš bez smaida vaigā

Un it kā apvainots pa mūsu ielām staigā.

Kad redakcijā viņš no rītiem ienāk kluss,

Kur ziņas jaunākās ver savus plakstiņus,

Kas atnākušas še pa pastu, gaisu, drāti,

Tad divas stundas tam pie tām ir sieti prāti.

Tam īsās piezīmēs uz platā galda dots,

Ko naktī radījis ir netikums vai gods.

Tad notikumos brauc viņš, rokā ķēris spalvu,

Un melna skaudība kā vējš tam pūš caur galvu.

Ja redz viņš — miglājā kāds spožums spārnus plēš —

Ar vienu vilcienu viņš to no dzīves dzēš,

Ja grēks tam labvēlīgs ņemt taisās galu sliktu, —

Viņš zem tā svīru liek, lai tas uz augšu tiktu,

Bet ja kāds pasākums grib lauku ļaudīs plaukt,

Viņš tā kā efejām liek aizdomām to žņaugt.

Ja vīrs stāv varonīgs un stiprs pret ļaunām laumām,

Viņš vārdos neskaidros to pavēl apvīt baumām.

Lūk, viņš jau nokusis un nopūšas un sten,

Tā ziņas ļaunas viņš pa latvju zemi dzen,

Žurkbaru rijīgu un nikna naida šaustu,

Lai zobiem asajiem valsts pamatus tās grauztu.

Viņš gluži nespēcīgs, un sviedri viņam rit,

Bet kad nāk viņa kungs un tam uz pleca sit,

Viņš pēkšņi kājās lec, tam roku satvert manās,

Un, kad tas izgājis, viņš kunga ēnai klanās.
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SVINĪGA DIENA

Ir tumšs un drūms šis laiks, bet svinīga šī diena,

Tā pulcējusi tos, kas latvju zemi ciena,

Kam paceļams pār to kā vairogs latvisks vārds,

Kas dzīvojuši še, kam še bij šūpuls kārts.

Šo lielo piemiņu mēs savās sirdīs nesam,

Mēs latvju priekšējs pulks še stāvam un še esam.

Mums draugi bijušie par velti pakaļ mās —

Bez prieka mīla bij, bez sāpēm šķiršanās.

Lai audzēm nākamām liels piemērs kādreiz rastos —

Ar tiem mums cīņa ies pat veļu upes krastos,

Jo kamēr ilgas tiem un arī domas slīd

Pie svešām debesīm, kur sirps un āmurs spīd,

šai zemē svētajā, kur bijām un kur tapām,

Mēs gribam ceļu iet no šūpuļa līdz kapam.

Un ko gan nozīmē šīs birzis, meži tiem,

Kur sveic ikkatrs koks mūs tuviem skatieniem?

Un ceļi ļaužpilni, kad sākas rudens tirgi?

Tiem patiktos, lai drīz tur zviegtu Donas zirgi
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Un drāztos krākdami pār mūsu kapsētām,

Kur lauku ļaudis dus pēc garām darbdienām.

Un mūsu dievnamos, kur ērģeļdziesma jauka

Ar griežu dziesmu plūst, kas nāk no rudzu lauka,

Un kuros latvju Dievs no druvām svētrītos

Nāk iekšā neredzams un smaržām pilda tos,

Tie dziesmas dzirdēt grib, ko sādžu ļaudis baros

Arvienu reibuši dzied stepju novakaros.

Lai mūsu zemes gods mirdz, zib un laistās spožs,

Vārds latvisks sargs tam būs kā vairogs karojošs!

Ne zemai lišķībai, bet dots tas mums par priekiem,

Lai teiktu taisnību mēs zemes valdiniekiem

Un vestu, mācītu un biedinātu tos.

Kā kuģi lepnākie guļ jūras dziļumos,

Tā tautas dziļumos guļ godību bez skaita,

Kam, stāvot augstumos, bez gudrības bij gaita.

Kad mūsu nelaimes un mūsu posti stās,

Kas veļas veldamies kopš briesmu dienas tās,

Kad saprāts latviskais no mūsu galvām muka,

Un, simtu saskaitot, mums aprēķini juka?

Kas novels akmeni, kas atelsu mums dos,

Kad cirvis neredzams cērt tautu gabalos?

Lai vētra saceļas, kas to no rokām ļaunām

Ar varu izrautu, ka gals reiz būtu kaunam!

Mēs brīdi redzēsim, kad rijots uguns dzīs

Pa mūsu ielām to un laiku atvedīs,

Lai strādnieks pilsētā un zemnieks laukos sēstu

Pie sava pavarda un laimīgs maizi ēstu,

Jo pēdējs cildenums vēl dus uz pierēm tām,

Kas zuzdams izzudis no mūsu mājvietām.
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VELTĪJUMS

Man prātā allažiņ tavs skumjais ienāk vaigs,

Ko saule nebalo, bet lampas vientuļš zaigs,

Jo pāri nemanot iet gada laiki četri

Tev, lasot sējumus, kur atskan senie metri.

No viņiem paņēmis to mieru esi sev,

Kas dusē, nolaidies uz bālās pieres tev.

Un kamēr uzticīgs tās grāmatas tu studē,

Kas sietas teļādās, ko laiki nesapūdē,

Man parādības tīk, kas laikmetam liek grimt,

Un, novērojot tās, es nevaru vairs rimt,

Un, mūzai neļaujot vairs dejot senā lokā,

Tai rožu vietā es nu stibu dodu rokā,

Lai tagad svilpdama bez žēlastības skar

Tā gara praktiķus un politikas ar,

Kas aizelzdamies klūp pie dzīves maizes klaipa

Un, dubļos iebraucot, ar dubļiem citus traipa.

Bet ceļš pie dievietēm man allaž grūts un baiss —

Es neesmu Zālīte, šis doktors mācītais,
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Kas, dzīdams Plātona un Aristota pēdas,

Ar auto Parnasā ir izbraucis bez bēdas,

Jo savas ērtības ik laikmetam nāk līdz,

Kur nepalīdz vairs prāts — tur motors izpalīdz.

Vairs rudzi rudzi nav un miezis nava miezis,

Jo laiks šis ačgārni ir visas lietas griezis.

Tas kājām domāt liek, pa zemi galvai iet,

Kur vairumu tas redz, tur taisnība tam šķiet.

Uz tautas labumiem, kopš krietnas sirdis rimtas,

Lūr — vīri drausmīgi bez tikumiem un dzimtas.

Un, savas muguras un kājas luncinot,

Tiem tautai padomu visjaunāko bij dot:

„Tad nāc un sacelies un saņem beidzot dūšu —

Tu esi vienīgs Dievs — tavs atspulgums es būšu.

Un visu varenam tev arī nepiekrīt

Rīt zemes putekļus un zemes dubļus mīt.

še piekrīt rīcības ir praktiskas, ir žiglas:

Tu valdi debesis, mēs zemes skumjas miglas."

Un līdz sev aizrāva to ilūzijas šās,

No visas mācības tik demokrātiskās

Nu tautai atlikās pils skaidri zila gaisa,

Un troksnis, ko saceļ Zevs, kad pērkonu viņš taisa.

Šīs domas iedvesa, no dūmiem izpeldēj's,

Kāds tautas pārstāvis, kam noziedznieka sejs,

Man rīta agrumā reiz iekšpilsētas klubā.

Ar drauga sievu drīz viņš atstāja to skubā.

Caur logu skatījos, kā viņa auto skrej

Ātrs, acis pietašķot ar dubjiem sētniecei.

Tā pavadīja to ar lamu vārdu skarbu

Un skaņi nospjāvās un turpināja darbu.



227

GADAM AIZEJOT

Nomiris atkal viens gads, ar troksni to aizvadām projām

Mūžībā klusā, kur dus līķu tam līdzīgu daudz.

Atnesa neražu tas un salaida ienaidā tautu,

Postīja pamatus tos, kuri mums stiprums un balsts.

Neticu tagad es vairs ne stundām, ne dienām, ne gadiem,

Laika šiem skrējējiem nav palīdzēt nelaimē mums;

Ticu tik latviešu spēkam un darbam un saprātam lielam

Izprast to ceļu, kas mums īstais un pareizais šķiet.

Darboties pilsoņu labā nav spējīgi skrejošie gadi;

Viņi tik vienīgi prot vecākus padarīt mūs,

Mazinot dipvišķo kvēli, kas ielikta cilvēku sirdīs,

Remdenu gudrību māk ausīs tie iečukstēt mums.
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Laikam nav varas pār tautu, bet tautai ir vara pār laiku.

Veltīgi tāpēc ir spriest, jaunais ko atnesīs gads;

letekām viņā mēs visi, kā stropā mēdz ietecēt bites,

Darbiem, kas Latvijai der, viņu būs piepildīt mums.

Prātīgi tamdēļ lai vijam mēs pūles ar atpūtu jautru.

lepriekš mēs nespējam just, liktens kad skaudīgais nāks

Atraut mūs mājai un draugiem un nogremdēt Veļupes pur

vos,

Melnajās dūņās, kur nav dzirdams ne atbalss, ne balss.
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DZEJA UN DZEJNIEKS

Ikkatram latvietim ir Markss vai Luters zināms,

Ar to, kas priekšā tam, tas nava apmierināms.

Viņš īgnis allažiņ, viņš mūžīgs protestants;

Ja prozu viņam dod, tad mīļš tam liekas pants,

Ja demokrātija to baro saviem salmiem —

Viņš dusmīgs novēršas un sauc pēc seniem galmiem.

Priekš acīm katram mums kā uzbudinošs māns

Savs pasauls ierīces un labošanas plāns.

Ja rakstniecība ies, kā grib to cēla doma,

Tad būs daudz lielāka tai mūsu dzīvē loma.

Bet darbu uzsākto tik tad šī doma beigs,

Ja rāsies talanti, kas līdzšinējos veiks.

Bez ērgļa spārniem mums būt nevar ērgļa gaita,

Tas skaita kļūmīgi, kas viņus neieskaita.

Lai galvu dziesminieks pie pūļa nenoliec,

Lai stājas augstumā, kad tas ar viņu triec.

Un ja grib aprakstīt kāds prozā vai ar pantā

Tos, kuri tautu teic, bet zogas tautas mantā,
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Tad rokā žultaina lai satira ir tiem,

Kam nesaudzīgi svilpt par naudas mijējiem.

Ar to lai namā tas, kur pērk un pārdod, dodas,

Tad ir kā rakstnieku ir pilsoni to godās.

Mums tādiem romānā un ari dzejā būt, —

Kas tautu nepestī, tas nevar pestīts kļūt.

Tik ilgi dzīvojam, cik ilgi dzīvo tauta,

Kā elpot mums, kad tai ir elpa cieti rauta?

Kā strauti, upes steidz uz okeānu skriet,

Tā arī tautas ceļš uz varenumu iet.

Kam atļaut sašķelties tai ilgāk sīkās šķilās?

Mēs būsim vareni, ja varenums mūs cilās.

Lai augļus skaistākos mēs kādreiz spētu šķīt,

Mums strautiem sīkajiem būs ceļu aizsprostīt,

Līdz žiglā iedvesma tik augsti celtos krastos,

Ka, pāri ejot tiem, liels plūdums beidzot rastos,

Jo dzejai nākamai būs tādu darbu dot,

Kas it kā altārs cēls spēj tautu apvienot.

Kad saule pusdienā pār laukiem izlej liesmas,

Tad klusums iestājas, rimst sīkas cīruļdziesmas,

Kungs brauc no ezera, velns kazkājainais lec,

Un Dievu sirmajo gar druvām ejot redz,

Un svētas jaunavas no upes izkāpj gausas.

Lai nedus dzejnieks tad un vēro, redz un klausās.
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TAUTAS UZDEVUMS

Kāds būtu uzdevums zem saules mūsu tautai?

Vai viņai jāpazūd būs, laika varai lautai,

Kā dzīvi nodzīvoj's, zūd katris nieciņš sīks,

Jeb laikiem jāuzspiež tai zīmogs valdonīgs,

Ja garu varenu Dievs tai ir krūtīs dvesis

Un cauri postiem to uz ērgļa spārniem nesis.

Bet sāpēs smeldzošās sirds pēkšņi manim kaist:

Kas uzdevumu veic — tas arī drīzi gaist,

Jo, kur reiz varenas bij tautības un ciltis,

Vējš tagad virpulī tik sagriež zelta smiltis.

Kur senie varoņi? Kāds zvaigžņains ceļš bij tiem!

Mēs taisām mājokļus uz kapiem slaveniem.

Kur lielie vāravi? Kā liktens ar tiem mānās!

To darbiem tuksnesis velk pāri līķa drānas.

Un visa vēsture, ko skatām, tāli tāl

Ir līķu kambaris, kur tautu kauli bāl.

Bet kaut kas skata mūs zem pagājības jumiem

Ar acīm mūžīgām no seniem sagruvumiem, —
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Tā māksla! Viņa vien, kad zūd viss kādu brīd,

Caur tumsu, putekļiem kā saule pretī spīd,

Jo tautā visam ir kā tvaikiem jāizgaro,

Ja māksla dievīga to spoži neapstaro.

Pār mums bez apstājas stāv divu tautu nievs,

Mums uzglūn ģermāņi, un apdraudē mūs krievs.

Mēs esam pārpilni tik piekļāvīga gaisa,

Ka viņu domas nāk un mūsos lizdus taisa.

Ja kādā paaudzē reiz bērnus laidīs tās —

Pie kādām krastmalēm tad latvju domas stās?

Jo paši cēluši mēs būsim tad to tiltu,

Pa kuru stiprie nāks un paņems mūs ar viltu.

Lai katris sadzird to, kas latviski vēl jūt:

Ja gribam pastāvēt — mums vajag bruņās būt!

Ja gribam tautu glābt no rīta dienas drāmas,

Mums sargāt robežas, kas stiepjas neredzamas,

Ko latvju tautas gars sev vilcis kādu reiz,

Lai sevi paglābtu no tā, kas nepareizs.

Tā ticam vārdiem mēs, kas nāk no katra meļa,

Ka tagad nezinām nu tālāki vairs ceļa

Šai ceļu mudžeklī, un jājautā ir mums

Ar lielām izbailēm — kāds mūsu uzdevums?

Viņš varā meklējams, ar kuru mūži skaitās,

Un mūsu uzdevums ir skaidra gara gaitās,

Lai iet ikviens, kam prāts dēļ mūsu dienāmsērs,

Uz pagātni, kur guļ mūs' gara zelta mērs.

Viņš nav vien tauldziesmās, viņš nav zem smilšu slogiem,

Viņš mūsu dvēselēs, aiz viņas tumšiem logiem.

Lai skatāmies caur tiem un gaišus darām tos,

Tur mūžu vairāk vēl kā senos pilskalnos.
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Un māksla tikai tad mums lidzi ies kā māsa,

Ja iesim pēdās mēs, kur gāja mūsu rāsa.

Šais pēdās maldu nav, un, staigājot pa tām,

Mēs tiekam apdvesti ar dvašām draudzīgām.

Ir tautas uzdevums paust savas liras stīgās

To, kas ir pieredzēts šais klaidās vientulīgās.

Un vēstis laikmetos par mums tik ilgi ies,

Cik ilgi dziesma šī pa laikiem apkārt skries.

Bet latvju gars tik tad nāks savos dienas vidos,

Ja atsvabināts tas pār krāšņu dzīvi lidos.

Ir nabadzība tā, kas garu važās slēdz,

Tam tauta patīkas, kas darbā dzīvot mēdz.

Lai gaita latviešiem pa tādiem ceļiem lokās,

Kur bagātība iet ar garu roku rokās.

Šo zemi latvisko, kas mums par daļu krīt,

Mums vajag ārisku un skaistu padarīt,

Ka, droši dzīdama prom gurdenumu bālu

Un stipri sargāta, tā mirdz un laistās tālu.

Tā mūsu misija, tas mūsu mērķis kairs.

Mēs varam prātot daudz, mums citu nava vairs.

Bet krāšņu dzīvi mēs un krāšņu garu gūtu

Tik tad, ja saiminieks īsts mūsu zemē būtu,

Kas dotu vienību, ko iespējams nav lauzt.

Kas spēku raisītu, kam patīkas vēl snaust,

Kas būtu vadons īsts, kam Dieva gara ziba.

Kas tautas griba ir? Tā liela vīra griba.
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KAFEJNĪCĀ

Kad ķērcot orķestri sāk skanēt Rīgas krogos,

Tad gaisma iedegas ir kafejnīcas logos,

Kur katris stūris kust to ļaužu pārpildīts,

Ko klajā raidīja kāds sauciens sengaidīts:

„Uz priekšu, blēži jūs, ir perēti un šķilti,

Pēc ilgām nedienām jums saule atmirdz silti!"

Tie visi cilvēki jums še ir jāsatiek,

Ko demokrātija uz pjedestāla liek:

Tur līders daudzināts, pats savas slavas sildīts,

let, kombinācijām daždažādajām pildīts,

Tur baņķiers apskaustais un apbrīnotais smej,

Ko bankrots uznesis līdz augstai virsotnei.

Un tur sēž pīpojot, bez senām matu pīnēm

Šo laiku nammātes, kas šķiet pēc libertinēm.

Un plecus atsegtos un krūtis rāda tās,

Un moku gurdeni sūc lūpas krāsotās,

Nevienai nepārskrej pār seju kauna trīsas,

Kad kājas krustotās rauj augšup kleitas īsas.
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Tur senais avīžnieks, kas visu skatus sien,

Kā valzivs milzīga caur cigārdūmiem lien.

Ja miesa resnajā tam pēkšņi plaisas dotu,

Tad nekrietnību tās it visas izstarotu.

Tur literāti sēž — iet runa karsta tiem

Par jaunām intrigām un viņu gājieniem.

Kas garā sīks, bet grib sev maizes lielu riku,

Par mākslu kaislīgāk mīl mākslas politiku.
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BRIESMONIS

Kad kopā sagūlies tai negausības dienā

Ar demokrātiju bij dumpis gultā vienā,

Tad no šīs vienības tiem dzima briesmons baiss,

Šī prese brīvajā, bērns viņu mīļākais,

Un atgādināja, ik lietā zaudējs sāti,

Viņš tēvu zemumā un izlaidībā māti.
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REVOLŪCIJAS MŪZEJĀ

Šis laiks, kas lika drebēt katedrālēm

Un bija galmiem mēri nesošs vies's,

Nu drupu drupās tagad sasities,

Guļ izkaisīts pa neskaitāmām zālēm.

Un pigmeji no Norvēģijas gālēm

Un Amerikas — ilgi vērot ies

To, kas, triepts asinīm, ir atlicies

No lielā skrējēja uz lepnām tālēm.

Tas savus bērnus nedeva nekam,

Kā vienīgi tik paša elpas artam

Līdz pēdīgajām dzelmēm dziļumam,

Jo godu dievišķīgu atdot var tam,

Kas galvu nocirst spēja Dantonam

Un šķēpu rokā iedot Bonapartam.
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BĪSKAPAM ALBERTAM

Tavi darbi, tavas domas —

Spīguļo kā sudrabs tīrs,

Bīskap Albert, augstās Romas,

Svētās Māras kara vīrs.

Mūsu jūras klusā lokā,

Ko tik smilts un priedes klāj,

Zobiņu un krustu rokā

Atnāci tu, karotāj.

Zemē atstātā, kur bija

Cēlusies pret cilti cilts,

Ko ik gadus saplosīja

Krievu vara, leišu vilts,

Atnāci ar cietu gribu

Atnest gaismu ļaudīm šiem,

Apjozts Romas žēlsirdību,

Apjozts Romas zibiņiem.
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Sacīji: „Lai zemē šajā

Ābelu vairs nekauj Kains,

Stāvu krasta malā klajā

Celsies pilsēts akmeņains.

Lai mums jādzīvo nav rūpēs —

Augsts būs mūris apkārt tai,

Vīrāks katedrālē kūpēs —

Teikdams godu Marijai.

Gadi aiztecēs kā smiltis —

Viņai būs še mūžīgs balsts,

Zudīs tautā niknās ciltis,

Latvju tauta — tā ir valsts!"

žņaudzi naidniekus tu skavās,

Šķēršļi bija tev nekas,

Gana zizlis rokās tavās

Mirdzēja kā zobins ass.
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Un lai mūži teiktu tevi,

Lai tavs pilsēts teiktu tos —

Mirdams iemūrēji sevi

Savas Rīgas pamatos.

Tavi darbi, tavas domas

Galvas reibina kā vīns,

Bīskap Albert, augstās Romas,

Svētās Māras paladīns.

Gadu simti paiet guva,

Kur nu, bīskap, ir tavs balsts?

Jo par latvju valsti kļuva

Tavas svētās Māras valsts!
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NĪCENIEŠIEM

Vieglāk palaisti šķiet nu laukdarbu stingrajie groži,

Diženi svētki pie jums piepeši veduši mūs;

Vasaras desmit jau prom kā kaijas ir laidušās spoži,

Pavēnī savā kad bij karogs zaļš paņēmis jūs.

Mūžīgi pastāvēs viņš, jums atnesis brīvības ziņu,

Piekrastē šajā, kur rod ļaudis dzini ara daudz;

Spēcīgu roku viņš celts, un plīvojam redzēja viņu

Dūmainie kuģi, kas še garām uz Daugavu brauc

Draugi, jel atļaujiet tam līdz debesīm atplesties vaļā:

Plašumu jaunu viņš grib — karogs ir cīņa un spars;

Plandās un vilina tas un aicina paēnā zaļā

Visus, kam Latvija rūp, visus, kam zemnieka gars.

Šodien kā miežu lauks biezs ap viņu jūs stājušies cieši,

Stāviet jel stingri, uz jums Latvija skatienus ceļ:

Vidzemei dzeltenais sviests, bet Zemgalei dzeltenie kvieši,

Nīcai ir augstākais lemts — tikumi senie še zeļ.
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Veltīgi pilsētnieks dažs, jūs nomaļus vērojot, smīnēs;

Mākat jūs priecīgi būt, patiesā vietā jums sirds:

Villaines vecās vēl jums kā varvīksnas zaigojas tīnēs,

Jaunavu plecos vēl še sentēvu sudrabi mirdz.

Priecājas tagad nu līdz jums pamales tālas un tuvas,

Vasaras buras jau drīz aizsaules krastmalās stās;

Rudenis domīgais klāt, un briedumā labā stāv druvas;

Lēnīgais latviešu Dievs svētīdams apgājis tās.

Zemnieks kad strādādams iet pa pļavām vai arumiem mel-

niem,

Vietā ikkatrā arvien draudzīgas dvašas to skar.

Svētīti lauki lai šie! No sentēvu aukstajiem pelniem

Zeme šī cēlusies ir, arājs ko noguris ar.

Bezgala gaitu mums iet, jo tautu kā senlaikos vākdams

Gaismotos ceļos, kam nav saredzams laikmetos gals,

Nerimstošs, stingris un maigs, no kapiem un šūpuļiem nāk-

dams,

Aicina visus un ved mūžīgās Latvijas balss!
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GUSTAVAM PIEKTAJAM

Sir, mūsu pilsētā Jūs nonākuši esat,

Un, savas laipnības un slavas pavadīts,

Jūs to kā skaistu balvu mūsu tautai nesat,

Pats viesis sengaidīts.

Sir, Latvijā Jūs teic un gaida katra māja,

Lai saites draudzīgās sien Zviedriju un mūs,

Pa tekām slavenām, kur Jūsu senči gāja,

Nu tagad ejat Jūs.

Sir, ceļš sen pārbaudīts starp abām zemēm vijies,

Un vienā stundā skriet pa tekām slidenām

Spēj vilnis paklausīgs, no šērām atraisījies,

Līdz mūsu krastmalām.

Sir, mūsu tauta vēl no drupām augšup raujas,

Un lielgabali tie, kas salūtu dod Jums,

Ir redzējuši daudz, un nesenajās kaujās

Tie valsti deva mums.
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Tā zeme laimīga, kur jūsu griba valda,

Un jūsu gudrība tai ceja vadons drošs,

Tas kronis Zviedriju ir sargājis no malda,

Kas galvā mirdz Jums spožs.

Sir, visa Latvija nu svin šo cēlo dienu

Un lūdz Visaugstāko pa saviem dievnamiem,

Lai laipni likteņi iet pāri Jums arvienu

Liek laipniem spīdekļiem.
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LATGALES KAŖOTĀJAM

Kā mūsu zemes strauts— tavs vārds tik cēls un tīrs

Caur gadiem aiztecēs, tu gaišais latvju virs.

Starp tiem, kam zobins bij, kas tēvu zemei sevi

Reiz alka upurēt — nav cēlāka par tevi.

Tavs cīņu aprēķins tik auksts bij kā nekam,

Bet straujums žilbinošs kā lauku vanagam.

Tamdēļ tā ticēja tev tavi kaujas vilki,

Kad rītos robežas tu mūsu zemei vilki.

No taviem kardarbiem sev latvji spēkus šķīs,

Uz mūžu rakstīti tie mūsu debesīs.

Ja audzes nākamās pēc piemēra sev prasīs —

Tās acis augšup cels un tur tos rakstus lasīs.

Kā tumši ūdeņi, tā gadi aiztecēs,

Par tevi klanos gans arvienu stabulēs.

Mirs lielas piemiņas, tik tev būs iziet sveikā,

Tu, augšup celdamies, kā saule ieej teikā...
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SVEICIENS

Sveiciens jums, dzejniece, mans, kas traucat uz priekšu ar

vari,

Atpakaļ nesaucu jūs, pagātnes daiļumu kārs.

Tāpat kā nākotnē mums, tā senajiem gadsimtiem arī

Šīs dienas izlikās reiz skaistas kā Ēdenes dārzs.

Tiešām mums likteņa lemts ir mīklainā pasaulē dzīvot.

Cerēt un pētīt var daudz, tomēr mums zināt nav ļauts,

Kādā gan nākotnē mūs un, likdama karogiem plīvot,

Vaidiem un asinīm plūst, liesmaina chimera sauc.

Galvas tā satrakot māk un iedegties domās liek krasās,

Tomēr tā neļauj nekad augļus sengaidītos šķīt.

Ticiet man, mīļais mans bērns — tas nemiers un ņurdoņa

masās

Tikai no lepnuma nāk, sirdīs kas pašiem mums mīt
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Ticības dvēselē man nav uz cilvēces mānīgiem dieviem,

Pasaulē tautu ir daudz, katra tā savādi jūt.

Darbus sev derīgus veikt es atjauju frančiem vai krieviem —

Patīkas Latvijā vien allaž man minētam būt.

Eju pa zemi es še, kur senčus reiz manējos raka,

Spēku tie stipru man dod, allaž lai būtu es žirgts

Cīņu ar naidniekiemsākt un meliem, ko tribūni saka,

Sargājot karogu to, as'nīm kas svētākām pirkts.

Nevar jau tautaitas zust, kas dzejā sev spēku ir smēlis,

Zust nava nolemts ar jums — Latvijas mūžības zvans

Vārdu reiz jūsējo ņems un, dunošos spārnos jūs cēlis,

Nesīs sev mūžībā līdz — sveiciens jums, dzejniece, mans!
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CEISS UN PROMETEJS

Baru kaut aizstāvat jūs, bet neesat pati no bara,

Dumpinieks Prometejs jums vārdus tos nespēja rast,

Kuri kā kareivji iet ar vairogiem antīkā vara

Mācītā solī, kur var augstāko likumu prast.

Važās, kas pašas jau irst, jūs gadu simts mānīgais tura.

Metiet zem kājām jel tās! Pašai sev nemanot, tulks

Dievišķai saskaņai jūs un likumam vecam, pēc kura

Mūžīgā kārtībā kust spīdekļu nemainīgs pulks.

Gaitu tā vecajo sāks, ja drupās tam nolemts būs šķelties,

Dumpi pret viņu var sākt — mainīt nav lemts to nekam.

Apollo četrjūgam Zevs no austrumiem nolika celties —

Lai tad nu Prometejs liek rietumos pacelties tam.

Varmāka varenais Ceiss un cilvēku apspiedējs nava,

Klausot tā padomam, mums augstāko iekarot dots:

Radīt un radīto slēpt — tā Mūžīgā brīnišķa slava,

Izprast un izzināt to — mirstīgo cilvēku gods.
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KĀDAI DZEJNIECEI

Tu, dzejniece, kas sāc radrakstus savējus

No pašas Minervas, kam pilsoniskos karus

Tu gribi sacelt še? Kam aziatu barus

Vest gribi dzimtenē, kur tavi senči dus?

Vai tava lepnā sirds un arī niknums kluss

Dzēst kāro pēdīgi tos dievišķīgos starus,

Ko, postus caurejot un baiļu novakarus,

Redz mūsu Latvija sev galvā mirdzošus?

Ja ņemta latviešiem tiek viņu zeme dzimta —

Tiem pelu maizi krimst, kā viņu senči krimta.

Vai tāpēc dzejas spēks tev lielo dievu dots,

Lai augstāk paceltos virs verdzības tavs gods?

Ne valsti graut un nīst — to mīlēt esi naska —

Tev viņas sargam būt, tev pieder šķēps un kaska!
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ZEMES KAPTEINIS

Tu, zemes kaptein, zemniek, vai tu nenovied?

Ir brīdis pienācis, lai tu no miega mostos;

Nekādi šķēršļi vairs tev ceļu neaizsprostos:

Jauns laikmets iestājies un tavās burās dzied.

Kam priekšā negaidot nu visa zeme zied,

Vai ilgāk raudzīsies tas senu dienu postos?

Kaut gurnos naidnieki kā sūņi tevim kostos

Tu visas cerības pret nākamību svied!

Ar savu nespēku pats sevi neapmāni,

Ap tevi mūži plūst kā milzu okeāni.

Kaut arī briesmu pilns ir bijis viņu klajš —

Tu tajos uzvarošs un vientuļš peldētājs.

Pie tevis tautas nāk, tu tās no rokas baro —

Par tevi Mūžīgais un tavas druvas karo.
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NEMIRSTĪBAS DEVĒJS

Kam kluss tu, intrigu un nelietību tinējs?

Kam, baņķier, atvilknēs tev zelts vairs līt?

Kam kauss tik piepeši nu tagad grīdā krīt

Tev, kas līdz šim tik svētkus esi sviņējs?

Jel saki, dziesminiek, tu nemirstības šķinējs,

Kas gan ir atnācis šo tautu sērās tīt?

„Vējš līķa smaku prom no tās vairs nespēj dzīt:

Pie zemes nogāzts, beigts guļ vecais vagu dzinējs."

„Ko mels! No dzīvības nekas to nespēj šķirt.

Kas nemirstību dod — tas arī nevar mirt.

Jo kaut gan aizmidzis viņš tagad miegā vārā,

Bet, zārku salauzis, viņš nāks no kapa ārā.

Viņš nāk! un izkapti no rokām nāvei rauj

Pļaut naudas mijējus, tāpat kā zāli pļauj!"





EROSS UN DABA
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ZVANS

leskaņa

1.

Ar mierīgām un skaņām oktāvām

Es esmu jau kops seniem laikiem rados;

Nu, teiku vecu stāstīdams, no tām

Kā citukārt es tagad atkal vados; —

Tā viegli es ar savām izdomām

Prom aizlidošu satumsušos gados.

Daudz stiprāki, kad laiks uz rietu trauc,

Mūs senas balsis vilina un sauc.

2.

Kā katru skaņu tīkamu un tīru

Mums vienīgi tik liela tāle dar',

Kā gurušu un gadu māktu vīru

Sīks bērna balss visbrīnišķāki skar, —

Tā dziesminiekam episkajo liru

Vien pagājība sakustināt var.

Jo lai gan katris savdabīgi līgo,

Bet bijušais arvienu kokli stīgo.
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3.

Cik arī gaiši starotu mums prieks —

To nomāc rūpes, kuras sirdī ēdas.

Lai skaists ir ievu baltais ziedu sniegs,

To drīzi aiznes strauta vēsās vēdas.

Ir mīlas mirdzums saules austs un liegs,

Bet satumst tas, un pēcgalā nāk bēdas.

Šo skumjo ziņu izdziedāja man

Zvans, kas no senu mežu dzelmēm skan.

4.

Šīs skaņas drebina ikkatru lapu,

Liek klusiem palikt meža dziedoņiem,

Tik žēlas, it kā skanētu pār kapu,

Tās ārā plūst no zaļiem dzijumiem,

Un, tajās klausoties, es bēdīgs tapu,

Un tagad nu par diviem mīlniekiem,

Kas maldījās pa tumšiem mīlas ceļiem,

Es raudu līdz ar seniem menestreļiem.
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I

Gar pakalniem un lejām plētusies

Kā jautra sieva dzīru laika dejās,

Tā Burg-undija, kuru sarga Dievs,

Zem zilas debess līksmojas un smejas.

Un izliekas, ir laiks še apstājies,

Kur strauti skrien un vīndārzi briest lejās.

No tiem pat saule noreibuši šķiet,

Kad pusdienā tā viņiem cauri iet.

n

Šo zemi svētītu, kā dvaša salda

Pa visu grezno franču valsti plūst,

Kopš seniem laikiem hercogs Roberts valda,

Kam zobins mierā nekad neierūs.

Tam vasa}i ir sulaiņi pie galda,

Kas sudraba un zelta traukos lūst;

Tam dāmas klāj pār galvu matu vēdus,

Ar pašu karali viņš runā sēdus.
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m

Un kā pēc smaržas rozi uziet var,

Kaut būtu mežs pilns biezokņu un ēnu,

Tā pilsgalmā starp daudzām dāmāmar

Pēc daiļuma katrs pazītu Blanšmēnu.

Tā lilija, kas sarkst, ja viņu skar,

To laukos redzēja un zālēs lēnu;

Bet nebij spoguļa un avota, kas prot

Tās grācijas un daili atstarot.

IV

Blanšmena hercogam bērns miesīgs bija,

Bet dzima tā no mīlas grēcīgas.

Viņš kļuva maigs, kad viņu uzskatīja,

To mīlēdams, kā mīlē atmiņas.

Viņš viņu dārgumos un zīdos vija,

Un pārvērstu, ja vien tik spētu, tas

Pat Burgundiju saulaino par rotu,

Lai tad ar to tai stāvu izgreznotu.

V

Pie viņas vārtiem precinieki stāj,

Bet nerada tie viņā mīlas trausmas:

Tulūzas grāfs skumjš atpakaļu jāj,

Un klusē Varviks, pārņemts baigas jausmas,

Lotringas hercogs seju rokām klāj.

Tās sapņi dus, kā putni dus pirms ausmas.

Kas celties spārnos kādreiz liktu tiem?

Tas menestrels ar skaistiem ieročiem.
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VI

Viņš Spānijā ar neticīgiem cirties,

Zeltpieši tam, viņš Lechā guvis tos.

Blanšmēnai netīk vairs no viņa šķirties,

Jo kas gan cits tik brīnišķīgi dos

Tās domām gājienos un cīņās irties,

Ko izstāsta viņš pantos spārnotos?

Un roku atbalsta tā daiļā celī

Un klusu cieš un klausās menestrelī.

VII

Kā apinis, kam dārznieks balstu liedz,

Bez spēka līgo, galvu lejup slejot,

Līdz pēdīgi viņš osi nesasniedz,

Vij to un zied, pa zariem augšup skrejot, —

Blanšmēna tā pie menestreļa steidz.

Ai posts, kas draud mums, mīlā gavilējot!

Ne palīgs vairs, ne padoms nepalīdz:

Kad osis krīt — tad gāžas apins līdz.

VIII

Vairs hercogs nezin savām dusmām gala,

Kad vēsts šī pēkšņi zināma tam tiek —

Uz klosteri, kur tuksnešaina mala,

Blanšmēnai viņš nu projām doties liek.

„Ne tu, tēv — Dievs, kas likteņus mums dala,

Grib to, bez Tā nekas še nenotiek.

Es paklausu. Viņš tur man mieru iedos."

Tas notikās, kad vīnkoki bij ziedos.
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IX

Nes ātri zirgi projām to tūlīt

No vietas, kur tā gaismu ieraudzīja.

Pat pili viņa nevar saskatīt

Aiz saulstariem, kas viņiem pāri lija.

Tai galva nespēkā uz krūtīm krīt,

Pēc dienāmlaimīgām tā tagad bija

Kā vīna kauss, kas tika rokās tverts,

Pie lūpām likts, bet tomēr neizdzerts.

X

Un prāti jaunajie tai bēdās šķobās.

Liels mežs ap viņu dziesmās skandināts

Ar platāniem še savijušās gobas,

Skan avoti, pa klintīm strauti krāc.

Tur ozoliem jau pirmās lapas lobās,

Pie tāliem ūdeņiem brēc briedis kāds.

Te zirgi saslejas un rausta grožu;

Sev priekšā redz tā bruņinieku spožu.

XI

Tas menestrels ar skaistiem ieročiem,

Pēc svētā Jurģa tai viņš krēslā likās.

Bet nepārskrej kvēls vaigiem dzisušiem

Kā citukārt, kad viņa ar to tikās.

Dreb kalpi bailēs. Drīzi vien no tiem

Ap Blanšmēnu neviena nepalīkās.

„Ai, dāma, izkāpiet! Mūs sarga sils.

No klostera stāv tuvu mana pils.
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XII

Tur abus aiznesīs mans zirgs, pilns spara."

— „Ai menestrel, mans zvērests izšķir mūs.

Tik mīla tā, kas mani dzīvu dara,

Caur ko es dzīvoju — tas esat jūs.

Cik dzīve cellē būtu arī gara, —

Tā, domājot par jums, man īsa kjūs.

Tur lūgšu Dievmāti, lai Viņa, labā,

Ir abus mūs, ir mūsu mīlu glabā."

XIII

Viņš skata to, kā nāvei nolemtais

Vēl pēd'jo reizi debess loku skata;

Ir viņam miris siltais aprīļgaiss

Un zaļā ēna, kura kustas plata

Virs galvas tam. Kāds mīlas žēlums baiss

Nu tagad satvēris tos abus krata!

Tad modās tie. Viņš kalpus sasauc bargs.

Līdz pašam klosterim viņš bij tai sargs.

XIV

Cieš briesmas noziedznieks, kas sārtā lokās,

Kam gaismas vietā apkārt uguns mirdz,

Bet simtkārt tomēr lielākas tās mokas,

Ko izcieš tas, kam mīlas šķelta sirds,

Kam mīļo redzēt nekad nepasokas,

Kas mīlot mūžam, mūžam no tās šķirts.

Ne gadu skrējieni, ne ūdens briesmas

Dzēst neiespēj vai klusināt šīs liesmas.
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XV

Redz menestrels no pils ikkatru brīd\

Kā ielejā starp koku zaļiem zariem

Ar baltiem mūriemklusais klosters spīd;

Līdz viņam viļņiem dziedošiem un gariem

Arvienu skaņas svētsvinīgas slīd

Pa rītiem, pusdienām un novakariem.

Tās līksmojot pār mežu galiem lied —

Blanšmēna tajās viņam skumji dzied.

XVI

Bet kādu dienu balsu neparastu

Viņš sevī sadzird stāstām: „Menestrel,

Tu veli naidniekus, bet bēdu nastu

Tu izmisis no sevis nenovel.

Steidz klosterī, lai tur Blanšmēnu rastu,

No celles izrauj to un seglos cel."

Un menestrels no vientuļām pils sienām

let teku, zināmu kopš bērnu dienām.

XVII

let menestrels; tam soļi viegli rīst,

Tin saule to vai atkal koku ēna.

No biezokņiem tumšzaļiem zvaņas līst,

Kur viņu aicina un sauc Blanšmēna.

Te pēkšņi viņš vairs ceļu nepazīst,

Viņš satrūkstas, un gaita top tam lēna.

Kur mani vīlis mīlas mulsums mans?

Viss kluss. Tik vareni dūc kaut kur zvans.
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XVIII

Tam izejot, bij diena jau ap rietu,

Bet tagad nakts uz rīta pusi rien.

Te, kad bij atradis viņš ceļu cietu,

Virs galvas viņam putni sauc un skrien:

„Ej atpakaļ un neaizkar šo vietu!"

Kur klosters bij, viņš redz nu drupasvien,

Ko vijušas visnotaļ vīna stīgas,

Bet zvaņas skan no augšas svētsvinīgas.

XIX

Un griežas atpakaļ viņš baiļu pilis,

Sev ceļu īsto priekšā ieraudzījis.

Pēc īsa gājiena viņš jau pie pils.

Kaut meža galotnes un tāles vijis,

No lejām kāpdams, miglas plīvurs zils,

Viņš ierauga — stāv klosteris, kur bijis,

Un plašu dunoņu kā mirkļus tos

Zvans vareni met debess augstumos.

XX

Un menestrels, ķerts kāda gaismas stara,

Nu savu galvu raudot rokām skauj,

To saprazdams, ka paša Dieva vara

Blanšmēnu tam vairs redzēt neatļauj.

Kā gājputnam stāv priekšā gaita gara,

Kad zāli pļāvējs pēdīgajo pļauj,

Tā menestrels, pirms saule dusēt laidās,

No jauna devās nezināmās klaidās.
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XXI

Tām svecēm līdzīgi Blanšmēna kūst,

Starp kurām skumji paiet viņas dienas.

Bet viegli tās tai panesamas kļūst,

Jo kopā tās kā bēru lāpas sienas.

Bāls atspīdums no tām tai sirdī plūst,

Un viņa ilgojas pēc ostas vienas

Tais ūdeņos, kur satikšanās šķiet

Reiz kuģiem tiem, kas dzīvē šķirti iet.

XXII

Jau daudzi gadi pagājuši bija,

Bet likās tai, tie tikai mirklis viens.

Pie Zvaigžņainās, kur dienas pavadīja

Blanšmēna ceļos, sadilis bij pliens.

Caur dienām, kas kā ūdens mierīgs lija,

Tik viens tai vijās domu pavediens.

Un vēja šūpota kā viegla ēna —

Starp klostersienām staigāja Blanšmēna.

XXIII

Bet menestrels, caur zemēm klejojot,

Pie Kristus kapa beidzot ceļos slīga.

Viņš gadu mākts. Tik Dievam slavu dot

Par visu alka viņa dziesmu līga.

Bet istabā, to spārniem aizkarot,

Reiz ielaidās tam skumja bezdelīga:

Jel celies, menestrel, un ceļā trauc,

Nu tevi pēdīgi Blanšmēna sauc!



Jāj menestrels; tik zirgam pļava ēdot,

Uz īsu brīdi atpūsties viņš var,

Tur, rindā ejot, māsas melnģērbtas

Kad ierauga nu zārkā beidzot tas

Blanšmēnu, apvītu ar debess zaigu.

Viņš nokrita, pie zemes pēkšņi rauts,

Kā nokrīt kareiv's, stipra šķēpa kauts.

Cik nopūtu tad skumju ļaudīs bija,

Kā raudāja par abiem mīlniekiem!

Un kopīgi tos zemē noguldīja,

Par piemiņu vistāliem pēcniekiem

Ar rūpību un bēdām iedēstīja

Pie kapenes tad divus kokus tiem.

Un zarus tie viens otram pretī stiepa,

Līdz saauga ar osi gaisā liepa.
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XXIV

Un dusu izbauda tas, seglos sēdot, —

Blanšmēna tā, kas viņu stipru dar'.

Un kad jau, maigām ziedoņvēsmām vēdot,

Klāt bija ieleja un klosters ar,

Bedz cauri kokiem, rietu stariem skārtiem,

Viņš bēru gājienu, kas nāk caur vārtiem

XXV

Dzied bērdziesmu kā šūpļa dziesmu maigu,

Un menestrels še pirmo reizi satrūkstas

Un ceļos jūt sev trīsu ejam baigu,

XXVI
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XXVII

Laiks skaudīgais, kam dzīvē padots viss,

Kas piemiņas un mūsu sirdīs ēdas

Un zvaigznes dzēš, — vairs nava atstājis

No augstās pils un klostera ne pēdas.

Mežs zaļojošs sendienām apklājis

Ir vietas tās, kur ligzdu vija bēdas.

Viņš aug no tām, no tām sev spēku sūc,

Par viņām zvans vēl teiku ļaudīm dūc.

XXVIII

Šīs skaņas drebina ikkatru lapu,

Liek klusiem palikt meža dziedoņiem;

Tik žēlas, it kā skanētu pār kapu, —

Tās ārā plūst no zaļiem dziļumiem;

Un, tajās klausoties, es bēdīgs tapu,

Un tagad nu par diviem mīlniekiem,

Kas maldījās pa tumšiem mīlas ceļiem,

Es raudu līdz ar seniem menestreļiem.
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ANDŽELIKA

Caur tevi nācis mūzu varā,

Šai mierīgajā vakarā,

Bērns skaistais, noklustu es garā

Ar tevi maigā sakarā.

Jo tu tik prieku ļaudīm dari,

Un saule tā, ko gaidām mēs

Un kas jau iet uz pavasari,

Spīd tavu vaigu bedrītēs.

Tik draiskulīgu aprīļdienu

Tavs balss ap sevi izburt prot,

Ka tajā sadzirdu arvienu

Es bezdelīgas čivinot.

Cik slavens vārds ir Andželika!

Un apskaužu es visus tos,

Kam dziesmās apdziedat to tika

Un uzgleznot to audeklos.
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Bij ņemts no tā, kas Andželikā,

Pat Venēcijas dodžam prāts,

Un kļuva Marka bazilikā

Viņš reiz ar tevi salaulāts.

Bet nu caur mežiem sniega krēpēs

Un tāla senai pasaulei,

Tu kājām, tērptām žiglās slēpēs,

Kā nevaldāma stirna skrej.

Kā tiktos, lai no Bīgas skaviem

Tu mani tajos mežos vil,

Kur saules pusē priežu stāviem

Jau pirmie sveķi lejup pil.

Tur klausītos uz Gaujas krauja,

Pie sirds tev ausi licis klāt,

Kā as'nīs šalc tev cita Gauja,

Ko ziema nespēj stindzināt.

Traks meitēns iedveš sapni traku,

Kas nevar īstens būt necik,

Un, skumji smaidīdams, es saku:

Ar labu nakti, Andželik!
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ŠŪPOLĒS

Ne šūpolēs, kas iespēj doties

Līdz bērzu galiem tikko tik,

Bet tavās rokās šūpojoties,

Es augstāk kļūšu, Andželik!

Nav bail par likteni man savu,

Kā padebešos meža zoss

Tā nomaldīšos acu tavu

Bezgala jautros klajumos.

Tur ieklīdīšu gulbju baros

Un došos līksmis līdzi tiem

Balts, vizuļodams saules staros,

Uz nezināmiem ūdeņiem.

Tos visus aromātus jaukus

Tur ieelpošu, ar ko prot

Dievs piesmaržināt zemes laukus,

šīm maija dienām atnākot.
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BRIZEIDA

Jau rudens smaržu zeme garo,

Gar debess malu saule spīd,

Bet tā kā jūnijdiena staro

Tu vēl arvienu, Brizeid.

Jau meža malā nozied virši,

Svilpj vējš, pa laukiem lejoties,

Bet tā kā tumšsarkani ķirši

Tev lūpas laistās smejoties.

Vai redzi, strauts jau rudens bijīgs

Pa oļiem aizrit rāms un sīks;

Tik stāvs tavs, Brizeida, vijīgs

Ir it kā apins mežonīgs.

Pat saule kvēlošā bez staru

Uz mums tik bālu vaigu ver —

Tu paņēmusi viņas varu,

Tu mūsu sirdis sausas dzer!
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PILNĪGS RADĪJUMS

Pats Ceiss ar savu Dievu svītu

Pie šūpļa stāvējuši jums,

Lai latvju zemei pierādītu,

Kāds iraid pilnīgs radījums.

No Minervas jums piere cēlā

Un viņas acu gudrais zaigs,

Bet pašas Afrodītes kvēlā

Deg jūsu lūpu sārtums maigs.

Lai daiļums, kas mums prātus groza,

Nu būtu nepārspēts līdz šim,

šī dieve zelta jostu joza

Tai dienā jūsu viduklim

Lai Apolons jūs nestu nēšus —

Tā māsa pirkstiem slaikajiem

Vēl vija matu pusmēnešus

Ap jūsu abiem deniņiem.

Ai, radiniece mūžīgajiem,

Es maldos, svešnieks būdams tiem,

Caur debesu un zemes klajiem

Pa jūsu ceļiem dievišķiem.
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DIENU SKRĒJIENS

Laiks, kas latiem mirdzošiem

Visus tura saista,

let jums dzelžu zābakiem

Pāri, dāma skaistā.

Trulu sirdi tas pati es'!

Bet, kas gan to vainos?

Velti no tā paslēpties

Smieklos sudrabainos.

Jūsu laiks — kur jautras bij

Klavesīnu balsis,

Un kur pārus kopā vij

Menuets vai valsis.

Tur jums iet pa birztalām,

Kuru tumšās ejās

Pāri bronzas najadām

Strūklu straumes lejas.
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Tvertu mūžīgs dziesminieks

Savā pantā smalkā

Balsis, ko tam dzirdēt bij

Jūsu drēbju šaikā.

Teiktu viņš: „Tas tikai sals,

Ko jums sirdī rodu;

Pati debess — madrigāls,

Salikts jums par godu.

Un kā parkā paliek kluss

Pēkšņi ūdens kritums,

Tā mums pāri stājies dus

Stundu mūžīgs ritums."

Laiks, kas latiem mirdzošiem

Visus tura saistā,

let jums dzelžu zābakiem

Pāri, dāma skaistā.

Bet, kur drīzi dzirdams būs

Pekles suņu rējiens,

Vieglos skavos aiznes mūs

Dienu ātrais skrējiens.
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DZIESMU LAIKS

Jūs prasījāt, bērns mīļš un maigs,

No manis dzeju kādu dienu,

To nezinot, ka nāk arvienu

Pēc skūpstu laika dziesmu laiks.

Tā komēdija nāk pēc drāmas,

To noslēpt nevarat jūs mums,

Jo pašai dvēsles dārzos jums

Dūc dzejas bites nerimdamas.

Kas man kā viņām dziedāt dos?

Un, satiekot jūs dienu maiņās,

Es viņu apburošās dainās

Ar slēptām skumjām noklausos.

Kā tās lai otrreiz sevī slēgtu?

Ne ūdens, ugunis, ne gaiss,

Bet debess kalns pats varenais

Šķir saulrietu un saules lēktu.

Laiks jūsu puķes birdinās,

Tik dzejas saldās straumes, sūktas

No dzīves pamestas un rūgtas,

Jums kādreiz sirdi dzirdinās.
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aprīļa sietiņš

Mākdama tumsu un salnas un aukstumu,

Zvērošā saule kāpj debesu augstumu.

Cīruļi, aprīļa dziedoņi manīgi,

Saņem ik rītu ar dziesmām to skanīgi.

Dzīvības grāmatai viņa liek attīties,

Katrs lai gudrajās lapās var skatīties,

Klausot, ko pastāsta kukaiņi niecīgi,

Puķes un zāles un putniņi priecīgi;

Pāri pār lieljūru ūdeņiem sājajiem

Skrēja tie ilgi no dienvidiem tālajiem.

Svešumā klusi un bēdīgi bijuši —

Dzied nu tie zaros, kur ligzdas reiz vijušu

Aprīlis smaidošs caur mākoņu sietiņu

Sijā pār tīrumiem auglīgu lietiņu.

Saule, tu ziemu un aukstumu sarāji,

Vaļu lai paņemtu gani un arāji.
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PARĀDĪBA

Prasu rozei, kam sarkana krāsa:

„Esi žēlīga, pasaki man,

Kur gan viņa, kas bija tev māsa?"

„Tu to nerāsi," atbilde skan.

„Kur gan viņa?" tā draugam es prasu.

„Viņas velti tev dvēsele sirgs:

Cauri vārtiem pret ziemeli asu

Viņu aiznesa joņojošs zirgs."

Tad es ilgas kā baložus laidu

Viņai paka) tais sniegājos skriet,

Bet tās atgriezās visas bez smaidu:

„Viņas pēdas vējš aizpūtis ciet."

Un kad murgu un bezmiega varā

Sirds man pukstēt jau gribēja stāt —

Nakti bālajā mēneša starā

Tu pie gultas man pienāci klāt.
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Un es redzēju sudraba miglā —

Drēbes aveņu krāsas tev bij,

Kā tai dienā, kad pajūgā žiglā

Zudi mežos, ko puteņi vij.

Un kad skaut tevi, ietītu zīdā,

Es jau gribēju — murgam bij gals,

Bet no stara, kas drebēja grīdā,

Manim skanēja pretī kāds balss.

Un šie vārdi man iespiedās miņā,

Es tos nevaru aizmirst nekad:

„Ja mans aukstums būs iegājis viņā,

Viņas lūpas tu skūpstīsi tad."
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DIANA, MEDINIECE

Vai rīti sarkst, vai vakars blāv

Vēl Versālijās bāla

Diana, mediniece, stāv

Uz sava pjedestāla.

Arvienu vienāds viņai sejs,

Tai drēbes nesalokās:

No marmora, kas nodzeltēj's,

Stāvs viņai, kājas, rokas.

Bet līdz ko parka kokos liet

Sāk gaismu rietu dziesa,

No pjedestāla viņa iet

Un paliek dzīva miesa.

Jau suņi atmostas un rej,

Tā biedres sasauc kopā.

No visām pusēm viņas skrej,

Un katrai bulta stopā.



Simts krokās skrējiens ātrais tām

Tad savij tērpus plānos,

Un bultas svilpj, un stirniņam

Tās urbjas biklos sānos.

Un zvēri mirstot baigi sten.

Tad mazgā asins mirgus

Tā fontānā, kur Febus dzen

Pret ausmu bronzas zirgus.

Ik vakaru, kad saulriets blāv,

Tai zvērus medīt priecē,

Bet rītos vecā vietā stāv

Diāna, mediniece.
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VILŠANĀS

Kas bija gaidīj's galu tādu?

Ja jūsu mājā reizi kādu

Vēl iemaklos svešs, savāds vies's,

Pats pēkšņi satrūkstos un baidos,

Kā varēju es šajos smaidos

Kaut isu brīdi sapīties.

Tie ir kā apiņi bez spēka,

Tie ķerties kāro pat pie grēka,

Lai nebūtu tiem jānomirst,

Jo jūsu vasara jau dzisā

Un jūsu miesas dārzā visā

Nu pašas pēd'jās lapas birst.

Kad dāmām jaunība nāk rietā —

Stāj koķetērija tās vietā,

Slikts pavadons, par kuru smej,

Prom aizskriedamas, dziesmas manas*

Kur vītums, tur nav palikšanas

Vairs bezbēdīgai cikādei.
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TRĪS SONETI

I

Jūs, kam no tālienes grēks rūcošs apkārt staigā,

Bet jūsu tuvumā top nevarīgs un sīks,

Mans skaistais kardināl, jūs tikpat nevainīgs

Kā debess plašumos un klajos Lūna maigā,

Kad, it kā sudrabā tā tīta savā zaigā,

Jūs kārdina, līdz jūs pie pantiem sēžat dīks,

Kur dzejas mākslu dzied mums Horacs valdonīgs,

Un bālu mirdzu met jums nogurušā vaigā.

Bet īsu brīdi vien uz citu pusi griež

Jums domas gaišajās, no zemes lietam šķirtas,

Un pieri karsušo jums vēsās plaukstās spiež.

Lēns, mīlīgs Lūnas skats. Jo vienīgs liecinieks ir tas

Tai ēnai ķeramai, ko pusnakts stundā sviež

Pār veco sējumu jums melnas matu cirtas.
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n

Mans labais kardināl, kā laipnais skatiens gana

šos lielos ļaužpulkus, kad sejas bailēs tiem

Ir vērstas baznīcā uz vīrākdūmājiem,

Aiz kuriem kustaties kā blāzma tumšsarkana.

Nekad jums neizzūd no acīm vaicāšana,

Kamdēļ, gan, klejojot starp ļaudīm šiem,

Jūs ilgi pavadu es saviem skatieniem,

Ja kādreiz laukumos vai dievnamos jūs mana.

Ai kardināl, pie jums man tāpēc asins kūs',

Ka matiem melnajiem, kas jums pār pleciem slieti,

Un acīm lielajām, kas apžilbina mūs,

Un lūpām sarkanām, ko skūpstiem slēdzis cieti

Ir zvērests svētākais, man atgādināt jūs

Šo jauno Silviju, šo skaisto daugavieti.
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m

Mans mīļais kardināl, ko mīlu es un cienu,

Daudz tīkamāku vēl jūs mana dvēsle jūt,

Kad, viegli smaržojot pēc vijolītēm — būt

Jums gadās salonā, kad vakars izdzēš dienu.

Un kamēr krēslībā zvans kaut kur dūc arvienu,

Bez varas spējat jūs pār sirdi varu gūt,

Bet līdz ko metas tai zem grēka nastas grūt,

Jūs no tās atpestāt ar vieglu skūpstījienu.

Bet, mīļais kardināl, jūs vēl daudz tīkamāks,

Kad pusnakts klusums jau jums cellē slepus lejas

Un lēni ņemat jūs par mieru mierīgāks

No plaukta sējumu veclatīniskās dzejas,

Kam sen jau apsūbēj's, tumšs teļa ādas vāks,

Kad nesmejaties jūs, bet jūsu acis smejas.
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ĶIRURGS

Uz galda izstieptu es sevi tagad manu,

Un ķirurgs skaistākais, kas nepiedod nekam,

Lēns it kā bērgājiens ar skalpeli pa tam

Man krūtis pušu griež un meklē sirdi manu.

Ar tūkstotsbalsigu, bet nedzirdamu sanu

Es jūtu asinis pa dzīslām aizbēgam,

Kad viņa atrasta ir beidzot rokā tam

Ar savu sarkano un pēd'jo drebēšanu.

Pēc vainas apslēptas, kas tajā dziļi dus,

Ar skatu pētošu tam ilgi meklējoties,

Es pacelt mēģinu vēl plakstus mirstošus.

Un, kad jau dvēsle grib no miesām projām doties,

Es troksni dzirdu vēl, kas ir kā gaisma kluss,

Ko skropstas sace) tam, pie vaigiem pieskaroties.
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BURTI UN VĀRDI

No melniem burtiem rodas vārdi,

No vārdiem mazas dziesmiņas,

Lai kādreiz pasmietos tu gardi,

Tās degs kā siržu liesmiņas

Un cauru mūžu sildīs tevi

Par draudzību, ko tu man devi.
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GAISMAS BĀLUMS

Kad pusnakts pāri pasaulei

Lej savu bālo mēnesnīcu,

Es, tajā lūkodamies, ticu,

Ka miers, kas dots tiks dvēselei,

Kad noiets būs šī c eļa tālums,

Un asaras kā rasa žūs,

Ne lielai ausmai līdzīgs būs,

Bet apņems mūs kā gaismas bālums,

Kā tikko jaušams atspīdums

No kādreiz iemīlētām vietām,

No sejām tīkamām un lietām,

Ko devis Dievs par prieku mums.
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VELTĪJUMI

I

Vērts nava taisīt nekādu še anketu,

Redzēj'si Rīga tik spožu nav banketu:

Visi, kas Latvijas uzvaras veicina —

Nākuši šurp un meistaru sveicina,

Sveicina Vītolu, skaņradi sirmajo,

Dziesmotā ārēnā veicēju pirmā jo.

Lai viņš mums dotu visplašāko vērienu,

Bakchus to dzirdīj's ar mūžīgu dzērienu.

Līgoj's viņš tā, kā neviens še nav līgojis,

Tāpēc, ka Febus pats kokli tam stīgojis.

Varenais Meistar, kas brīnišķi sāpini

Latviju kopā ar reibušu apini,

Laiki, kas lejas un pakalnus zudina,

Dziesmas un vainagus apkārt tev pludina.
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II

Tev, kuram zinātne mēdz allaž pāriet dzejā,

Kas senos laikmetus tik gaiši rādi mums,

Es dodu ..Skaidrību", bet tā tik atspīdums

Tai skaidrībai, kas zaigo tavā sejā.

m

Šo grāmatu man dāvāt griba

Ne tai ne šai, ne tam ne šim,

Bet latvju zemnieksavienības

Daudz slavētajam līderim.

Mums abiem diviem vienāds pamats,

Mums abiem līdera ir gods,

Bet frakcijas jums lemts šis amats,

Man tas Ir Apolona dots.

IV

Še Rotaļas jums dievišķās,

Te viegli kaislīgas, te rāmas,

Bet dievišķākas pašas dāmas,

Kas kādreiz iedvesa man tās.

V

No kapa, kurā apgulšos,

Es tā kā puķe neizplaukšu,

Bet priecīgs, dāmas, lūkošos,

Uz jums no apakšas uz augšu.
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MARSELINEI

I

Marseline, šito zvēru

Uzlūko — tam pierē rags;

Mūžam lejā skatu sēru

Noraugās viņš akmens smags.

Viņam briesmoņa ir slava,

Ceļu negriež viņš nekam.

Saki, vai viņš līdzīgs nava

Tiešām tavam dzejniekam?

Tāpat īgns viņš katru dienu,

Tāpat viņš arvienu rej;

Tomēr sargs viņš labs arvienu

Savai zelta Dievmātei.
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ČIVIM

Šitie putni, mīļais Vivi,

Tikai labu darīt prot;

Tup tie tornī abi divi,

Dieva Māti sargājot

Ja tu bēdas gribi kliedēt —

Piesauc viņu kā līdz šim:

Liks tā zelta Kijām ziedēt

Pāri tavam pagalvim.
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AMARILLIM

E kur, zvēri briesmu pilli!

Tornī tupušies tie rej.

Viņi abi, Amariili,

Sarg-i šenas Dievmātei.

Ja tev slikti kādreiz veiksies,

Pielūdz viņu — mudīgām

Kājām tā pie tevis steigsies

Cauri zelta lilijām.
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DZIĻĀ NAKTĪ

Tētu galvu lejup kar

Un tik skumji domā

Viens par čivi šovakar,

Kas mīt tālā Romā.

Viss ap Tetu tagad kluss.

Logā gaismu liedams,

Nodārd pēdējs autobuss,

Mājai garām skriedams.

Kur tas Civis? laikam viņš

Dus jau, segās vijies,

Silts kā vīna ķekariņš,

Saulē sasildījies.

Aizdzen mākoņus šobrīd

Dievs no debess jomas,

Zvaigzni rādīdams, kas spīd

Arīdzan virs Romas.

Zvaigzne, Civim, kas jau dus,

Šinī naktī nesi

Sapņus tikpat zeltainus,

Kāda pati esi.
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VĒSTULE

Nu parunāsim abi divi,

Un lai šī runa pantos skan,

Jo tu jau zini, mīļais čivi,

Labs prāts pie tevis allaž man.

Kaut tevi še es atburt spētu!

Man reizēm izliekas paties' —

It kā es tevi sadzirdētu

Aiz sienas jautri smejoties.

Es ļaujos piemīlīgām ainām,

Kas man tik labu zīlēt prot:

Ar bezdelīgām žiglspārnainām

Es tevi gaidu atskrejot.

Tad plūdīs, mīļais bērns, no tevis,

Tās svētības visaugstākās,

Ko Svētais Tēvs pats tevim devis,

Kā līlju smaržu istabā.

Un katris, tevi redzot, sacīs:

Cik brīnumains tur debess jums,

Kā zilgmi savās līksmās acīs

Viņš atnesis par prieku mums.
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SAMULSUMS

Pats vairs es nezinu, ko domāju un jūtu, —

Jel laipni saņemiet šo vēstuli, ko sūtu.

Es tikai sūtītājs, bet tajā runāt sāks

Spēks, kas par mani ir daudz reizes varenāks.

Tas mani modina, kad naktīs guris dusu,

Ja gribu pret to iet — tas liek man stāvēt klusu,

Ja gribu no jums bēgt, tas ceļus sajauc man

Un teic, tas jūsu balss, kas asinīs man skan.

Kad lampu nodzēšu, lai jūs vairs neredzētu,

Tas jūs man parāda simts guņu apspīdētu,

Un skumjš un samulsis sev acis spiežu ciet,

Bet gaišums, kas no jums, tas plaukstām cauri iet.

Kā straumes spēcīgas, kā vārīgs ziediņš smalkas,

Jums rokas saņemu es pārpilns laimes alkas

Un ožu karstumu, kas jums no stāva stīdz

It kā no kviešlauka, kas saules sasildīts.

Bet ledus jūsu sirds, kaut pati jūs no liesmām,



Jūs nepieietama ne skūpstieniem, ne dziesmām,

Ar saules spilgtumu ir jūsos vienots sals,

Jūs — gaisu skaidrībā augsts, sniegains kalna gals!

Ai, kaut kā dzīva guns jums spētu pāri lieties,

Lai gālēs ledainās vijņbalsis sāktu smieties

Pa straumēm vijīgām, kad šausies lejup tās

Un cels un modinās tur nimfas dusošās.

Kāds postošs skalojas nu dvēselē man baigums,

Kā mani pie jums ved nu izmisums un maigums!

Kā viss tas notikās, kā nāca un kā bij, —

To tikai vienīgā jūs zināt, Olivij!
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EFEJS

Tām sāpēm, ko ceļ sirds, prāts nevar mieru dot,

Kā efeji tās žņaudz, to cieti apkampjot.

Un kaut tas dusmojas un projām no tām kratās —

Sirds acīm tomēr prāts uz visām lietām skatās.

Kur arī domās tas un sapņos neizslīd,

Viens sejs tik pretī tam no visiem logiem spīd.

Un kur lai aizbēg tas, ko lai tas tagad dara?

Kā viņam varu mākt, kam ir pār viņu vara?

Jel mani klausieties — tā mūžam būs kā bij:

Zust mājai vajaga tai gunī, kas to vij!

Kad sirdis mīlējās — tās nevar palikt šķirtas —

Tik stipru dzirkļu nav, kas pārgrieztu tās cirtas,

Kas melniem gredzeniem pār jūsu kaklu skrien

Un viņu vilina, un viņu pie jums sien.

Kur lai gan aizbēg tas, ko jūsu lūpas vajās

Ar savu uguni, kas paslēpusies tajās?

Par ciešu pieskāries viņš tām, lai vēl kāds vilns
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To svelmi spētu dzēst, ar ko tas tagad pilns.

Ar jūsu likteņiem viņš mūžam kopā vijies,

Jūs' delnas celiņos viņš tagad nomaldījies,

Kur ziedi sarkani kā jūsu lūpas zied —

Sauc viņu jūsu balss, kas it kā dūja dzied.

Mans brīnišķīgais bērns, kaut gan jūs esat skaista —

Tas jūsu daiļums nav, kas viņu pie jums saista,

Tīk viņam gudrība, kas jūsu acīs smej

Kā gleznās vecajās senlaiku Dievmātei.

Tam dziļa kaisle tīk, kas slēpta jūsu miesā,

Ja var — lai jūsu sirds tad viņu par to tiesā.

Ai, skūpsti, kuriem reiz viņš jūsu stāvu segs!

Kā liesmu mētelis tie jums pār pleciem degs.

Vai viņu metīsit jūs aizmirstības dzīlē?

Vij rožu vainagu viņš, kas jūs ļoti mīlē.

Viņš pelnos sakritīs, jo ugunīs paties',

Ko viņā uzpūtāt, viņš staigā ietinies.

Nāk viņa lielais posts tik no jums vienas pašas!

Ikkatra minūte tam pilna jūsu dvašas!
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VĒLĒŠANĀS

Tās dziesmas, kuras es kā vālodze jums loku —

Ne manis rakstītas, bet gan ar jūsu roku.

Kad pilsēts paliek kluss, laiks pusnaktī jau iet,

Pie manis nemanot jūs lēna ienāciet,

Un piere, kura man jau grib uz dusu slieties,

No jauna most, kad jūs tai lūpām pieskarieties.

Jūs, melni cirtainā, jūs viena varat spēt

Tos putnus snaudošos man dvēslē izbiedēt,

Kas, spārnus kļāvuši, sen dienām klusi bija,

Bet tagad modušies un izdzied: Olivija!

Vārds ilgi gaidītais, man pašu dievu dots

Un dvēsles birztalās simts reizēm atstarots,

Caur kurām staigājot, jūs visa sudrabota, —

Uz laikiem mūžīgiem jums piederas šī rota.

Ai, skaistā Olivij, cik neparasti gan

Šie panti tagad plūst, ko liekat rakstīt man!

Ja saldums patīkams ir manāms viņu šūpās,



Tad tas no medus nāk, kas mājo jūsu lūpās.

Ja melodiski tie, tas ir no tā, paties',

Ka balsī jūsējā es ilgi klausījies.

Cik vietu brīnišķu būs lemts man sastapt tad!

Es gribu turpu iet, bet atpakaļ nekad!
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Un tāpēc izšaujas no viņiem staru šautras,

Ka manī raudzījās reiz jūsu acis jautras.

Ja jūs es neredzu — sirds mana trūdēt trūd,

Man jūsos pazust tīk, kā bite ziedā zūd.

Es dusu, staigāju tik pārņemts vienas mokas:

Lai mani apkamptu reiz jūsu smalkās rokas.

Ak Dievs, vai drīzi lemts būs atnākt mirklim šim!

Jūs — liepa medaina, es līdzīgs apinim,

Kas stāvu grib jums vīt, lai vienmēr augstāk trauktu

Un skāvos zaļajos jūs ietītu un žņaugtu.
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VELTĪJUMS

Pie jums man patiktos būt šodien, rīt vai parīt,

Bet nav tas iespējams. Ko nu man tagad darīt?

Tik domās iespēju vēl pieburt jūs sev klāt,

Lai varētu ar jums par šo to parunāt,

Jo joti patīkas pie jums man lietas dažas,

Kas sirdij neviļot ņem klusēšanas važas,

Bet bēdas — redzams nav no tām man it nekas

Tās gudri apslēptas zem melnās tunikas,

Tik šad tad uztraucot sirds pagurušās stīgas.

Ai lietas apslēptas, ai dūjas piemīlīgas!

Vai, acīm zudušas, jūs abas, tā man šķiet,

Pa savu krēslāju arvienu lidosiet?

To prieku skatīt tās es citam nenovīdu,

Jel veriet dzejniekam tās apslēpjošo zīdu.

Tad, kaut tās novītīs un smilts tās balinās,

Par viņām dziesmu gans arvienu lalinās.

Es tāpēc triecu tā, ka zinu: esam vieni,

Man tīkas kaitināt jūs, stingro vestālieni,

Jo baudu lielāku par jums var zibens dot,

Kas acīs dzirkstīs jums, šīs rindas izlasot.
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ARDIEVAS

Ar Dievu, skaistā Olivij,

Es patiesību beidzot guvu;

Sirds mana laimīga reiz bij,

Kad viņa sitās tavai tuvu.

Tas brīdis briesmīgs bij paties',

Kad tiku baigās liesmās vētīts —

Es tomēr saku šķiroties:

Lai paliek vārds tavs mūžam svētīts.

Lai tevi neķer bēdas tās,

Kā mani toreiz, kad tik baisi

Tais vieglās posta kamanās

Tu man uz visiem laikiem gaisi.

Bet sirdī viena stīga man,

Kas tavas rokas skarta bija,

Bez mitēšanās skan un skan

Un ausīs dzied: Ak, Olivija!

Es nakti izraudzījies sev,

Bet dienas stari tev ir doti.

Lai viņi apvij galvu tev

Un tam, ko mīlē tu tik joti.
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PARASTS NOTIKUMS

Reiz dzīvoja kāds vientuļš dziesminieks,

Kas bij jau paguris, kam sirds bij rāma,

Bez sapņiem bija viņa dvēsles miegs,

Te ceļā gadījās tam jauna dāma.

Un juta viņš, līdz dzelmēm saviļņots,

Kā viņu ceļ un aizrauj vilnis spēcīgs,

Jo daiļums viņai augsto dievu dots

Bij pārāk liels, lai nebūtu tas grēcīgs.

Pēc ilgiem laikiem sevi pazaudēj's,

Viņš redzēja, kā sapnis vienīgs ir tas

Šis bālais, drusku iedzeltenais sejs,

Ko aplidoja melnas matu cirtas.

Tā viņas dailes pārdabīgas skauts,

Sev neprasot, vai slavējams vai sodāms,

Viņš salika par viņu dziesmu daudz,

Tai Olivijas maigo vārdu dodams.



Bet kas mums rokā neparasti nāk,

Bēg drīzi prom un paliek nepastāvīgs,

Jo tas, ko sirds mīl visus kaislīgāk,

Tas galu galā paliek viņai nāvīgs.

Nu lielās mīlas vienīgs atlikums

Uz viņa dvēsles izpostītā lauka.
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Ir skumjas vien un dziesmas, kuras plauka

Bezgala bēdīgas par prieku mums
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DĀVINĀJUMS

šais dzejās divu dievu gars,

Kam ir pret iznīcību spītē:

Viens no tiem asiņainais Marss,

Bet otra laipnā Afrodīte.

Kaut pirmais projām aiztecējs,

Bet otrā sirdis vienmēr posta,

Tai jūsu piemīlīgais sejs

Un dievišķīgā zelta josta.
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DZĪVES MĀKSLINIECE

Dot jūsu labvēlīgai priecei

Šo grāmatu man drusku kauns,

Jo nebūs tajā nekas jauns

Jums, gudrai dzīves māksliniecei.

Reiz senos laikos rādījās

No asinīm še katra dzeja,

Ko rakstot sirds man netrīcēja

Tā, kā tā trīc, jums sniedzot tās.
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MĪLAS TEMPLĪ

Sev drēbes kārtodams ar roku slaidu,

Jau simto reizi uztraukumā bāls,

Šo vēstulīti lasa kardināls —

„Es mīlas templī šovakar jūs gaidu."

Kluss. Smaržo rozes, apvijušas maidu,

Pār kuru tām ir Vēnus pjedestāls.

Un zīda krēslā Dieva Mātes tēls,

Ver acis kardināls ar klusu smaidu.

Te durvis atveras un mostas tas,

Un uzlēkdams ar pieri atsitas

Viņš divās krūtīs, vieglu lentu šķirtās.

Un viņa pasmejas un drēbes projām met,

Un staraina tad gaišās matu cirtās

Tam pretī stāv Marie Antoinette.
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NAKTĪ

Pēc panta šonakt pants man nemitīgi dzenas,

Kad tagad rakstu tev kā kādreiz dienās senās.

Kaut būtu tīkami tie tavai patikai,

Bet sirds man rakstīt liek — kā pavēlēt gan tai?

Kaut matu kārtībā tie šoreiz būtu vīti,

Kas tev ap deniņiem tik gudri izlocīti,

Kaut debess gaišumu tie beidzot spētu gūt,

Ko, ļaudīm zudušu, tik tavā sejā jūt!

Bet velta paliekas še mana vaicāšana —

No tavas skaidrības nāk neskaidrība mana.

Ak Dievs, kā atmiņai sejs tavējs neapnīk,

Tavs stāvs, tavs runas veids; kā mīlētājam tīk

To visu atminēt, ko viņš no mīlas vieda.

Man liekas, tik nesen vien tava roka spieda

Vēl roku manējo kā reiz pēc balles tās,

Kad savu roku likt tev manā patikās.

Tu viņu glāstīji un saspiedi tik maigi,

Ka, visu atminot, vēl tagad degman vaigi
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AIZMIRSTAIS SEJS

Tavs maigais sejs, ko svētījis pats Dievs,

Kas skaistāks man par visām sejām likās,

Reiz viņu rāmumā arvienu skatīties

Kā augstās debesīs nekad man neapnikās.

Un prieku cēlāko lemts izstarot bij tam,

Un viņa dailes stiprā varā sietam,

Tā pantos redzēju es sauli staigājam

Un visas zvaigznes uzlēcam un rietam.

Tu, kurā viss tik tīkams bij un kairs,

Kas liki tik daudz dziesmām manī virdēt,

Nu negribu es tevi redzēt vairs,

Es negribu pat tavu balsu dzirdēt.
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PUSDIENAS LAIKĀ

Uz ziemeļiem no rudziem iezaļganiem,

Uz vakariem no bērzu ataugas

Ir iežogots šis stūrīts silts un mazs,

Kas pusdienlaikā mīļš arvienu ganiem.

Jo visur še ar ķimenziedu tvaniem

Kāpj gaisā aroms patīkams un ass

No zemeņogām gatavajām, kas

Mirdz garā zālē čemiem tumšsarkaniem.

Še bērni putniem dzied un trokšņo līdz,

Bet dažreiz pārtrūkst viņu elpas ašas,

Kad diendusākā važu sasaistīts

Vējš pēkšņi apstājās virs birzes plašās

Un klusumā pat apse neietrīc

Un koki klausās, aizturēj'ši dvašas.
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VAKARĀ

Kad vakars visur izpleš lēnas skavas

Un dienas karstums nežēlīgais siek

Un lauki ēnojas un klusi tiek —

Es apstaigāju birzis, mežus, pļavas.

Man tā ik dienas, ejot gaitas savas,

Līdz tālums tumšs un miglains nepaliek,

Ik vieta šeitan atgādāties liek,

Ka viss te veidojas pēc dailes tavas.

Ka tavi pleci — kalna apaļums,

Ka mati — tīrums, zelta vārpās slīcis,

Ka tava dvaša — vēsmas mierīgums;

Ka acis — ezers, saules versmē tvīcis,

Ka tava piere — skaidrais debess jums

Un ka tavs klēpis — tumšais meža līcis.
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KLUSAS MĀJAS

Šais mājās velns vairs galvā neiemaisās,

Kur vējš, šurp atskriedams no pamales,

Man āboliņa smaržu pāri nes

Un kliedēt kliedē visas domas baisās.

Kad zaru biezums reizēm vaļā raisās —

Pie loga sēdēdams, tad redzu es,

Kā saules gaišumā aiz Lielupes

Mirdz kviešu druvas, kas jau nobriest taisās.

Kopš laikiem jaukties tīrumiem bij šiem

Un senču pīšļiem sen jau dzisušiem,

No tiem tā labība, kas šķūņos krājās.

Tie mūsu tēvu zemi skaistu dar',

Kā viņi, tā es nobālēšu ar

Bez ēnām sirdī šajās klusas mājās.
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ZAĻA PĻAVA

Kad gar šo strautu visu rūpju dīki

Sen atpakaļ mēs gājām, tu un es,

Tad dzeltenas še plauka purenes,

Un galvas cēla šur tur elkšņi sīki.

Bet zaļā pļava, kur tu kādreiz slīki,

Nu gājēju jau viegli pāri nes,

Un strautu pasarga no saulgozes

Jauns osis, pāri viņam liecies līki.

Ne nīcību, bet augšanu še jūt,

Kā krūmi guvuši par kokiem kļūt,

Kas zaļiem trokšņiem pilda visas malas,

Tā ar no dzejām, šeitan sacītām,

Bij tagad dzimt tām skaistām meldijām,

Ko caurām naktīm dzied še lakstīgalas.
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VASARĀ

Visaugstāko tev godu dod šīs lejas

Un debesis ar baltiem mākoņiem:

Kad vētra nāk — pie taviem ceļgaliem

Tā top par vēsmu, kas ap tevi lejas;

Ja strautam pāri lec — tas jautri smejas,

Pa pļavu plūstot jautriem burbuļiem,

Ja pieskaries tu rožziediem, tad tiem

Nāk trīsas, un tie sārtāk iegailējas.

Ja kādreiz tīklā aizmigusi guli,

Tad asie dzeloņi top bitēm truli —

Tie saldu medu sūc no tavām lūpām:

Bet ja pie manis smaidoša tu nāc,

Kā stirna satrūkstos, un aizklīst prāts

Pa saldu saskaņu un dziesmu šūpām.
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SENAJĀS VIETĀS

Šai gaišajā un bezvējainā dienā

Viskarstākā bij elpa vasarai,

Kad, cauri ejot tumšai birztalai,

Mēs nosēdāmies savītušā sienā.

Un trīsu lapā nebija nevienā

Virs mūsu galvām liepai kuplajai;

Tik lika skanēt savai meldijai

Strauts, lauzdams ceļu tumši brūnā plienā.

Nu atkal kā pirms gadiem daudzajiem

No jauna staigāju pa krastiem šiem

Un apreibstu kā reiz no skūpsta tava.

Guns pazīstama cauri as'nīm skrien.

Jel nāc! Šais vietās senajās arvien

Šalc liepa, smaržo siens, un zaļo pļava.
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SVEICINĀJUMS

Kopš laulība ar Febu tevi saista.

Tas durvis tavējas nav beidzis virināt;

Nu pienākušas sudrabkāzas klāt:

Lai diena šī tev būtu divkārt skaista!

Tās grācijas, ko slavēt biji laista,

Ir ieradušās tevi sveicināt,

Un mūzas brīnās visas vienuprāt

Par skaidriem viļņiem, ko tavs avots laista.

Pat daba, gribēdama patikt tev,

Velk tavam godam goda drēbes sev,

Un saule mirdz, un viļņi jautri smejas.

Pat lakstīgala nāk tev prieku dot:

Ar tavām dziesmām savas salejot,

Tā naktīs dzirdama jau mūsu lejās.
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AIZBĒGOŠĀ VASARA

Kā manām lūgšanām, tā manām dzejām

Tu cieti ausis un ar sirdi slēdz,

Un, tikko smaidot, prom no manis bēdz,

Kā aizbēg vasara no mūsu lejām.

Tev paka) sekodams pa skumjām ejām,

Es skatos, dieves mīļās nolādēts,

Kā laipnums tavs kā gaisma izplūst mēdz

Pār dažādām un naidīgām man sejām.

Es staigāju kā tāds, kam tuvs ir gals;

Ja mani reizēm uzrunā tavs balss,

Tad tajā atskan naida vārdi veci.

Tā mani postā grūž tavs gaišais vaigs,

Tā mani aklu padara tas zaigs,

Ar kuru vīti tavi kailie pleci.
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NEVEICAMA LIESMA

Kas iemāca ik gadus bezdelīgu

Tik mākslīgu sev ligzdu uzmūrēt,

Kas arājam liek sēklu zemē sēt,

Kas lakstīgalai dāvā dziesmu līgu,

Kas lakām, lidojot pār zelta stīgu,

Liek brīnišķīgās skaņās izskanēt,

Kas zvaigznēm prom no acīm aiztecēt

Liek saullēktā pa ceju bezgalīgu, —

Tas, atņemdams vislielo daļu sev,

Ir gudrību, ir daili deva tev

Un tavām acīm neveicamu liesmu

Un skaista stāva formas arīdzan,

Pār sirdīm varu maigāko un man —

Šo spēju salikt tev par godu dziesmu.
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DIENAS VIDUS

Pilns sapinu, kas tik ap tevi vīti,

Ik dienas apmeklēju līčus šos:

Plūst rāmie viļņi, kuros gremdējos,

No pakalniem un lejām, kur tu mīti.

Tā mirkļi aiziet še man nemanīti,

Kad, velgā slīdot, ilgi noraugos

Es dzelmē peldošajos debešos,

Kas garām paiet, saules apzeltītu

Viss nāk no tevis — mīlas karstums baiss,

Un, apdvests nevaldāmiem maldu gariem,

Šis dienas vidus versmes pilnais gaiss

Un, caurdurts saules nesaudzīgiem stariem,

Tur upes viļņos pinums drebošais

No ēnām, mākoņiem un koku zariem.
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SATUMSUŠIE LIKTEŅI

Lai satumst likteņi un viņu strīdi,

Nāc, seno rūgtumu ar smaidu dzēs,

Jo redzi, skaistā vas'ra pastāvēs

Ap mums un mūsos tikai īsu brīdi.

Jau rudens zirnekļa visstiprie zīdi

Sāk aizvilkt tekas, kur reiz gājām mēs;

Tik viņa priekšā dzeja nebālēs,

Pār kuru tukā maiga saule spīdi.

Vai dzirdi, dārzā nokrīt ābols kāds,

Ko šorīt stipri turēja vēl kāts,

Bet mēs šai dzīvē cerējām būt kopā

Kā divas bites maldīgas, kas dūc

Vēl vēlu vakarā aiz loga rūts,

Kaut citas sen jau nogulušās stropā.



320

DIEVA SŪTĪTS EŅĢELIS

Es apakšzemēs mirstot neaizbraukšu.

Un veļu upe mani neaizraus,

Bet Dieva sūtīts eņģels mani skaus

Un viegliem spārniem aiznesīs uz augšu.

Es zemes miņas debess līksmās jaukšu.

Un ilgām vecajām sirds vaļu ļaus:

Pēc tevis klausot, vērīga būs auss

Un skaļa mana balss, kad tevi saukšu.

Tik veltīgi es tevi meklēšos

Starp svešajām un apskaidrotām sejām,

Bet, līdz ko izsacīšu vārdus tos,

Ko teicu, klejojot pa dārza ejām,

Kā gaisma viegls pie manis atlidos

Kāds rožu mākonis no zemes lejām.
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NOVAKARĀ

Kad, kopā staigājot pa novakariem,

Mēs nonācām uz meža tekas šās,

Tavs vieglais stāvs man saausts izlikās

No baltiem mākoņiem un rietu stariem.

Un ņēma dūjas, lēkdamas pa zariem,

No tava balsa skaņas maigākās,

Lai zaļos zaros iedziedātu tās

Tiem, kas še klīdis, Jauti mīlas gariem.

Mums ceji kopā pat pēc nāves ies:

Tu savu balsu meža putnam devi,

Es ļaudīm dziesmu spārnotu paties'.

Katrs savā veidā atgādina sevi:

Kad skanēs pants — tad mani klausīsies,

Kad dūja maigi dūks — tad dzirdēs tevi.
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VĒJU GARI

Jūs, neredzamie, vieglie vēju gari,

Kas birzīs, dārzos, pļavās atskrejat

Un zaļos zarus kokiem kustināt

Un lēni žūžojat un svilpjat gari

Un puķes noliecat ar maigu vari,

Pār vārpu galiem, laukiem lidojiet

Un līdz ar putniem, paguruši skriet,

Zem lapām aizmiegat pret novakari,

Jūs, kuriem neapnīk še rotāties,

Jūs līksmie vas'ras mīluļi — arvienu

Man esat draugi īstākie paties',

Tik patīkamu padarot man dienu,

Kad, kupla koka ēnā nosēdies,

Par lauku darbiem pantus kopā sienu.



LAUKU DARBI
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LAUKU DARBI

Uzruna

Dziedājis diezgan es esmu par baisīgo postu, ko nesis

Dzimtenē mīļajā Marss un Venēra dvēselē manā.

Atstājot drupas aiz sevis, jau projām tie devušies abi

Sirdīs un ielejās citās, lai saceltu nemieru lielu.

Kareivs man senais nu patīk, kas tīrumā dodas pirms aus-

mas,

Vakarā mājā tik nāk pa zāļainiem celiņiem, vezdams

Gurušos zirgus sev līdz. Man saimniece patīkas jaunā

Strādājām čakli pa māju un valdām pār saimi un bērniem,

Apcirkņu pilnajām klētīm un kūtīs pār maujošiem lopiem.

Mājās ik reizes še esmu, un, sēžot zem kastaņa platā,

Laukdarbu trokšņi un gaitas no jauna dun atmiņā manā
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Līdzīgi bezmiega jūrai, kas gliemeža vākā dun mūžam.

Prātā nāk saimnieki vecie, kas nolīda mežus, lai būtu

Vieta tur pelēkiem rudziem un miežiem un dzelteniem

kviešiem,

Uzcirta istabas gaišas, ko rudenis birdina lapām.

Prātā to mantnieki arī, kam rūpes skrien žigli pa pēdām

Gluži kā sējējam putni, kad iet tas ar sētuvi laukā.

Paiet gar acīm man vecie un jaunākie laiki — man liekot

Apdziedāt darbus it visus, ko skrejošie gadlaiki prasa,

Vecajā senlaiku mērā, kā darīj's to dievīgais romnieks,

Pavēlot sarunas viņā vest arājiem, dieviem un ganiem.

Gribu es izsekot graudiem, kā ieliek tos irdenā zemē,

Vārpās kā izriešas viņi un vēlāk dod bagātu ražu;

Bitēm, kas stropos un laukos dar' daiņojot mierīgu darbu

Līdzīgi jaunavām čaklām, kas latviešu maltuvēs mala;

Gaišraibas pupas un zirņi kā jādēsta vagotās dobēs,

Labi lai uzdīgtu viņi un dotos pa maidām uz augšu.

Palīgā nāciet man, dievi, kas mājojat debesu rijā,

leožot mierīgo smaržu, ko sūta jums latviešu lauki.

Dievs, kura kumeļiem nava uz mugurām spēcīgām sviedru,

Apbraucot jūnijā karstā gar ceļmalām augošas druvas;

Pērkon, kas rībini gaisā, slēpts mākoņu ozolos melnos,

Zibeņiem spožajiem jozies. Tu, dzirkstošais Ūsiņš, kas vadi,
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Aplidots dūcošām bitēm un zeltgrožus turēdams, Saules

Deviņus dzeltenus zirgus pret debesu stāvajo kalnu;

Laima, tu gājēja vieglā, kas likteņus nolem un dali,

Redzama neesi mums pie šūpuļu pagalvjiem mirdzot;

Māra, kas upmalu līčos pa rasainiem celiņiem ausmā

Ganos dzen raibajās svētas un, kuldama dzelteno sviestu,

Skaties, zem vītola sēdot, uz miglotām Zemgales pļavām;

Māte, kas valdi pār mežiem un sulīgiem dārziem un laukiem,

Mierīgi šalcošiem vējiem un kustini senlatvju klonos

Rupjos un smalkajos sietus, kad kūlēji labību vētī;

Kā dūre iz zemnieku darbu jūs svētījāt laukā un mājā —

Svētiet nu tagad ar manu, tam piešķirot samēru daiļu.



328

PAVASARS

(Fragments)

Pienācis brīnišķais laiks, kad saulītei ilgāki patīk

Kavēties bērzgalos slaidos un istabu ģēveļos slīpos;

Agri no rīta jau spiežas caur divkāršiem lokiem tā iekšā,

Staigājot nolikto loku pa rūpīgi noberztām grīdām.

Saimnieks zābakiem gariem ar lāpstu sāk rīkoties laukā,

Aizvadot ūdeni jauno pa vagām no ziemājiem projām,

Kapājot ledu, kas guļ uz tīrumiem zemākās vietās,

Uzmanīgs vēro viņš gaisu un zīmes, kas rakstītas tajā,

Redzīgi nojauzdams laiku, ko atnesīs nākamās dienas.

Mutuļiem vīdamies, kāpj no vakariem debeši melni

Augšā uz debesu vidu. Lai sekmētu saulītes darbu,

Žuburains mākonis drīz, līdz dziļumiem atvēries vaļā,

Nolejas mierīgām straumēm pār tīrumiem, pļavām un

mājām.
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Pamazām parādās zeme, kas pilna ir rūsganu asnu,

Sīku un dažādu graudu, ko rudenis nobēris viņā.

Bērzi un vītoli mostas, un lokani paliek tiem zari.

Svešumā tālā zin putni, ka pamostas dzimtenes zeme,

Skrējuši šurpu, tie klaigā pār purvājiem miglainās naktīs.

Saimnieks klausās šos balsus, un nava tam istabā miera,

Domājot ilgi par darbiem, kas ceļas kā kalni tam priekšā.

Bieži ar saimnieci abi tie pusnaktī steidzas uz kūti

Palīdzēt brūnajām govīm laist pasaulē telēnus jaunus.

Veroties smagajām durvīm, tos vēlīgiem īdieniem saņem

Ragainas gotiņas, žigli no guļvietām ceļoties augšā.

Pazīst tās gādniekus savus, kas redelēs noliek tām sienu.

Sagādā ābolu saldu un silēs lej miltainu dziru,

Gluda lai būtu tām spalva un piena tās dotu papilnam.

Jaundzimis teliņš jau dažai guļ blakus un siltajā tumsā

Noraugās mitrajām acīm, bet māte vēl gurdena lēni

Nolaiza viņu pa reizei ar stingro un saraino mēli.

Bagātu barību viņai tad gādīgas rokas liek priekšā,

Rāceņus sajauktus miltiemun grāvmalās sapļautu zāli,

Dābolu vārītu mīkstu, kam laba un tīkama smarža.

Govis tā drīzi vien atspirgst, un patīkams lopiem būs saim-

nieks,
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Sakņu lauks zaļajiem lakstiem, kas līdzās aug rogainiem

rudziem:

Lopiem tas ziemu no jauna spēj sagādāt vasaras spēku.

Kārojot pienaino dziru, īd žēlīgi atšķirtie teļi,

Izbāžot dolainās galvas caur redeļu platajām starpām.

Radziņi viņiem vēl visiem ir mīksti kā ciekurži jauni —

Krūmāji atskanēs tāli, kad dosies pēc gada tie cīņās.

Aitas ēd garžīgo sienu, kas sapļauts pa augstākām vietām,

Bites kur nolaisties mēdz, sev meklējot medainas nastas,

Āboliņš sarkans un balts kur smaržo zem sulīgām smilgām.

Kamēr tās smalkajā sienā pēc sīkajām ziedlapām meklē,

Mīlīgi skraida ap viņām un zīž viņas jēriņi sīki,

Sprogaina, lēcoša cilts, kas naktīs pat nepazīst miega.

Allaž caur redelēm viņi no aizgaldiem izmanās ārā,

Lēkājot mēneša gaismā pār mierīgi dusošām govīm.

Zeme, kur treknajos aunus dzen Polifems ganos, tiem prātā.

Laimīgs būs saimnieks, kas prot nevien pabarot govis bet arī

Cienīgi godināt garus, ko lopiem Dievs nolicis sargos.

Svētības nava bez viņiem, kaut barības lopiem papilnam.

Daudzejos veidos še viņi gan ēkās, gan pagalmos mājo,
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Redzīgais pamana viņus un godīgi palaiž tos garām.

Laidara tumšākā kaktā būs novietot trauku ar pienu

Šņācošais lopu sargs zaltis, lai atdzesēt iespētu slāpes.

Nevajag tuvoties viņam, kad kūts priekšā pusdienās guļot

Saulgozī zibošām acīm viņš novēro dusošās govis.

Prātīgais laikam iet līdz, bet sapratīs vienīgi gudrais

Savienot mācības jaunās ar padomiem vecajiem kopā.

Sentēvu parašas godā viņš turēdams, nelaidīs kūtī

Svešnieku ļaunu, kas lopus var aplūkot skaudīgām acīm,

Izlīdzēt zinādams arī, ja dara tas postošu kaiti:

Pagalmā gaišā, kur saiet un krustojas celiņi sīki,

Vedot uz laidaru plašo un istabu, šķūni un klētīm,

Salasīt vajaga salmus gružus, un kaltušu zāli,

Uzbērt tos traukā ar oglēm un kvēpināt sirgušas govis:

Nelaimei mudīgām kājām tad aizbēgt liek kodīgie dūmi.

Lietus prom aizdzinis sniegu, un melna guļ zeme no rīta,

Peļķes tik purinās saulē ka milzīgas sudraba zivis.

Saskrējis mālainais ūdens jau lejās un lēzenās pļavās.

Strauti kā rubeņi silos rūc priecīgi pamalēs visās

Projām uz krācošām upēm caur jautrajiem alkšņāju krū

miem.

Spēlējot ērģeļu balsīm, caur baltajiem debešiem gulbji

Laižas uz ezeriem, kurus tie saredz no augstuma stāva.
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Pazinis mierīgos dūmus pār dzimtajo māju vēl kūpam,

Parkšķinot svētelis atskrej un nolaižas laidara jumtā

Vecajā ligzdā, kas stipri tam stāv jau kopš desmitiem gadu.

Ņirboši viļņojas gaiss pret silmalu silto, un paredz

Saimnieks saulainas dienas un tīrumos aršanu drīzu.

Atver viņš piedarba durvis, kur aramās paugas un arkli,

Ecēšas dzelžainām tapām stāv dīkas no rudeņa pērnā,

liedzami sentēvu rīki, kam neiziet mūžam vairs laukos:

Ecēšas ozola zariem un salauzti bucīši arkli.

Staigāja senajos laikos pa pirmajiem līdumiem viņi,

Ganībās izdzītas govis kad pazuda biezajās miglās.

Aizvada dilušos arklus viņš projām uz dimdošo smēdi,

Āmuru sitieni skaļi kur dzirdami daudzas jau dienas,

Asinot lemešus trulos un apkuļot zirgus, lai būtu

Kārtībā rīki, kad saule vērs vārtus uz žuvušiem laukiem.

Tagad nu pienācis laiks, kur atmostas dārzi un dzīvo.

Ūdeņiem veroties vaļā, še ierodas tīkama dieve,

Pieberot augļkokus ziediem un dodot tiem dievišķu smaržu,

Kura vij gādīgi dārzu un neiziet projām no viņa.

Nogāze patīkas viņam, kur strautiņš rūc rūkšanā skaļā,

Rievainas skalodams saknes ir ošiem ir ozoliem veciem,

Zaļajām eglēm, kas sarga no ziemeļa griezīga viņu.
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Mīlīgi vēji še mājo un siltums, kas pumpurus raisa

Flatkroņu ābelēm vecām un ķiršiem, un bumbierēm aug-

stām.

Paņēmis darbrīkus savus jau dārznieks stāv dārzā un skatās,

Līdzinās sūnainam kokam, kas sentēvu laikos ir stādīts.

Gluži kā cilvēces dārzu Dievs izstaigā, kārtodams visu,

Ļaunajam neļaujot augt un pašķirot labajam ceļu,

Rīkoties dārznieks tāpat mēdz dārzā ar augļkokiem saviem.

Radītājs mīlē, ja cilvēks Tā darbu ar saprātu kārto.

Svētī Viņš roku, ja viņa sprauž apinim līkajam maidu,

Novada ūdeni prom, lai nedzeltē koki pirms laika.

Aplūko ābeles dārznieks, vai klaidoņi zaķi un sala

Nesuši ļaunu nav mizām un saknēm, un dzinumiem pēr-

niem.

Rūpīgi attin no salmiem viņš kociņus jaunus, lai stumbris

Pilnam var siltumu elpot, ko starojošs pavasars dāvā.

Ābelēm vecām, kas augļus vairs smaržīgos nedod — viņš

kroņus

Zarainos noņem pavisam un piepotē atvases jaunas,

Lietodams dzelteno vasku. Tā atkal viņš nīkstošo koku

Derīgu dara un viņam dod atpakaļ jaunības spēku.

Zariņiem vārīgiem stumbris sniedz dzīvības sulas papilnam,

Ziedoņa vējā tiem drīzi šņāc jaunās un tumšzaļās lapas.
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Pienācis tuvu jau brīdis, kur kukaiņi izlien no zemes,

Rāpjas pa ābelēm augšā, lai apmestos plaukstošos ziedos.

Augikoki rudenī triepti ir joslām ar lipīgām vielām:

Kukaiņi Jaunie še pielīp un nobeidzas briesmīgā nāvē.

Palīgi dārzniekam atskrien no aizjūras siltajām zemēm:

Aprīlī strazds viņu pirmais jau sveicina svilpjošām dzies-

mām

Zaros, kur gādīgu roku tam uzcelta slīpjumta māja.

Dzirdama pazarēs biezās jau dziedam un lēkājam žube.

Rijīgos kāpurus viņi še lasa no rīta līdz rietam,

Tauriņus ķersta, kas lido virs ābelēm saulainās dienās.

Dārznieks lai saudzē arvien šo spārnaino saimi, jo sūta

Palīgā viņam to Māte, kas dārzus un tīrumus sarga.

Ābeles mīlē, ja saule tās aptekā augošu dienu,

Noglāstot stumbrus un zarus, un galotnes siltajiem stariem.

Stādīt tās vajag, lai kopā tām nedurtos ēnainie kroņi

Augumā pilnā jau esot. Tad svabadi staigās zem viņām

Arkli ar sviedrainiem zirgiem un sējējs ar sētuvi savu.

Domīgais augusts kad atnāk un klusumu atnes — mirdz

tāli

Ābeles pārpilnas augļu un lapu virs kviešlauka brūna.

Mūžīgi derīgais staro mums skaistumu dzīvē arvienu.

Augji mīl piegriezties saulei, un noejot viņai vēl ilgi

Glabājas ābolā siltums tai pusē, ko sildīja stari.
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Tā ari cilvēkam mirstot jūt pēdējo siltumu vaigos,

Kuri bij mūžu it visu pret glāstiem un skūpstiem griezti.

Divikārt stiprāki augs tas saimnieks dzimtenes zemē,

Paēnu nesošais dārzs ja salapos viņam ap māju.

Tīrumi viņu var vilt un govis tam atraut var pienu —

Āboli atalgos to, kad rudens būs ienācis sētā.

Smarža, ko izdvašo viņi, ies Latvijas robežām pāri.

Sprauslājošs ūdeņu vecis, kas avotos mājo, no kuriem

lesākas straumainās upes un līkumiem dodas uz jūru,

Iznāk no dzelmes un pace] virs līmeņa grīšjaino galvu.

Redzot, ka ūdeņi brīvi jau izloka muguras platās,

Atgriezties pavēl viņš gariem, kam biezo bij salauzīt ledu.

Nolemtās gultnēs no jauna kāpj atpakaļ strauti un upes,

Pļāpīga čaloņa atkal lai paņemtu mājvietu tajās.

Dodas pa līkajām upēm tad vecis, un pavada viņu

Tālumu staigu]i zuši un drūmači ūsainie sami.

Krēslaini dažureiz liekas tam ūdeņa dzīvokļi mitrie —

Akmenī lielā, ap kuru šņāc nerimstot vijīgas straumes,

Apsēsties patīkas viņam un žāvēties pusdienas saulē,

Vērojot pureņus pļavās un vītolus dzelteniem ziediem.

Vējš viņu smaržas nes stropos un modinabites no miega.

Tagad nu apdziedāt gribu to pūles un darbus, un kaujas,
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Kārtību dievišķo arī, kas tīrajās mājās tām valda.

Nomirst par vadoniviņas, jo nojauš, ka nāve draud stropam,

Likuma viena ja nava, kas saimi var saturēt kopā.

Piemēru viņas dod tautām, kas, gāzdamas valdniekus savus,

Strīdiņus veltīgus sākot, iet bojā bez goda un slavas.

Rīkodams visu ar ziņu, Dievs nolicis rudacēm bitēm

Mājokli netaisīt pašām, bet ielīgot gatavā iekšā.

Sentēvu laimīgos laikos, kad upmalu klusajos līčos

Ganījās ragainie brieži ar raibajām lēnajām kopā,

Izdoba ozoliem vidu un mākslīgi rakstīja durvis,

Mājoklis tīkams un augsts lai rudajām strādniecēm būtu.

Vērās tās zvērošām acīm caur ozolu robainām lapām

Bagātās ganībās skrejot, jeb pārnākot mājās

Dobjainais bišu mežs dūca un skanēja — izdvesdams smaržu

Dieviem un cilvēkiem mīju, ko dāvina medus un vaski.

leiedams kādureiz mežā, lai vērotu iedētās dores,

Dravnieks dzird dūkšanu niknu un ierauga mierīgās bites

Uztrauktas tūkstošām skrējām pa ozolu pazarēm zajām.

Uzbruka neganti sānos tās visam, kas kustējās mežā.

Paredz viņš neļauni lielu un ierauga rūcošu lāci

Aizejot laizām sev purnu ar plato un sarkano mēli.

Dravnieks izpostošs, bija viņš rāpies pie rakstītām dorēm,
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Nolaupot medu un vaskus un dzīvību tūkstošām bitēm.

Zemē bij samītas šūnas, bet izlietais medus no augšas

Tecēja brūnganām straumēm pa ozolu rievainām mizām.

Saimes ar dzīvajām mātēm ap ozoliem lipa, bet citas

Sākušas viena ar otru bij pazarēs cīniņu niknu.

Dravnieks rūpējās tūdaļ par mieru šai bezmiera valstī,

Sakurdams kūpošu guni no prauliem un pērnajām lapām.

Mutuļiem veldamies, dūmi līdz galotnēm apņēma mežu,

Saprāts tad atgriezās bitēs, un gāja tās atpakaļ dorēs.

Doniņu rudzmaizes dravnieks tad paņēma, aizsteidzies mājā,

Paņēma bļodas vēl divas, kas skaidra un skanoša māla.

Paņēma gabalu gaļas, kas paegļu dūmos bij žāvēts,

Noķēris padusē lika sev rītausas saucēju gaili,

Dodoties ātri uz mežu, kur bišu sargs, spalvainais Ūsiņš

Ozolu, dobumiem dziļiem, bij ņēmis par mājvietu sevim.

Ganīdams brūnspārnes bites, viņš sargāja bēros un zilos

Zirgus, ko pieguļā dzina, lai barojas Lielupes pļavās.

Ūsiņš, kas, karstuma bēgdams, bij apmeties lapotos zaros,

Saoda drīzi pēc smaržas, ka atnesti bagāti ziedi.
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Nelikdams drebēt pat lapai, pa zariem viņš nolaidās lejā,

Smaidot tad ķērās pie maizes un gaļas, un pilnajām bļodām.

Garžīgo maltīti beidzis, viņš norāva robainās lapas

Zaram un slaucīja tajās sev lūpas un spalvainos pirkstus.

Bija viņš augumā pazems, bet plecīgs un dzeltenu bārzdu,

Bites tad ieķērās viņā, tās dūca un netika ārā.

Acis tik bij tam kā atvars, kam dziļumā debesu zilums

Šūpojās, pārklājies vietām ar meldrāju retajām ēnām.

Viltīgi dravnieku skatot tad jautāja bišu sargs Ūsiņš:

„Veci, ko izlūgties gribi no manis par bagātiem ziediem?"

Dravnieks tam sacīja: „Ūsiņ, kas valdi par dūcošām bitēm

Ozola mežos, bet staļļos par kumeļiem bēriem un ziliem,

Tīkodams rūsgano medu, kas nenākas viņam — ir lācis

Ozolos uzrāpies slepus un salauzis rakstītās dores,

Salaidis ienaidā bites un iztrencis viņas pa mežu.

lemāci mani, kā mājas tām darīt, lai būtu tās dārzā,

Pasargāt ļaudis tās spētu no gardēža, rūcošā lāča.

Grūti man arī pa dzeini ir uzrāpties ozolos augstos."

Ūsiņš tam sacīja: „Veci, tu pārgudris esi, jo kāro

Bites ņemt šalcošam mežam, bet gribu tev tomēr es līdzēt.

Ozola klučos, kas četras jau vasaras kaltuši vējā,

Paēnā lēnā, tev veikli būs izdobāt skanīgas dores.
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Palikdams akmeņus viņiem, liec dārzā tos saulainā vietā.

Cērt tad no ozola katra, kur piemājo viņas pa zaram,

Nostādot traukā ar velgu tos dārzā pie dobotiem klučiem.

Lietodams prātīgi dūmus, nes sētuvē bites uz māju —

Dzimtajā ozola smaržu tās jutīs un neaizies projām."

Kamēr vēl brīnījās dravnieks pie sevis par padomu gudro,

Ūsiņš bij pacēlies gaisā un pazudis ozola zaros.

Vērās caur robainām lapām viņš laukā, kur sēja jau miežus,

Mierīgam vakara vējam pār priecīgo klajumu pūšot.

Patīkas bitēm, ja cilvēks ar rūpību aptekā viņas.

Mājokli tāpēc arvienu, lai stāda tām tīkamā vietā —

Dārzā, ko ziemeļos sedz un aizsarga zaraini koki.

Mīkstlape liepa še der vai strautmalā augošais vītols.

Vaskus, kas mudīgi kūst, tie pusdienās pasarga stropos,

Izplēšot ēnu pār tiem. Ir labi ja strautiņš še lejas,

Bites kur slāpes var dzēst sev karstajās vasaras dienās,

Saule kad rasai liek žūt jau rītausā zālēs un ziedos.

Sēta, kas savīta augstu, arvienu lai mierīgo dārzu

Sarga no klaidonēm vistām un priecīgi lecošiem teļiem.

Spārnainas strādnieces gurst, ja tālu tām jālido ziedos,

Sānu tās aiznesā vējš, un uzbrūk "tām rijīgi putni.

Tāpēc par barību viņām lai tuvumā rūpējas dravnieks:
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Pļavas, kur āboliņš balts, un griķos tās kavējas ilgi.

Bites tie allažiņ sauc pie sevis ar medainu smaržu,

Ziedonim atnākot šurp, sāk atļauties radība visa

Priekiem, ko pilnīgi dod un dāvina dievišķa mīla,

Visus tad kustamies redz pa pāriem virs zemes un gaisā.

Brūnajām strādniecēm vien nav atļauta ziedoņa līksma,

Māte še mīlēt tik drīkst, lai stiprāku darītu cilti.

Dienā, kad neaurē vēji, tā priecīgi dūkdama dodas

Laukā no stropa, kur trans to sagaida svabadā gaisā.

Kopā tad neilgi tur tie lidinās jūnija staros.

Lielākas varas pār ļaudīm nav valdniekam bijis nevienam

Senajos laikos un tagad kā mātei pār zeltspārna bitēm.

Staigājot viņai pa stropu, tās seko tai sanošā pulkā,

Ķermeņiem saviem to sedzot no posta, kas varētu draudēt.

Mātei pie dzīvības esot, dzird sanoņu mierīgu stropā —

Sajukums neparasts ceļas, ja nejauši aiziet tā bojā.

Gluži kā varenā valstī, kad valdnieks nogāzts no troņa,

Saprātu zaudējot bites sāk niknākos pilsoņu karus,

Izlaupot medu no šūnas, tās dūkdamas lido virs stropa,

Dzeldamas visu, kas gadās, līdz izklīst un aizlido projām.

Pļavu un birztalu māte liek dažureiz nedēļām gaidīt
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Viršu un ābeļu baltos un strautmalu dzeltenos ziedus.

Doniņu rudzmaizes tāpēc lai izdobā rūpīgi dravnieks,

lelej tur medu un noliek to stropā par barību bitēm.

Citādi nomirt var viņas, pirms iestājas siltākas dienas.

Prātīgi rīkosies dravnieks, ja izslauks viņš jaunu vēl kazu

Slakot ar treknajo pienu tad mierīgi dusošus stropus.

Smaržīgs, viņš mudina bites skriet biežāki raibajos ziedos.

Tvanīgais jūnijs kad atnāk un vārpot sāk zilganie rudzi,

Dzeguze kūko, un dziesmas skan putniem pie jaunvītām

ligzdām,

Bites laiž pasaulē bērnus, lai, jaunas sev meklējot mājas,

Sanoņu iesāktu savu tie liepās un pļavmalās klusās.

Juceklī joņo tās gaisā, bet dravnieks lai vēro, līdz viņas

Savijas ritulī tumšā ap zaru, kas gadās pa ceļam.

Apslacīt vajag tad viņas ar ūdeņa putekļiem viegliem,

Padarot mitrus uz brīdi tām vieglos un trīsošos spārnus.

Dūmi tās reibina drīzi un mazina niknumu viņās.

Dravnieks ar karoti trauslu lai manīgi saliek tās grozā,

Pārklādams palagu baltu, kas strautmalā izvelēts labi.

Vakara zvaigzne kad atspīd un migla sāk pacelties lejās,

Jālaiž tās jaunajā mājā, kas svaidīta biškrēšļiem ilgi,

Bitītēm tīkamu smaržu. Ja iesteidzas māte tur pirmā,
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Pārējās brūnganā straumē iet paka) tai mudīgām kājām.

Barvedim tumšajā kūtī tā sekot pār slieksni mēdz aitas.

Saule kāpj augstāk arvienu pret debesu zilajo kalnu,

Žāvējot laukus, kas mitri no plūdiem un aprija lietiem.

Ūdeņi skalojas skaidri, un vakarā tajos mirdz ilgi

Zeltainie mati, ko iemērc tur saule, pirms ielaižas dusā.

Redzami putekļi viegli uz mugurām braucējiem mundriem,

Sētsvidū iegriežot zirgus pa gatvi no lielceļa sausā.

Ausīs kā baloži maigi dūc pusdienās dienvidus vēji,

Laukā pa ežiņu ejot, kur izdzēstas pērngada pēdas

Kopā ar puķēm un zālēm aug kādureiz sacītiem vārdiem.

Aizbēdzis aukstums no zemes, kāpj sulas pa kokiem uz augšu,

Smagākus padarot zarus un noliecot viņus uz leju.

Paņēmis spaini un svārpstu, ietmudīgi vectēvs uz birzi,

leurbj tur caurumu dziļu viņš resnā un zarainā bērzā.

Straumēm pa silīti tievo tad baltā un noberztā traukā

Lejas nu brīnišķā dzira, un vecaistēvs, paņēmis traukā

Stāvēdams nobauda pirmais šo aprīļa dzērienu saldo.

Dienām un naktīm no koka ārā plūst dīvainais avots,

Atnesdams cilvēkiem prieku. Ja zaķis še pienāk — tad

žigli,
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Trokšņaino pilienu baidīts, caur krūmiem viņš aizcilpo pro-

jām.

Cilvēka soļus kad nedzird pa pusdienām pērnajās lapās,

Iznāk no biezokņa Ūsiņš un, nometies ceļos, dzer ilgi,

Piekozdams dzelteno sieru, viņš sulas no skanīgā trauka.

Aplipis putekļiem smalkiem, ko birdina alksnāju ziedi,

Soļodams pazūd viņš pļavās, kur grīšļi jau redzami zaļi.

Priecīgi trokšņi un balsi skan sētsvidū augošu dienu,

Skan viņi Lieldienai pretī, kas gaida, lai atvērtu vārtus.

Divkāršos logus ņem ārā, un istaba, metoties gaiša,

Nopūšas viegli kā slimnieks, kam noņemta nasta no pleciem.

Staigā nu dienvidus vēji pa kambariem, šķirdami lapas

Bībelei vecajai galdā un žāvējot noberztās grīdas;

Klāt jau ir Ceturtā Zaļā, un Piektdienu Lielajo gaidot,

Nerīb pa lielceļiem rati un nesprauslā tramīgie zirgi;

Uzpostās istabās žēli skan dziesmas par krustu un bēdām,

Vīri top drūmi, bet sievas raud, klausoties ciešanu stāstus.

PaUek klusi pat putni, un saule no debesu augšas,

Tinusies dūmakā tumšā, uz bēdīgo noraugās zemi.

Sargājas ļaudis no meža nest pagalmā mētras un zarus,



344

čūskas pie istabu sliekšņiem lai nesildās vasaras dienās.

Sestdienā agri no rīta jau saulīte sētsvidū ierit,

Mudinot bēdīgos ļaudis post mājas uz Lieldienas svētkiem.

Nākdams no gatuves garās, vējš atraisa vaļīgās cirtas

Meitām, kas aizslauka gružus no pagalma gludenā projām.

Stāvēdams laidara jumtā, šo rīcību svētelis vēro.

Sievietes pažagām līkām ap izkurto rīkojas krāsni,

Slaukot un iztīrot viņu, jo mīkla kāpj abrā pār malām.

Ātri no garajām lizēm, ko svilina piekura uguns,

Kukuļi baltie zūd krāsnī, kas pildīta svētošas vērsmes.

Istaba drīzi vien pieplūst ar dievišķo smaržu, ko garo

Kar'šas un baltmaizes brūnas, kas sānos ir plīsušas pušu.

let viņa ārā pa durvīm, pa pagalmu pludo un saplūst

Kopā ar smaržu, kas nāk no kaimiņu izceptām maizēm.

Latvijas mājas tā vieno, kā savieno labības lauki

Tautas un zemes, kad vārpas tie noliec pār robežu grāvjiem.

Trokšņus un saucienus jautrus dzird atskanam gatuves galā,

Bērzi kur liekuši zarus sendienām pār laukmalu sauso.

Puiši tur šūpuli rīko, un lejup no šķērskoka resnā

Nokaras savītas vicas, lai sviestos līdz galotnēmrītu.

Mierīgi pirtiņa kuras, un dūmi pa durvīm un logu
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Gurdeni paceļas augšup un ieķeras vītola zaros.

Sestdienas vakarā allaž še vectēvam rīkoties tīkas,

Salejot ūdeni baļļās un kurinot kūpošo krāsni.

Pēdējais vakara vējiņš kad sētsvidū ieskrējis norimst,

Vectēvs redz ciemiņus nākam ar palagiem, slotām un dvie-

ļiem.

Vēlīgi runājot viņi kāpj lēnām pār dilušo slieksni,

Izģērbjas priekšnamā vēsā un, guļot uz platajām lāvām

Pirtiņā tumšā, sāk pērties ar mīkstām un lapainām slotām

Karstajā svelmē, kas ceļas no devīgi uzmestā gara.

Ūdeņa šļakstiem skaļi un vaidi skan biezajā tumsā.

Beiguši pērties, bez spēka tie priekšnamā nokrīt uz soliem,

Elpojot gaisu kā zivis, ko iemet no sausuma velgā.

Uzģērbj tad baltus tie kreklus un vakara siltajā krēslā,

Valodas mierīgas triecot, uz istabu aizsoļo viņi,

lebaudotpaniņas svaigas un kar'šas, un rasaino sviestu.

Logos kad ugunis nodziest un suņi vairs nerej pa mājām,

Dievmāte, zeltmate Māra, iet mazgāties pirtiņā tumšā.

Mīlīgu gaismu tā pildās, kas staro no Māršavas sejas,

Matus kad vaļā tin viņa un atraisa zaļzīda sagšu.

Lēni no priežkoka ķipja līst ūdens pār stāvu un matiem,
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Mitri — tie viņai pie miesas līp platām un zeltainām šķied-

rām.

Remdenā ūdenī mērktu tad paņem tā bērzlapu slotu,

Pērdama dievišķos plecus un muguru lēnajā garā.

Beigusi pērties, uz lāvas tā nespēkā atlaižas lēnām

Gurda kā jūlijā liepa, un ūdens līst skanīgām straumēm

Ārā no matiem, kad viņa tos grīstē griež slaidajām rokām.

Vēsajā velgā, kas smelta no olainē ritošā strauta,

Mazgā tā rožaino miesu. Tad, stājusies pirtiņas slieksnī,

Žāvējas siltajā vēsmā, kas lejas caur tumsu no laukiem.

Priekšiņā pakārtu atrod tā linkreklu velētu mīksti,

Nedēļās esošas sievas ko dāvina mīļajai Mārai.

Uzvelk tā audumu balto, ar roku to noglaudot maigi,

Uzvelk vēl bārkstainos svārkus un zaļzīda sagšu pār pleciem,

Aiztek tad atkal pa ceļu tā mudīgi grūtajās gaitās.

Rožainā gaisma, kas tikko ir manāma mākoņa malā,

Vēsta, ka Ūsiņš, no staļļa jau izbraukdams Saulītes zirgus,

Dzen viņus aulekšiem doties pret debesu stāvajo kalnu.

Cīruļi pamostas lizdos un, nokratot naktsrasu vēso,

Paceļas nodziedāt dziesmas pie debesu palodām augstām.

Eņģeļus mudina viņi, kas, klājuši dievīgās sejas
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Dzidrajiem spārniem, dus dziļi vēl rītausas cietajā miegā,

Pretī skrien Lieldienas saulei caur zilajiem debesu vārtiem.

Migla, kas sudraba viegla, jau izklīst un paceļas gaisā.

ledzirkstas istabu logi, un atveras lauki un meži,

Birzis ar zaļumu gaišu un ieleju ūdeņi klusie.

Svētels, kas izskrējis agri un, izpletis spārnus, dus gaisā,

Viņos redz atspīdam sevi kā spoguļa dzijumā gludā.

Mazgāties aizsteidzas bērni uz dārzmalā ritošo strautu,

Miegi lai nevērtu acis tiem lopiņus vasarā ganot.

Kliegdami rubeņu olas tad meklē tie pērnajās lapās.

Piepēši vingras un gaišas, kā mazgātas rītausa rasā,

ledunas varamas skaņas un, plūzdamas dūcošiem lokiem,

Lejas pār laukiem un mājām un atsitas apvāršņa malā;

Atveras drīzi vien vārti, un rībošos ratos nes zirgi

Zviegdami braucējus jautrus pa gatvi uz lielceļa platā.

Putekļi baltie aiz viņiem tik sagriežas mutuļiem ātriem.

Zvanskaņām skaidrajām vēstot, ka dievvārdi baznīcā beigās,

lesākas priecīgas spēles, kas piederas Lieldienas svētkiem.

Pulcēties meitas un puiši jau bariem sāk gatuves galā,

Mīdami olām, kur šūpuls stāv pakārts starp vecajiem bēr-

ziem.
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Dievam nav tīkami ļaudis, kas nomāc ar lūgšanām Viņu,

Mīlē Viņš cilvēku smieklus un dziesmas un līksmību gaišo

Spēlēs, ko izdomā viņi, kad iesākas gadskārta siltā.

Neredzams, spēcīgu roku Pats kustināt iesāk Viņš vicas

Šūpulī jauniešiem diviem, tos sviezdams pret debesīm augstu,

Vārdus, ko izrunā viņi, lai sadzirdēt nespētu citi.

Svilpojošs skrējiens kad paceļ pār galotnēm tievajām viņus,

Redz viņi mājas un birzi, un Lielupi mirdzam zem saules,

Lielceļus vijamies baltus un svētīto latviešu zemi,

Beidzot pēc gaisīgās skrej as sāk šūpulis šūpoties lēni.

Lini lai noziedē rāmi tiem karstajā vasaras laikā.

Saule kad noslīdēt taisās aiz ābelēm vecajā dārzā,

Sēžot zem kastaņa platā, kas šķidru vēl izplata ēnu,

Zarkannas cilājot bieži, dzer miestiņu vecāki ļaudis, —

Saimnieki, kaimiņi tuvi, kas nākuši Lieldienas ciemos.

Sēž viņi, metušies kreklos. Ir tvanīgs šis bezvēja vakars.

Baloži dūdo uz jumta, un odi sīc klusajā gaisā.

Pēkšņi no birztalas skanēt sāk meldija skaidra kā avots,

Svilpta un dziedāta pludo tā, desmitkārt dažādi vīta.
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Vārdus tā aptura pusē un kannām liek rauties no lūpām.

Saimniece iznāk uz sliekšņa, bet laidarā slaucēja mundrā

Slauceni noliek pie malas, ņem segu no galvas un klausās:

levāju dziedone atkal ir nākusi ielejās šajās;

Arāji priecīgi saprot, ko vēsta tiem meldija skaidrā:

Atskan no galotnes viņa un apsola vasaru siltu.

Atmodas svētki tā paiet, un šūpuls starp vecajiem bērziem

šūpojas siltajos vējos līdz nākamai Lieldienas dienai.

Nostājies akmenī lielā, kur arāji, cēlienu beidzot,

Pusdienu vienkāršu tura un ēdina kūpošos zirgus,

Mētelī pelēkā tērpies, Dievs kopā sauc vecākos vīrus

Doties pēc ziemguļas garās ar arkliem un ecēšām laukā.

Sviedrainām mugurām spīdot, velk smagos un dzelžainos

arklus

Bērīši zirgi pa pēdām, ko rudenī minuši viņi,

Vez'mus pa tīrumiem vedot. Kā sudraba spoguļi spoži

Lemeši laistās pret sauli, kad galā ir nodzītā vaga.

Zirgi iet sprauslājot skani un cīruļus manīgos baida,

Ceļas pret debesīm dziedot tie simtiem no pelēkā lauka.

Garākas plešas arvienu šīs dienas kā vēdekļi lieli,

Saraujot debesu velves un koku un mākoņu ēnu.

Staigā pa pasauli gaisma no rīta līdz sarkanam rietam,
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Sausas lai paliktu mitrās un gludeni noartās vagas.

Darbīgas nedēļas galā jau plaši un vienādi elpo

Rūpīgi uzartā zeme un gaida uz dzelteniem graudiem.

Laba lai būtu tiem guļa un asniņiem jauniem no tumsas

Kāpšana viegla pret sauli, tad ecēšu dzelžainām tapām

Pārstaigā uzarto lauku un drupina velēnas sīkstās;

Drīzi jau ecēti smalki guj sējai jau gatavie lauki,

lelenkti ziemājiem zaļiem un birzīm, kur ēna jau bieza,

Ķiršu un ābeļu dārziem, kas, līdzīgi kupenām baltām,

Latvijas ziedoņa naktis ar bālganu piepilda mirdzu.

Tumšajās kūtīs jūt lopi, ka nākušas siltākas dienas,

Slaidspārnu putni to vēsta, kas mājokļus taisa pie spārēm,

Priecīgi čivinot ieskrien pa atvērtām durvīm tie kūtī,

Lido pār bezmiera lopiem un apmetas pērngada lizdos.

Ragainās govis pēc balsa šos ziedoņa vēstnešus pazīst,

Sadzird tās arī, kā bērzs, kas žuburo laidara galā,

Aptērpies lapām un trokšņo un kūtī dzen šalkoņu jautru.

Žēlīgiem māvieniem prasās tās laukā uz ganībām zaļām.

Cielava, atskrēj'si vieglā no aizjūras tālajām zemēm,

Tekā pa laidaru sauso un uzlaižas vārtstaba galā.

Gotiņu gādnieci Māru redz saimniece putniņā zilā,

Kalpones aši tā sauc un mudīgi dodas uz kūti,
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Līdzi sev ņemdama maizi un ganiņu linainiem matiem.

Žigli no cietajiem valgiem tās atraisa maujošās govis.

Lēkdamas dodas tās laukā pa durvīm, kas vērtas līdz galam.

Lēnīgās acis, kas tumsā ir mitušas mēnešus ilgus,

Apžilbst tām lielajā saulē un sākumā neredz nenieka.

Pamazām atgriežas redze, un saskata priecīgie lopi

Lapotos krūmus un zāli un drāžas pa gatuvi projām

Ganībās gaišās un zaļās, kur pazīst tie celiņus pērnos.

Jēri brēc skani pēc mātēm un mātes pēc zudušiem jēriem:

Gaisuši biezajā kņadā viens otram tie pēkšņi no acīm,

Skriedami šurpu un turpu un blēdami žēlumā lielā.

Atbalso birzis un šķūņi šos skanīgos ziedoņa trokšņus.

Pierod drīz govis un aitas pie gaisa un plašuma zaļā:

Savrupu gājuši katris, tie rāmi ēd sulīgo zāli.

Raibaļa lielā, kas sniegties grib bedrē pēc vijīgā grīšļa,

Pasitas izbailēs sāņus, kad dzelmē redz ragainu galvu.

Ganiņš sev taisījis tauri no baltalkšņa sulainas mizas

Taurē kā bārzdainis alnis pie ezera ūdeņiem klusiem,

Aicina priecīgos ganus, kas lalina kaimiņu krūmos.

Saule kad zvēro virs galvas, skan auri jau gatuves galā,

Saukdami modrīgos ganus dzīt pirmoreiz diendusā lopus.

Tricinot tesmeņus smagos, iet gotiņas, celdamas augstu
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Ragus, kas apvīti zāļu un bērzzaru zaļajiem kroņiem.

Šņākdamas cita pēc citas tās sausajā laidarā ieskrien,

Labinot, slaucenēm rokās, še slaucējas sagaida viņas.

Piepēši kliedzieni dikti liek norimties baltajām strūklām,

Kuras no pilnajiem pupiem līst noberztās slaucenēs skaļi:

Spaini ar ūdeni ņēmis, pats saimnieks, piezadzies slepus,

Smiedamies nolej uz galvas to slaucējai jaunai, bet puisis,

Saķēris zeltmati meitu, nes teciņiem viņu uz dīķi.

legāžas cīnoties abi tie velgā, bet tikuši ārā

Lūkojas pārsteigti tad viens otrā tie spīdošām acīm.

Skanīgām straumēm tek lejup tiem ūdens no slapjajām

drēbēm.

Pildītiem spaiņiem un krūzēm pa istabu, sētsvidu gaišo

Vīri trenc kliegdami sievas, un mirdzošos pilienos sašķīst

Ūdeņu šaltis ar sparu pret sejām un mugurām lietas.

Izbailēs meitas par velti sev pagultēs glābiņu meklē:

Līstošais ūdens tām traukties liek kājās ar gultām un mai-

siem.

Beidzot tad jaunākam puisim, kas postu bij darījis lielu,

Virsū brūk meitas un sievas, to nogāž gar zemi un nēšus

Nesdamas viņu pie mārka, sviež ūdenī rāmā uz galvas.
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Virspusē sprauslādams izpeld viņš dūņains kā udeņa vecis

lejaucas suņi šai līksmā un līdzi skrien, riedami skaļi,

Bailīgi noraugās govis un augšup ceļ lapotās galvas.

Slapji jau visi, un galā ir liešanās priecīgais brīdis;

Kūpot nu izžautās drēbes uz sētām žūst pusdienas saulē.

Nobeigums gaidāms vēl jautrāks ir liešanās priecīgai dienai:

Pirmoreiz pieguļā zirgus dzen Ūsiņa vakarā puiši,

Zaļajā zālē lai ganās tie nakti līdz lēcošai saulei.

Arāji agrāk kā citreiz beidz uzkārtot sējamo zemi,

Sētsvidus nodim tiem lecot no kumeļiem zemjainām kājām.

Rūpīgi novītus vectēvs nes kaņepju pinekļus stiprus,

Saimnieks no pagraba ārā veļ muciņu miestiņa brūna,

Saimniece grozu ar olām un maizi un cepjamo pannu

Pieguļā jājējiem pasniedz pēc sentēvu parašas vecas.

Mudīgi lēkuši zirgos, un kliedzieniem skanot un dziesmām,

Pazūd tie lielajā miglā, kas stājusies gatuves galā.

Līcī, kur strautiņš mazs sūcas starp vīgrieznēm, alkšņiem

un kārkliem,

Kumeļiem tīkamām zālēm un baltajām ievām, ko mīlē

Dziedone skaņā, kas jaukas mums padara ziedoņa naktis,

Sapin nu bērīšus zirgus un palaiž tos Dieviņa vaļā.
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Ugunskurs iedegas gaiši un sarkanu blāzmu met miglā,

Apspīdot ēdošus zirgus un krūmus, un priecīgas sejas

Jaunajām meitām un puišiem, kas nākuši Ūsiņam ziedot.

Zirgi lai nemaldās tālu no gunskura miglainās pļavās —

Zemē sit caurumu dziļu, met olu tur iekšā, bet virsū

Vītola mietu dzen stipru. Tad piepildot kannu ar miestu,

Ziedojot dziedonei jaukai, to novieto ievāju krūmā.

Pieguļā jājēji beidzot ap gunskuru nosēžas visi,

Cepinot sasistas olas un garšīgo cūkgaļu pannā.

Ūsiņam viņi par godu šo tīkamo maltīti bauda,

Slacinot bagāti to ar saldo un putošo miestu.

Nemanot traucas uz ausmu nakts klusā ar spīdekļiem saviem,

Rāmākas sarunas paliek. — Liec pieguļas ļaudis uz dusu

Gurums un izdzertais miestiņš. Drīz aizmieg tie izklātos

salmos.

Sejas tiem apgaismo ilgi vēl dziestošā gunskura spīdums.

Nemanot iznāk no miglas tad bērīšu sargātājs Ūsiņš,

Smaidīdams brītiņu raugās viņš mierīgi dusošos ļaudīs.

Bites, kas spējušas nebij vairs atrast sev ceļu uz stropu,

Dūc viņam miegaini bārdā. Viņš, gaļu vēl manīdams pannā,
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Paņem to spalvainiem pirkstiem un nobauda, mierīgi ēzdams.

leiet tad atkal viņš miglā un runāties iesāk ar zirgiem,

Salec ap viņu tie steigšus un vēlīgi bubina pretī.

Pēkšņi viņš paceļas augšup un aizlīgo dzirkstošs pa gaisu,

Dzirdēdams smalkajām ausīm, ka Saulītes sudraba staļļos

Deviņi dzelteni zirgi jau iezviedzas, juzdami rītu.

Zeme kad paliekas silta un apklājas rūsganiem asniem,

Saimniece apaug ar rūpēm kā birztala apauga lapām.

Vakara mielastu baudot ar saimi pie atvērta loga,

Runā par derīgām saknēm tā ilgi, kas stādāmas dārzā —

Tomātiem, smaržīgām lapām un kāpostiem, zirņiem un

pupām,

Burkāniem, salātiem, gurķiem un lopiņiem tīkamām bietēm.

Pasaulē klusā aiz kūts, gar sienmalas sveķainiem baļķiem,

Redzami sulīgi stādi jau zaļojam lecekļos treknos.

Mūēdams sutīgu gaisu un izrietis dzeltenu ziedu,

Sazaroj's ķeramais gurķis še zajo un rāpo pa zemi.

Tālāk aug kāposti leknie, un priecīgi stiepjas pret sauli

Biešstādi, sēti tik bieži, ka līdzinās tumšzaļam mauram.

Nākošu dienu, kad saule jau laižas uz vakara pusi,
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Sievas un meitas un puiši nāk sakņdārzā melnā, kam cauri

Aizstiepjas izmestas dobes un rūpīgi izartas vagas.

Saimniece grozā jau nes no lecekjiem izrautos stādus,

Nododot daļu ikkatram. Tos zemē bāž manīgi pirksti,

Vecākas sievietes dobēs sēj burkānu sēklas, bet meitas

Gaišraibas pupas, kas mīlē pa maidām pret debesīm celties.

Smieklus un sarunas jautras dzird atskanam smalkajā gaisā.

Aizplūst tās strautiņam pāri, kur pasteidzas atbildēt viņām

Dziesmotām valodām meitas, kas rīkojas kaimiņu dārzā.

Ļaudis tik zemu līkst stādot, ka elpa, ko izdvašo viņi,

Sajaucas kopā ar elpu, kas ceļas no irdenas zemes,

Kārtotas labi un artas un raktas kopš rudeņa pērnā.

Rāmāki kļuvuši koki, un nenotrauc vēsmas vairs ķiršiem

Ziedus, kam dūrušies cauri jau vakara sarkanie stari.

Rotājas matos tie meitām. Tās, beigušas stādīt, ar krūzēm

Ūdeni pasmeļ no dīķa un aplaista vārīgos stādus.

Rasaina iestājas nakts un veldzē līdz rītausai viņus.

čukstošās balsīs ar vējiem triec zaļumā tērpušies koki,

Slēpjot zem biezajiem zariem no saulstariem bēgošo ēnu,

Lapas tik platas kā delnas jau mierīgi kustina kļava
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Ozolam varenam blakus. Bet lipīgs un prieka pilns zaļums

Gaisā pret ziedoņa sauli mirdz zaraini dārzmalas liepai;

Līdušas lapas tai tikko no sveķainiem pumpuriem ārā.

Pazemīgs, noliecis zarus pār strautu, stāv izpleties vītols,

Novēlējs mīļajai Mārai, kas, sēdusies rītos zem viņa,

Noraugās skaidrajā velgā un bizēs pin dzeltenos matus.

Pletušies plati stāv koki, bet auga daudz kuplāki viņi

Senajos laikos, kad nebij Dievs viņiem vēl valodu ņēmis.

Smiekli un sarunas mīkstas tad skanēja pazarēs zaļās,

čaloņa jautra bij visur, ko sacēla runājot koki

Birzīs un upmalās līkās un dārzos un lielmežos tumšos.

Trieca ar mednieku viņi, kas medīja lāčus un briežus,

Ābele balta, kad arājs zem viņas bij meklējis ēnu,

Ziediem to apbēra pēkšņi un ausīm vistīkamiem vārdiem.

Druvas reiz apstaigāt Dievs bij izgājis rītausā agrā,

Lielajā rasā tam slapjas bij kļuvušas pelēkās drēbes.

Saimnieku satika viņš no pieguļas jājot uz māju:

„Darini namu man augstu ar logiem pret debesu pusēm,

lerīko arīdzan krāsni, lai kurtos tur sveķaina malka, —
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Drēbes man izžūs, kad beidzu es apstaigāt rasainās druvas;"

ledeva saimniekam Dieviņš tad mirdzošu tērauda cirvi,

Tūdaļ viņš steidzās uz mežu cirst priedes un ozolus cietos.

Kuram ar pielika kokam viņš cirvi pie ķeramām saknēm,

Žēlabu pārņemta balss no zariem tam skanēja pretī:

„Arāj, jel apžēlo mani un necērt, bet uzmeklē citu."

Žēl viņam palikās koku, un steidzās viņš mājā, kur bija

Dieviņš jau nostājies līksmi pie sprakstošā pavarda uguns,

Garaiņu mākonī ietīts, kas cēlās no žūstošām drēbēm.

Dusmīgs viņš kļuva uz kokiem, kad vēsti tam pateica zem-

nieks:

„Neļāvāt sevi jūs cirst — tad palieciet mūžīgi mēmi!"

Kokiem, kas modušies bija un mazgājās rītausas saulē,

Sarunas pārtrūka pēkšņi, un valodas norima zaros,

Aizšalcot projām pa gaisiem, un iestājās klusums uz zemes.

Nogājis ceļu jau pusē, maijs, garākas izplezdams dienas,

Sadzinis putnus pa ligzdām un apvilcis tumšzaļās ežas

Tīrumiem gaišiem. Tie arti un ecēti sējēju gaida.

levāju dziedoneagri no rīta jau modina viņu,

Modina skanēdams birzī to dzeguzes kūkojiens skaļais,
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Modina bērais, kas jautri zviedz, kasīdams zemi pie vārtiem.

Ātrāk viņš laukā grib novest pa gatuvi dzelteno miežu

Vezumu lielo, kam virsū redz sētuvi sendienām pītu.

Nobrauc viņš tīrumā klajā, kur ganiņš ar garkūlu salmiem

let jau pa rasaino lauku, to dalīdams vienādās birzīs.

Nogāž tad tīrumā maisus ar galiem pret ziemeļu pusi.

Pildījis sētuvi graudiem, to smagi kar sējējs uz pleciem,

Kreisajā paņem viņš spieķi, bet labajo piegrābis pilnu

Kantainiem miežiem, sāk staigāt pa vienādi novilktām

birzēm.

Švīkstot lec izsētie graudi un nogulstas mierīgi zemē.

Palēns pūš vakara vējš un izdzenā miglu un atsedz

Sējēju veco, kas staigā, viss aizmūžu sējējam līdzīgs.

Pazīst to pelēkās vārnas un strazdi un kovārņi melnie,

Baloži, mierīgie putni, kas birztalu zaļumos dūdo.

Kliegdami dažādās balsīs, tie nolaižas simtiem uz lauka,

Ķerdami nomestos zemē un gaisā vēl skrejošos graudus.

Arāji mundrie, kas paka] iet sējējam bucīšiem arkliem,

Pātagu cirtieniem ātriem un sviedieniem baida tos projām.

Saskrien uz brīdi tie bērzos un skaudīgi tīrumā skatās.

Pildītu sētuvi sējējs iet, svētīdams lauku, un graudi
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Lēkā tam priekšā, un liekas, ka būtu tie dzirkstoša zelta.

Nonākdams iepretim saulei, viņš gaistin gaist lielajā gaismā,

Paslēpis pārējo acīm, Dievs vienatnē runā ar viņu,

Sējēju augsto, kas graudus sēj vētītus debesu klonā.

Apinis, reibuma pilnais, viens nespēdams turēties kājās,

Vīdamies ātri ap mietu, ir uzkāpis augstajā sētā,

Grīļojas šurpu un turpu un priecīgi tīrumā skatās.

Patīk tam sējamais laiks, kad arāji iestāda miežus;

Padoms tam prātā stāv gudrs, jo reibums, ko ieliks viņš

tajos,

Spundes no mucām spers laukā un nogāzīs vīrus gar zemi.

Sauli jau pusdienā redz, un muguras spēcīgas garo

Arājiem, sējējiem ar un bucīšu vilcējiem zirgiem.

Grūti ir vecākiem vīriem vilkt ilgāk pa irdeno lauku

Kājas, kas lipušas zemēm kā bitītēm mudīgām vaskiem.

Saimniece arī jau nāk gar ežmalu, nesdama nēšos

Grūdeni kūpošo, kurā redz cūkgaļu vārītu labi.

Bērīšiem arāji galvās mauc tarbas ar dzeltenām auzām,

Bubinot iesāk tie ēst. Tad akmenim platajam apkārt

Arāji nosēžas visi un linkreklu piedurknēs slauka

Sviedrus no sejas, ko klājis visnotaļ jau vasaras brūnums.

Saimniece veicīgi bļodās lej grūdeni stipro, bet sējējs,
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Vilcis no kabatas nazi, griež klaipa un sadala maizi,

Akmenī likdams, kas saulē bij sildījies cēlienu visu.

Galotnē ielaižas vārna un pusdienas ēdējos ilgi

Kārīgus skatienus met, bet, stājies zem paegļa, ezis,

Kustīgo izstiepis purnu, ož rudzmaizes tīkamo smaržu.

levāju dziedone jaukā, pa pazarēm krēslainām lecot,

Nākdama tuvāk arvienu, dzied arājiem skanīgu dziesmu.

Aiztek drīz pusdienas laiks, un vīri mauc paugas no jauna

Bērīšiem sviedrainos kaklos, švirkst atkal pa gludeno lauku

Lēkdami dzeltenie graudi, ko iebārsta sējēja roka.

Gājis jau desmito reizi pa vienādi novilktām birzīm,

lesprauž viņš spieķīti zemē un sētuvi noņem no pleciem.

Strūkliņa zilganu dūmu tam ceļas no pīpes uz augšu.

Atpūsties atsēžas viņš uz pustukša labības maisa,

Atspiezdams galvu pret roku, kas dilusi labību sējot

Piecdesmit gadu jau še. Te piepeši sitieni skaļi

Atskan no dīķa, kur meitas sāk kreklus un palagus velēt.

Baloži, mierīgie putni, kas dūdoja istabas jumtā,

Izbailēs paceļas augšup un rotājas siltajā gaisā.

Sējēju ieraugot, laukā tie notālēm pazina viņā

Saimnieku veco, kas mēdza tiem sētmalā nobārstīt grau-

dus, —

Šāvās kā bultas uz viņu tie lejup no augstuma stāva.

Satrūkās neviļus viņš, kad izdzirda pēkšņi ap sevi

Spārngalu švīkstoņu asu un piepeši saceltu vēju.
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Nolaidās draudzīgi viņam tie visi uz pleciem un rokām,

Pērdamies mālainiem spārniem un dūkdami ilgi un pikti.

Nobēra sējējs tad smaidot tiem riekšavu dzeltenu graudu.

Sametās tūdaļ ap viņiem tie, kaudamies kustīgā barā,

Uzlasot veicīgi tos. Tad, beiguši maltīti gardo,

Sasita skaņi tie spārnus un mirdzoši pacēlās gaisā.

Nevajag darbu nevienu sākt arājam sētā vai laukā,

Pirms nava vērojis labi viņš debešos spēdekli maigo,

Zvaigžņainu mēnesi, kurš, te augdams, te dildams un zuz-

dams,

Dīvainām saitēm pie sevis ir saistījis radību visu,

Sākot no zālītes sīkas līdz šalcošai bezgala jūrai.

Lauku būs arājam art un gatavot jaunajai sējai

Mēnesī vecā arvien. Viņš irdenu padarazemi,

Neļaujot krūmu vairs riest un kuploties nezālēm ļaunām.

Labību nesēj neviens, pirms nevēro mēneša gaitas.

Spožumā pilnā kad viņš pār tīrumiem uzartiem laistās,

Laiks tad ir skarainām auzām, kas sējamas, ziemelimpūšot.

Labs arī vakara vējš, kam smaga un valgana elpa.

Tīkams viņš ļoti ir zirņiem. Tie jāsēj, kad mēneša sirpis

Augdams mirdz divas jau dienas. Bet līdz ko viņš, debesu

laukos
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Staigādams, palicis vecs, lai plēsumā birdina linu

Brūnās un slidenās sēklas un zeltainos seškanšu miežus.

Divdesmit reizes jau sējējs ir tukšojis sētuvi savu,

Pilnu to piebērdams atkal. Kaut saule sāk doties uz leju,

Staigā pa lauku vēl viņš. let nezināms sējējs tam blakus

Rāmi un vienādiem soļiem, pār tīrumu izstiepis roku

Milzīgu, — smagajiem graudiem tas apsēt grib pasauli visu.

Ēnā viņš izgaist un pazūd drīz vakara robainās ēnās.

Mākoņi, kuri nesen vēl stāvēja debesu vidū,

Ozdami ziedoņa dūmus, dus mierīgi apvāršņa malā,

Ugunīs liesmainās deg tiem virsotnes vakara staros.

Arāji zirgus no arkliem jau atraisa klajumā visā,

Dodamies gurdeni mājup. Dievs nokrata cēliena rūpes

Ļaudīm, kā sējējs no kājām steidz nokratīt tīruma smiltis.

Uzmezdams skatu vēl laukam, viņš lēnām pa gatuvi sojo.

Saceldams putekļus smagus, tam ganāmpulks aizjoņo garām.

Dienu no dienas tā iet pa tīrumiem pelēkiem sējējs,

Sētuve plecus tam spiež, un grūtu tam padara elpu

Ziedoņa tvanīgais gaiss. Bet maijam uz galu jau ejot,

Tīrumi apsēti visi starp birzīm guļ velēti gludi.

Zaļgani līduši asni no zemes jau auzām un zirņiem,
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Veltīgi dzeguze sauc tik lietu no rīta līdz rietam,

Lēkājot biezajos zaros. Jau izzudis pēdējais mitrums

Laukos un dārzos, un pļavās, kur bezdelīgactiņas staro.

Paiet vēl neilgas dienas, — un zīmes daždažādas rāda

Lietu, — kas, kāpis no jūras, nav redzams vēl apvāršņa

malā.

Vēstī to slaidspārnu putni, kas lizdus sev mūrē pie spārēm,

Skrejot tik zemu, ka aizkar tie vēderiem baltajiem zemi,

Vēstī to pļaviņas zāles, kur vakaros nemana rasas.

Svētīti mūžam lai dabas un dvēseles negaisi lielie!

Ilgoties kvēlāk mums liek pēc debesu skaidrības viņi,

Mierīgi klīstošām vēsmām, kas Latvijas jūnija rītos

Pelēku mākoni paceļ un veļ viņu rudzlaukiem pāri.

Debess, kas izplēties melns un dodas no vakariem augšup

Taisni uz debesu vidu, kur spožumā lielā mirdz saule,

Mutuļo griežas un joņo. Jau tālumā mirdzumus visus

Izdzēš ar robaino ēnu viņš tīrumos, upēs un mājās.

Gluži kā žuburains ozols, ko milzis kāds bīda uz priekšu,

Mākons lien augstāk ik mirkli, ar galotni skardams jau sauli.

Pamirdz vēl brīdi tā spoža, tad pazūd un noslēpjas tumsā.

Piepeši norimstas vējš, un šalkoņa izbeidzas kokos,



365

Līdzīgi ūdeņa straumēm, kad slūžas ver melderis cieti.

lestājas baiļu un trausmu pilns klusums virs zemes un gaisā.

Spārnotie dziedoņi apklust un paslēpjas lizdos, bet vista

Mudīgi palien zem krūma un salasa bērnus zem spārniem.

Salūzdams gabalos daudzos, tad negaidot mākoņu tumsā

Zibenis iezibas spožs, un vasaras vēstītājs, pērkons,

Nobrauc pa debesīm visām no apvāršņa viena līdz otram.

Izbailēs ganībā govis skrien šurpu un turpu, un kumeļš

Pušu rauj ķēdi un aizdrāž pa tīrumiem zaļajiem projām.

Tālumā lokāmies redz jau galotnes augstākās visas:

Nodrebas apse vispirms, tad birze un meži, un krūmi

Liecas līdz zemei un šņāc. Pie laidara pērngada salmi

Paceļas gaisā un aizskrien, un putekļu dzeltenu stabu,

Sagriezis augšup, dzen vējš pa lielceļu lokaino projnm.

Seģeni metusi plecos, skrien māte glābt ganiņu laukā,

Vienīgais, norimstot putniem, viņš skani vēl lalina krūmos.

Nopaukšot celiņa smiltīs, krīt smagi jau lietlāses pirmās.

Pērkons tad sakrata stipri vēl debešus melnos, un lietus

Siltām un skanīgām straumēm sāk lieties pār laukiem un

mājām,

Krizdams no augšas tik biezs, ka balti tiek gaisi un lauki.

Zibeņi liesmo un lūst, un vecaistēvs, gribēdams remdēt

Dieviņa dusmas, pie galda dzied dziesmas no grāmatas ve-

cas

Skaņā un spēcīgā balsī. Caur pērkona graudošo balsi

Sadzird viņš zemnieku veco un austrumu pusē liek celties
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Krāsainam varvīksnes lokam no apvāršņa viena līdz otram.

Nostājas lietus uzreiz, un skaidrajā debesu laukā

Ziboša parādās saule. Tai dziedot skrien cīruli pretī.

Dzeguze atbild tiem birzī, un čivina atkal pār māju

Slaidspārni putni, kas taisa sev mūrētus lizdus pie spārēm.

Rotījis bikses līdz ceļiem, nu saimnieks iet apskatīt laukus,

Bradādams mālainā velgā, kas dodas pa grāvjiem un vagām

Rūkdama lēzenās pļavās. Un stāvēdams tīruma vidū,

Smalkajām ausīm viņš dzird, ka auzu un miežu, un zirņu

Bālganie asni sūc velgu un krāsojas zaļumā tumšā;

Sadzird viņš arī, ka lapas riež āboliņš, rudzi un kvieši,

Lauku un paleju zāle, kur griezes griež vakaros skumji.

Silts viņam sejā pūš vējš, un saimniekam liekas, to saceļ

Dieviņš, kas neredzams lido pār zāļu un labības galiem,

Sēdies uz mēteļa plata un svētīdams latviešu laukus.

Bagātam licis līt lietum, jau mākoņu pulcētājs pērkons

Dudina, sadzirdams tikko, aiz Daugavas sarkanām radzēm,

Tīrīdams tvaikaino gaisu un pašķirdams vasarai ceļu.

Jūt viņas elpu jau zeme un koki un radība visa.

Pavasars smaidošs tā paiet, un līdzi tam iet viņa darbi

Tīrumos, dārzos un mājās. Tā Mūžīgais ritumā rāmā

Gluži kā pulkstenī smiltīm liek zemes un debesu lietām

Tecēt, tās iesākdams atkal, kad galā ir noieta gaita.



MŪŽĪGAIS UN MŪŽĪGIE
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CEISAM

To cilvēku, kas kustas gaismā tavā,

Kas, šodien celdamies, vairs nava rīt,

Bet tavu godību grib izmērīt,

Tos mūžīgos, tik pārdabīgus slavā,

Tos zvaiggžņu pudurus un zāles pļavā,

Un dzīvības, ko nevar izskaitīt,

Kas zemē laistās viena otru rīt, —

Tu radījis un turi rokā savā.

Tu visspēcīgs, ne ienīsti, ne pel,

Tu prieku nezini, ne izsamisu,

Tu, sevis bēgdams, lejup gāz un cel,

Tu valdinieks pār saullēktu un dzisu,

Tu dzīvību un viņas viļņus vel,

Un kapa smiltis, kas reiz apklās visu.
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HĒRAI

Kamēr pats Dievu tēvs ar zemes meitām darās

Un nepaklausīgos zem savas varas liec,

Ar čaklām kalponēm, tu, mājas valdiniec,

Pa gaišām istabām ej cēla drēbēs garās.

Ja debess palodās dreb, kad viņš īgnis baras —

Tu smaržu mākonim jūs abus ietīt liec,

Un zelta guļvietā tam savas lūpas sniedz,

Lai acis dusmās tam par ļaudīm neaizdarās.

Un vieglie mākoņi, kas atskrej ēnu dot,

Un rieti, pusdiena un ausma brīnumainā,

Un maigie zefīri, tev pāri lidojot,

Un zemes sievietes, kas kritušas nav vainā,

Un vīri cienīgi, kas citus cienīt prot,

Un dievi, dievietes teic tevi, vēršacainā.
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AFRODĪTEI

Tu, Ķipras jaunava, ko mīlu es un cienu.

Šī pēd'jā lūgšana vēl manās lūpās skan:

Tai maigai daiļavai, kas ļoti tīkas man,

Dod savu skaistumu, kā šodien, tā arvienu.

Ja tu to darīsi — tad pantus, ko es sienu,

Un mīlas lūgšanas, un vārdus arīdzan,

Kas manā galvā vēl kā bišu spieti san,

Uz tava altāra es lieku ar šo dienu.uz iuvil unāra es lienu ar so aienu.

Tos visus paņem sev, un lai es kļūstu zieds,

Kam lapas norautas prom aizlido kā ziņa,

Kas mūžiem nākamiempar viņas daili triec;

Bet, ja tev, Ķiprīda, pret viņu ļauna miņa

Un citāds lēmums tavs — tad Amarillai liec

Tik skaistai palikties, cik skaista bija viņa.
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FEBAM

Febs gaiši cirtainais, Febs valdnieks debess klajā,

Febs sāpju dziedētājs, tājšāvējs strēlnieks,

Febs, no kā dzejniekiem nāk sirdī dziesmu prieks,

Pa kārniem, ielejām jautrs jauno Dafni vajā.

Sāk maigie locekļi gurt viņai skrejā šajā

Un, kad jau likās tam, ka viņš to skaviem sniegs,

Tai lapas mati top un zari roku sniegs,

Līdz pārsteigts noraugās dievs laurā šalcošajā.

Ai, Feba vecais koks, kas sev zem mizas žņaudz

Tās jaunās daiļavas, kas reiz bij dzīvi stāvi,

Un bēdas mūžīgas ar slavu kopā jauc,

Tu tad tik uzzaļo, kad veltīgi top skāvi,

Tu ļauns no dzejnieku sirds sagruvumiem audz,

Un nekad nevīstošs tu vainago tās nāvi.
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MINERVAI

Tie svētie likumi, kas radīti valsts labā,

Un uguns pavardam, kopš seniem mūžiem dots,

Un pantu dziedošs spēks, un gājiens saskaņots,

Un lauku aršanas un sējas māksla labā,

Viss, caur ko valdinieks top cilvēks aklā dabā

Un viņas cildenums un tikumi un gods,

Pēc smalkas gudrības ir ticis izveidots,

Ko, dieve brīnišķā, tu savā galvā glabā.

Var arājs izsamist, ja auksts nāk pavasars,

Un tautai sapulcēs ceļš pazust veltās ruņās

Un klusam pētniekam bez spēka pagurt gars,

Un apjukt vadoņi un pulki kauju dūņās,

Bet atkal atgriežas tiem asprātības spars,

Kad rāma parādies tu viņiem, tērpta bruņās.
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DEMETRAI

Tai karstā vasarā, kad druvu zelta vija

Bij vīta Zemgalei un katrs bij darbā ross,

Beiz tevi, dieviete, tais gaišos klajumos

Ar sirpi nolaistu man acis ieraudzīja.

Tie mati, dieviete, kas tavu pieri vija,

Bij kviešu dzelteni. Es redzēj's brīžus tos,

Kad klusā diendusā reiz kūļus atstātos

Tev rokas saņēma un saišķiem sasaistīja.

Es arī redzēju, kā strādātājiem dot

Govs pienu atnesi tu svaigu krūzē zaļā

Un laukā noliki to, viņiem nemanot;

Cik reizes neesmu, kad beidzas diena skaļā

Es sauli elpojis, pie statiem aizmiegot,

Kas ilgi plūda tev no matiem, laistiem vaļā.
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ARTEMĪDAI

Tu, nakšu valdniece, kas atnes rasu maigu,

Kas šķīstā kailumā ej debess klajumos

Un, lēnām piepildot ar bālu mirdzu tos,

Pār jūrām nostājies un vēro savu vaigu,

Tu, kas uz bezmiegu un nemierībubaigu,

Un trausmām cilvēkus, kā arī zvērus pos,

Kad, verot plakstiņus, tiem acu dzijumos,

Tos lielus padarot, tu iemet savu zaigu,

Tu, kuras spožumā man iet pēc gada gads,

Kas mani apspīdi no nakšu kalna augsta,

Man prātus paņēmis tavs sudrabainais skats;

Par velti atvairīt grib tevi mana plauksta,

Jo katru pusnakti kā pekles uguns pats

SveJ mani kailums tavs un nevainība auksta.
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ARESAM

Lai meli izklīstu, ko gudri nesaprašas

Un arī dzejnieki mēdz čukstēt cilvēcei,

Tu, strīdu izšķīrēj, no pasauls gala ej

Gar valšķu robežām, lenkts smag;as asins dvašas,

Starp tautām varenas nav itnevienas pašas,

Kas spēka reibušas uz varoņdarbiem skrej

Un citu nākotni un pāri nesaslej

Tik plašu slavu tev, cik debesis ir plašas.

Bet, kad tās izlaistas pret mantu kaudzēm klūp

Un viņām vīna dzert nav pārāk dārga trauka,

Tu viņu vidū lēc, un valšķu balsti drūp.

Un, kad ir tuksneis, kur senāk vārpas plauka,

Un visur līķus redz, un māju drupas kūp,

Tu skaņi žāvājies un projām ej no lauka.
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BAKCHUSAM

To bēdu remdētājs, ko mīla nes un gadi,

Dievs melni cirtainais, par visiem mūžīgāks,

Kas ļaužu dzimumus, ko bēdas māc un māks,

Ar reibu piepildi un dzīvei cauri vadi,

Kas likdams, līksmībā lai tevim esam radi,

Ļauj izprast, kad tavs gars pār vīna ogām nāks,

Un zināt mēnesi, kur rūgt un putot sāks

Tā sula dumpīgā, ko tumšās mucās radi,

Ja tīk, lai tevi teic šai tautā liels un sīks

Un kausi tukšojas par godu tevim bieži,

Līdz lejup kārts vīrs kā vārpa liecas līks,

Tad liec, lai gaiši iet mums pāri saules grieži,

Un varam zināt mēs, ka esi labvēlīgs

Tu mūsu tīrumiem, kur rudzi aug un mieži.
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NEPTUNAM

Kad jūras klajumos skan vēju sasaukšanās

Un putni mulsumā šurp turp bez ceļa skrien,

Un melnie mākoņi uz debess vidu brien,

Un kuģi izbīstas un ostās nokļūt manās,

Kad satumst zvaigznāji, kas gaisa dārzos ganās,

Un bailēs valzivis vēl dziļāk dzelmēs lien,

Līdz sadzirdama ir starp abiem poliem vien

Tik bangu milzīgā un niknā dauzīšanās,

Tad bārdu grīšļainu, kur ķēries putu sniegs,

No mitriem dzīvokļiem, kas palikās tev šauri,

Ar joniklajumos tev lēkšiem doties prieks

Un liekot, «liktāki lai atskan aukas mauri,

Tu zemes pēdējais un pirmais jūrinieks,

Viens savā četrjūgā brauc mierīgs bangām cauri.
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MERKŪRAM

Sargs visiem tirgoņiem, kas redzot laimi savu

Tai niknā drošumā, ko tu tiem galvās lej,

Ļauj jūras bangainai un trakai dvēselei

Pret Četriem apvāršņiem vest kuģos dārgu kravu,

Tu, Merkūr, iznesot pa tautām dievu slavu

Un viņu lēmumus, šās zemes pasaulei

Vieglspārnu papēžiem tik ātri pāri skrej,

Ka jūras neuztver pat atspīdumu tavu.

Uz mums tu ceļu reiz caur padebešiem balss

Ar lāpu meklēji, dzīts dievišķīgu miņu,

Un tavā vārdā nu lai saukts top vienīgais,

Sen dienām gaidītais, pilns apskaidrotu dziņu,

Gads tūkstots deviņsimti astoņpadsmitais,

Kad gaišs tu atnesi mums dievu tēva ziņu.
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PBOZERPĪNAI

Tu, bālā dieviete, kas mūžam skumja mīti

Aiz upes, kurā reiz viss dzīvais ierauts kļūst,

Kas krastos dūņainos ap valsti gausa plūst,

Kur neiedegas vairs ne vakari, ne rīti,

Kur tālos klajumos un skumja vēja dzīti

Un žēlām vaimanām, kas skanēt nepiekūst,

No visiem apvāršņiem kā palsa migla grūst,

Tik ēnu bari vien, no dzīves atraisīti,

Jel mani neatstum, kad uguns, manī kurts,

Jau izdzist taisīsies un plakstiem tumsas skārtiem

Bez spēka saļimšu es, tavas varas burts,

Un zudīs atmiņa par saules rietu sārtiem

Un karstām diendusām, un iesoļošu gurds

Es tavā valstībā caur ziloņkaula vārtiem.
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