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Vadonim Dr. K. Ulmanim

Uz varonības ceļa nava briesmu,

Jo zilie dvēsles stari pārvar liesmu

Un spārni augstāk nes par jājēju.

Ik varons dala ir no mūža spēka,
No kura radīta top pasauls ēka,

Un gadu simteņus tas plecos nes.

Tu miesā dzimis, mūžam atdzimstošais,

Tu dusošais un mūžam lidojošais,
Tu nemiernieks, mums citiem mieru nesi.

Varbūt tev mūžā lielais sapnis nepiepildās,
Bet tomēr dvēseles pie viņa sildās,

Kā jūra silta top pēc saules rieta.

Ej tālāk, māci mūs tev paka| dzīties,

Ej vētrām cauri, nav tev vētru bīties,

Jo zini, pats par vētrām kungs tu esi.
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Zvaigznes ceļš

Tai zvaigznei, kas reiz tumšā dzīvē laista

Tam spīdeklim viss atkrīt, kas no lieka:

Tam nedrīkst alkas būt pēc citu laimes,

Pēc radiem, ģimenes un savas saimes;

Nekā, kas atlicis no zemes prieka,
Nekādas saites, lai to nepiesaista.

Tam pašam savas dzīves nava,

Tam jādzīvo tik ideālam,
Pret to tam visām liesmām jātop bālām,
Un mīlai, laimei tikai materiālam,

Tik citu laime, tā ir viņa slava.
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Aptverošs gars

Sevi pašu nekad nevar zaudēt las,

Kas lielā darbā paceļas,
Kam dvēsele pilna radošas dzīvības.

Savus sapņus nekad nevar zaudēt tas,
Kas tūkstošos citos iejūtas,
Par savu laiku pāri tas izplešas.

Aiz vienbūtnes šaurās robežas

Jaunas liktens zvaigznes tam iedegas,
Kā Saturnam mēneši apkārt tam rindojas

Kas daudzos iespēj aptvert, tas

Ir kļuvis pats kā zemes ass,

Ap kuru citu pasaulei jāgriežas.

Kas viens ir daudzi daudzi viens,

Tas laikus sien kā pavediens,

Pāri pār nāvi iet viņa lidojiens.
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Latvija - Victoria regia

Pēc daudzām gadu kārtām, septiņsimtām,
Ko izcietušas dzimtas pakaļ dzimtām,
Ir uzplaukusi ilgi gaidīta
Uz kapiem pat Victoria Regia
Kā brīnums Latvija.

Bij jākrīt daudziem, kas mums ceļu taisa,
Pēc pērkona tik ozons nāk no gaisa,
Ik dzimšana ir savienota sāpēm,
Mums augšup jākāpj bij pa kaulu kāpēm,
Ko pestīt Latviju.

Kā saule virsotnei dod pirmo staru,
Mums radās vadonis ar stipru garu,
Kas nebijās nekādu biedēkļu
Un pirmais rāva vaļā priekškaru,
Kas slēpa Latviju.

Viņš tumsas vidū lēja radīšanu

Un zilā liesmā iezvanīja zvanu,

Kas augšā cēla jaunu laikmetu

Un zemes vārtiem deva atslēgu
Slēgt vaļā Latviju.

Nu nāciet sildīties pie lielā zārda,

Kas ticis iekurts radīšanas vārdā.

Viņš siržu ledu atkausēs ikvienā

Un dvēs'les savērs pērļu pavedienā,
Ko vienot Latviju.

Nav personisku sāpju vairs ne moku,

Pie lielā darba katrs liksim roku,
Lai puķēm pildās katra rautā grava,
Lai viss mums zūd, kad tēvu zeme sava,

Kad paliek Latvija.
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Himna Latvijai

Mūžam lai zied un zaļo Latvijas āres!

Arājs lai ar, un pļāvējs lai ievāc pļauju,

Apcirkņus pilnus lai pieber zeltainiem graudiem!
Medainais āboliņš šķūņos lai izguļas miegu,
Miers un atpūta visiem! visiem!

Mūžam lai dzīvo Latvijas dēli un meitas,

Dzimuši senatnē, paša Pērkona cilts.

Laimas šūpuli šūpoti, auguši lieli un stipri!
Oša laivā tie atbrauca šurpu uz Latvi,

Sviedros tiem samirka krekli, asarās auti,

Baltus tos mazgāja Daugavas zilā straume.

Mūžam lai Latvija dzīvo un mirdama nemirst

Zālei līdzi, kas trīskārt nopļauta atzeļ,
Nocirstos kokus lai mīļā saulīte apspīd!

Kupls un sulots no jauna lai biezoknis saaug,
Saules spozmē saknes aug pāri par vētrām.

Dvēseles saknes aug pāri par pagātnes sāpēm,
Mūžam Latvija dzīvos un mirdama nemirs!



12

Lieldienu zvani

Mēs seno zvanu jaunais pārlējums,
Mēs kapu velvē Lieldienvēstījums,
Mēs atdzimšanas dzīvais solījums:

Mums jāceļ pagātnes no nāves snaudiem,

Mums jāauž leģendas no trūdu audiem.

Mēs izbriduši dzijo asins taigu,
Mēs sacirluši niknā pūķa vaigu,
Mēs turpināsim senču tautas staigu :

Mēs būsim tie, kas dzīvi atjauno,
Mēs tie, kas vakardienu vaiņago!

Mēs jaunas, zaļas lapas tautas kokam,

Mēs, ziedoņpali, saulē nenoplokam,
Mēs tāļāk laika straumei gultni rokam.

Mēs esam ilgu mātes audzēkņi,
Mēs atkal ejam, viņa 6 sūtīti.

Mēs kāpjam augstāk neuzkāptās kāpes,
Mēs jūtam dziļāk tautas senās sāpes,
Mēs alkstam karstāk neremdētās slāpes:

No vecām čaulām dzīve jāizloba,
Mēs celsim tautu jaunā zvaigžņu globā.
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Senču sapņi

Mēs esam skrējuši pār gadu simteņiem,

Mēs esam gājuši pār laika gājumiem,
Mēs esam izsapņoj'ši senču sapņus:

Pie skala uguns tētiņš sēdēja ar saimi.

Balts ārā sniegs un pilnā mēness mirdzums,
Iztālēm vilki kauca mūža mežos,

No salas sumbris ragus trinot drebinēja,
Un lācis silti alā ierausies

Pa miegiem sapņoja par lieliem medus podiem

Un zemeņogām, kas tam mutē bira.

Vectētiņš sūca savu kaļķīti un rūca:

„E, ko nu, bērni, kalbat tādus niekus!

Vai tādi rati būs, kas skries bez zirga?
Vai putni laidīsies ar dzelžu spārniem!"

Un otrais vecis dūms,
Pa jumta lūku kuplo bārdu izbāzis,

Gadsimtu ilgu, garu sapni nosapņoja:

Laiks atmodies

Zied lielas zemeņogas,

Un medus podi lejas mums, i lācim,

Bez zirga rati skrej, bez spārniem putns.
Zied liela brīnumpuķe dārza vidū,

Kas viņas lapas skar,

Tas sapņo lielāku vēl nākamības sapni.
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Atjaunotne

Mēs aicināti

Celt ēku jaunai pasaulei,
Ik akmens klātu vests cels augstāk viņas torni

Mēs izredzēti

Šķirt vaļā nākamības biezo aizkaru;
Un patiesībai ceļš mums jāatklāj,
Un jaunām atziņām mums jāver vārti.

Uz rīta blāzmas sliekšņa liksim sirdis,

No dziļām bedrēm raksim ārā spārnus,
Kas sen tur notirpuši dus un trūd.

Tad laime nāks kā agra rīta zvaigzne,
Pār sauso siržu tuksnešiem nāks veldze,

Kā avots verd caur klinšu pamatiem.

Ik lauzta puķīte tad pacels galvu,
Ik sīka zālīte tad varavīksnosies,
Sirds pati uzziedēs kā uguns puķe,
Kas mīlas dārza vidū dēstīta.

Spēks krūtīs briedīs līdz kā jauni augi,
Ko dārznieks apgriezis.
Ik laika posmā ozols apjož jaunu jostu
Un, kuplāks zaros, dziļāk zemē stiedzas.

Mēs zemei līdzi paši atjaunoti,
Kā brālim brālis ezers, lauks un mežs,
Tā cilvēks cilvēkam vairs nebūs svešs.



15

Darba simfōnija

Tu redzi tautas bēdas, priekšā klātas

Kā lietū samirkušu mēteli,

Tev visas sirdis lokās, kustinātas,
Kā vārpas laukā, gaidot pērkoni.

Tu pats ar katru savu vārdu audzi,

Tev sirds kā āmurs kalvē lepni pukst.
Ak, viņu ir tik daudz, tik daudzi,

Kas tevim gavilē, vai lūdzot šņukst.

Tev, sprindzināts no elektriska spēka,
Vārds nav tik vārds, bet šautrs zibens stars.

Tev jāceļ torņos visa tautas ēka,
Pār tevi nācis radīšanas gars.

Tie tūkstoši, kas tevim apkārt lasās,
Ir tava lielā darba brāļi vien,

Tie atomi no izirušās masas,

Kas tev nu organiski jāsasien.

Lai skan tad darba lielā simfonija!
Lai atkal atdzīvojas senais mīts:

Tās uguns mēles, kas virs galvām lija,
Lai nāk pār mums tas vasarsvētku gars!
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Jauna tauta

Kā zaļa lapa saules gaismu glabā,
Tā tēvu sapņi tagad piepildīti,
Un spēki mostas līdz šim neatzīti,

Tie aug no viņu sviedriem mūsu labā.

Tie laiku veidoja ar kaltu, zāģi, vīli

Pa baltu dienu un pa melnu nakti;
Un tērauds mašīnā ar niknu takti

Mums spozmē apžilbina acu dzīli.

Mēs tagad, sākot jauna laika posmi,
Lai sapni pārvēršam par sasniegumu,
Un gaisa pilij jumjam dzelžu jumu
Ar čakla darba dzīvsudraba rosmi.

Kur būs tas spēks, kas katru stipru dara,

Kas nāk no sajūsmas kā liesmu stara?

Tas lielais likums nava nekas cits,
Kā vien, kas mērķim līdz pat galam tic.
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Laika atmosfēra

Cik daudz ilgu, sapņu, nojautu
Tvaika ķermenīčos beidzot kopā lasās!

Cik daudz dziņu tumšu, neskaidru,

Kas pēc vadītāja rokas prasās!

Cik daudz sākumu jau pusē beigtu,
Kas kā gāju putni jūrā grimst!

Cik daudz nesākumu neizteiktu,

Kas nemaz vēl domās nepiedzimst!

Viens tik īstais vārds

To sludinātājs teica.

Viens tik īstais darbs

Un darītājs to veica!
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15. maija vienības svētkiem

Kā asns pēc asna uzzeļ par zāli,

Tu tautā vieno brāli ar brāli,

Lai vienības sega visus klāj.

Kas izstumts bijis un mākts un spaidīts,
Kas pats savu šaubu un nespēka svaidīts

Nāk klātu un visu pulkā stāj.

Ar radošu sauli, ar šalcošām vētrām

Tu liec pat atzaļot smilgām un mētrām,

Kas kritušo varoņu kapus glauž.

Šie kritušie brāļi, kaps pie kapa,
Ikviens ir asiņu vēstures lapa,
Kas lielās cīņas uzvaru pauž.

Šī mūsu pagātnes augstā dziesma

Lai plešas gadu pēc gada kā liesma,
Lai krūtīs nemūžam nenodziest spars.

Lai plīvo tautas karoga strēles

Pār mums kā vasaras svētku mēles,

Un iedegas karsti sajūsmas gars.

Lai atmostas jauni ideāli,

Kad vecie jau izbāluši bāli

Un vecā pasaule lejā grimst.

Mēs ejam pāri pār izciestām sāpēm

No maija uz maiju pa zaļām kāpēm,
Kur Latvijas nākotnes saule dzimst.
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Kas dzimtene

Kas dzimtene?

Tā daļa ir no mūsu pašu miesas:
Vēl šodien asins lek,

Bet rit būs zāles sula.

Vēl šodien mēle kust,
Bet rit jau čaukstēs lapas.
Vēl šodien roku stiep,
Rīt locis tevi vējš kā zrru.

Tev zeme visu devusi

Kā māte bērnam:

Dod saule siltumu,
Dod koks tev ēnu,

Un puķes vēdina tev saldu smaržu.

Tā visa piepildīts, pats viss tu esi:

Pats vētra, saule, lietus, pats viss ūniverss.

Pats liktens lēmējs, pats sev nelaime un laime

Pats zemē ieaudzis, pats dzimtā zeme esi.
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Trimdā

No melnām cipresēm es kroni viju
Un kokā pakāru kā raudu spēli,
Ik katru drūmo lapu saskaitīju,
Cik ilgi gaidīt vēl, lai dzirdu latvju mēli

Ap mani cēlās stalti, augsti kalni;

Un lejas izpletās kā ziedu sega.
Bet es to sajutu kā žņaugu valni,

Un karstas asaras man acīs dega.

Es vaļā šķīru katru sīko krūmu,

Lai vērstos, dzimtene, uz tavu pusi.
Kā Odisejs es alku māju dūmu,

Ak, kā man visa sirds bij piekususi.

Kad debess atblāzmojās dzidri zili

Un zelta mākoņi kā torņi cēlās,

Man bij, ka redzu balto Rīgas pili
Un Daugavu, kas melnos viļņos veļas.

Kad pārnācu, cik žēli, žēli

Sirds sažņaudzās, ak, dzimtene bij cita.

Kur palikuši viņas staltie dēli?

Kā brieži, vilku apstāti, tie krita.

No viņu kapiem putekļus es raustu,

Ko siržu urnā mūžam paglabātu.
No rožu koka visus zarus lauztu,
Uz viņu ziedokļa tos dedzinātu.



Vīstošiem
un

plaukstošiem





23

Atpalikušajiem

Laiks ir jauns,
Tik jūsu acis

Ir par vecām viņa zvaigzni redzēt.

Laiks ir ska|š,

Tik jūsu ausis

Ir
par kurlām viņa zvanus dzirdēt.

Laiks ir tāļš,
Tik jūsu kājas
lr par laiskām viņa ceļu staigāt.
Laiks ir gaišs,
Tik jūsu dvēs'les

Logi aizkārti ar biezām segām.
Sikspārņi jūs, vecie, esat,

lelīduši jumtu spārēs.
Atnācis mums jaunais ziedons,

Rozes plaukst jau visās Latvju ārēs
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Vecie un jaunie

Kur nu citi spēku smels,

sirds kad pašam nepārkūsā!
Aizmirsi, ka biji dzelzs,

tagad esi tikai rūsa.

Bijušo vairs neatsaukt,

karogs nolaists stāv pusmastā,
Laiva, kam bij tālēs braukt,

smagi nogūlusi krastā.

Vai tev mēle nesadils

runāt garu garās runas?

Dzirksteles vairs neizšķils,
kur nav iekšā pašas gunas.

Miedz vien acis cieti, miedz!

Kam tev sajust laika spaili!
Tev tik sevi jānoliedz,
pirms vēl dzirdi trešo gaili.

Jaunatne, tev saules lēkts!

Plašums, tālums, horizonti!

Cieši loks lai kopā slēgts,
jums būs veidot jauno fronti!
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Vētrainas dienas

Nedodi, nedodi

Jaunības dienas,

Ziedošas, mirdzošas

Itin nevienas.

Visa dzīve

Pušu ir šķelta:

Puse ir pelēka,
Puse ir zelta.

Sapnis ir zelts,
Bet piepildīts talmī.

īstenība

Nav zieds, bet salmi.

Nesieni, nesieni

Laivu pie krasta,

Laimīgā sala

Pirms vēl nav rasta!

Nepaliec mierā

Saulgozī ostā!

Atpakaļ! Atpakaļ
Vētrā un postā!

Bangas lai puto!
Vai celies, vai grimsti
Tādā navē

No jauna tu dzimsti.
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Plaukstošs zars

Tu pieliets pilns ar vecu gudrību,
Bet dīgstošs jaunās šaubās

Kā asns zaļš no pērnā grauda šķelies;
Vēl nezināms tev dzīves kairinājums,
Tev viņa liekas vēl kā noslēgts loks,

Kā līdzenums, kas acīm pārredzams.

Bet priekšā asas klintis, šķautnes, plaismas,
Vai būs tev viņu redzēt diezgan gaismas?
Vai nesadegsi pats no savas kaismas?

Vai spēsi spīdēt?
Un dzīvi cauri ciest un mīlēt to, ne nīdēt?

Tev vijas apkārt dēku maģija
Un rokā plaukstošs zars tev cerība.
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Ziedoņa ūdeņi

Jaunie ūdeņi, jaunie ūdeņi

Steidzīgi, grūstoši mesties un plesties.
Vilnis veļ vilni sajūsmas pilni,
Pals plūst pēc pala bez gala, bez gala.

Pušu pārrautas piekrastu jostas
Nava vēl mērķa, nava vēl ostas.

Nākotnes kuģi mirdzošiem mastiem

Izbraukuši no mierīgiem krastiem,

Visiem veciem pāri par pleciem
Jaunās vētrās un jaunās briesmās!

Jaunu saturu vecās dziesmās

Kolumba ola pie jauna ved pola!

Visu, kas panākts, visu ko sola.

Nākotnes braucēji,
Uzvaras saucēji!

„Hei, kas mums ceļā līdzi grib doties,

Vecam no jauna būs atdzīvoties."
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Gaiss un robežas

Jums, veciem, viss cieti nosacīts,

Nosprausts un nodalīts:

Ar gribas žogiem,
Ar izredzes logiem,
Ar mērķa jumtiem
Visapkārt kā glezna ietilpta rāmī

Mēs ceļam sev māju
No vēja un smiltīm:

Ar virpuļu stabiem,

Ar putekļu jumtiem
Plaukst mūsu slieksnis!

Zied mūsu sienas!

Vienreiz tik pasaule gūstama
Tik plaša kā karaļvalstība,
Tik jaunībā.
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Strādnieki

Ir daudzi, pārāk daudzi,

Var sastādīt veselu kaudzi,

Kas darbu dara:

Ar svaru, ar mēru,
Ar adatu, metru,

Ar kaltu, ar ēveli.

Tie nastu nesēji
Stenoši, klūpoši
Garām gājēji,
Tumsā zūdoši.

Kur paliek tie?

Neviens nav pazudis,
Kas sīku gaismiņu ienesis

Kā spīguli Jāņu naktī.

Ar metru tie laiku mēro,

Dzelzs kaļot ugunī zvēro,

Un adata zibsnī kā padebess.
Un spole ne tikai audeklu slej,
Tā nākotnei pretim skrej.
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Sieviete

Tu visos veidos zemi pārstaigāji:
Par Helēnu, Pandoru, Liliti,
Kā amazone kara zirgā jāji,
Kā Zalome Herodam dejoji.

Antīgone, par brāli ciešot nāvi,

Ar milu iesildīji pasauli,
Šarlote, briesmu Maratu tu kāvi,
Tu kļuvi vēsturē par varoni.

Medēja, atriebības kvēlē,
Tu pati savus bērnus plosīji,
Tu Fulvija, kas Cicerona mēli,

Kurš beigts, ar adatām vēl sadūri.

Cik apdziedāta, kalta, bronzā lieta,

Tu svētā svētums, grēcinieka grēks.
Kā ragana cik reiz uz sārta sieta,
Kā dieve pielūgta, kur ir tavs spēks?

Kur ir tavs spēks? Kur tavas pašas griba?
Tu tukšais kauss, kam iekšā jālej vīns,

Tu esi iemiesota bezmērķība.
Ap sārtām lūpām rotaļīgais smīns.

Fausts domās, Hamlets šaubās lauza galvu,
Kā lielos mūža mērķus izpildīt,
Tev rozes sarkanas tik bij par balvu,

Ap daiļo bezdomīgo pieri vīt.

Vīrs visur nākamībai iet par sūtni:

Uz pleca ērglis tam par simbolu

Bet sievieti, kā atdevīgu būtni,

Pulks ielenc mīlas dieves zvirbuļu.
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Raganu rēvija
Maija balāde

Maija nakts,

Ragannakts,
Laika kaps

Vaļā rakts:

Smagi atveras

Pagātnes vārti,
Sarkanās gailēs

ledegas sārti.

Melnās spirālēs
Paceļas dūmi,
Zvani gauž gaudīgi,
Zvani dun drūmi,

Sajāj raganas
Tālas un tuvas:

Balts nāves krekliņš,
Melnas tam šuvas.

Citai priekš dejas
Skaistāka rota:

Sarkanas rozes

No ešafota.

Maija nakts:

Dejas takts

Švīkst un šalc

Kā katarakts!
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Cits nu maijs,
Citāds akts,

Jāslēdz jauna
Laika pakts:

Senlaiku raganām
Velns bij un pekle,
Jaunlaiku raganas

Debesis meklē.

Jaunlaiku raganas

Mākoņu skrējējas,
Pāri pār jūrām

Okeanlidoņas.

Vaļā tām visas

Debesu stigas,

Raganas mūžam būs

Nemirstīgas.
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Virs zemes miers

Skan prieka zvani dziļu nakšu sērās,
Kā parādība pamirdz gaismas tēls;

Kad tumsas svars visdziļāk lejup sveras,

Sāk pēkšņi liesmas iedegt gaismas kvēls.

Un gaisi saviļņojas visās sfērās:

Uz zemi nonāk pašas saules dēls.

Ar savu skatu, žilbinoši dzidru

Viņš nomāc tumsas daudzgalvaino hidru.

Dzims vienmēr mesijs, apsveikts zvaigžņu koru

Kas tumšā zemē sauli nonesīs,

Lai saukts par Indru, Hēliju vai Horu,

Ikviens tie savu laiku atpestīs.
Un cikreiz sala nomāc zemes floru,
Tik siltais ziedons salu trimdā dzīs;
Kā pati rīta zvaigzne spoži laistās,

Un viena mūžība ar otru saistās.

Bet nezvērs atdzimst simtkārt stiprots varā;

Un svina negaisos no gaisa grūst;

Šķīst guns visapkārt niknā briesmu starā,

No nāves tvaikiem saule melni dūst.

let pulks pret pulku niknā pasauls karā,

Pa zaļām lejām asinsupes plūst.

Top cilvēks zvērs un brālis plosa brāli,

Kas gaismā gūts viss atmests laikiem tāli.

Lai nāktu reiz tā visu dienu diena,

Kad tumsas spēks vairs gaismu nenožņaugs,
Kad kritīs biezā patmīlības siena,
Un cilvēks cilvēkam būs atkal draugs.
Un kad uz neauglīgā naida pliena

Zaļš mīlas koks ar zelta augļiem augs,

Tad visos torņos zvani sludinātu:

„Virs zemes mieru, ļaudīs labu prātu."
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Ziemassvētku himna

Deg sīkas uguntiņas zaļos zaros,

Kā simboli no lielās mūža gaismas,

Kas, lauzta visos varavīksnas staros,
Ir pārkāpusi tālas laika plaismas.
Tā gurdās asinis ar liesmām baros
Un aukstās sirdīs iedegs jaunas kaismas,
Lai visas apvienotos vienā mīlā,
Vai būdiņā vai lepnā peristilā.

Nav mīlai sākuma, nav skaitļu mērā,

Kā viļņi okeānā viņa veļas.
Gars zvaigznes vēro, lido stratosfērā,

Un atklājumos vienmēr augstāk ceļas,
Bet cilvēcē vēl iemīt daudz no zvēra,

Kas dzīvā miesā it kā skarpijs dzejas.
Lai ceļam augšā pagrimušās ciltis,
Kā viesuls uzpūš noslānošās smiltis.

Lai zibensstars no lielā centrālspēka,
Kas melnos mākoņus pat apsudrabo,
Kam vienmēr jāpārbūvē pasauls ēka

Un zvaigžņu ceļi vienmēr jāpārlabo,
Lai sargā ari mūs no sīka dēka!

Lai ļauno māc iekš mums, lai audzē labo,
Lai tas pa kalnu virsotnēm mūs vada,
Lai varonībai atkal topam rada.

Lai miglā atplūstošie veļu bari,
No kuriem augšup kāpj vēl asins smaka,
Mums liek, lai beidzas šķiru naids un kari;
Par daudz jau leknā zeme as'nis laka

Lai atplaukst zaļi novītušie zari,
Lai ved. uz gaismas pili sudrabtaka,
Kur augstā tornī zvani sludinātu:

„Virs zemes mieru, ļaudīm labu prātu."
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Jaunais gads

Jaunais gads
Saules gads!

Visuspējējs, gaismas sējējs,

Zelta prieka zvana lējējs,
Ak, cik tumšs vēl zemes kakts;

Skat, cik dziļa vēl ir nakts!

Debess acs

Jaunais gads!

Jaunais gads,
Vētru rads,

Mākoņpļāvējs, pērkongrāvējs,
Cikreiz tvaiku pūķi nāvējs,
Kas no jauna galvas ceļ,
Tev tās atkal jānozveļ.

Vētru rads,

Vētra pats!

Jaunais gads,
Laika rats,

Riti reizi apzinībā,
Ne vairs trulā vienmuļībā,
Pacel savā ritumā,

Vieno visus kopībā!

To, kas pats

Pretimstats!

Jaunais gads,
Plašais skats:

Rīta krāsās zāļganbāli
Atver nākamības tāli,

Kuru sjsniegs jaunā cilts,
Bet tu ved mūs turp kā tilts.

Spožs un plats

Jaunais gads!
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Trijlapiņa

Senā mācība,

Atmesta, aizmirsta, —

Vienmēr no jauna var derēt

Lapiņu trijotne,

Zaļā vijotne
Ticēt, mīlēt un cerēt.

Ticēt kur cienīgi,
Bezmaldu vienīgi

Tici tikai pats sevim.

Mīli ne sevi,

Mīlu kur devi,

Citi dos atkal tevim.

Ceri uz nākotni,

Neatmet pagātni,
Turi tās abas rokā.

Dzīvības tikums,

Mūžības likums

Noslēdzas vienā lokā.
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Sveiciens tautu trijotnei

Lietuvai, Ēstijai, Latvijai.

Šīs dienas devušas mums lielu laimi,

Kas izlējusies sajūsmības liesmām:

Trīs tautas, vienotas par vienu saimi,

Svin kopību ar gavilēm un dziesmām.

Nu Lietuva ar Latviju un Estoniju,
Stāv kopā apvītas ar rožu viju.

Ik sacīts vārds ir puķes sēklai līdzīgs,
Kas dailes dārzā kuplā ziedā līgo,
Ik pasākts darbs kā sēklas grauds ir dīdzīgs:
Pa visu lauku zelta vārpas stīgo.
Jauns laikmets nācis, tālredzīgs kā burvis,

Un atvēris mums zemes zaļās durvis.

Gan daudz vēl režģu draud un tumšu spēku,
Un vētras plīvurs acis klāj ar baismu,

Bet rīta zvaigzne sargā jauno ēku

Un tumsu aizbīda ar spožu gaismu.
Lai sienam ciešāk savienības stūrus,

Tad būsim stipri apgāzt tumsas mūrus.

Jau vēsturē mirdz pirmā lapas puse,

Kā apspārnotas lido burtu slejas,
Lai turpmāk roka nava piekususe,
Lai gars kā plūdums domu jūrā lejas,
Lai sajūsma ik darbā pāri kūso:

Lai arklis ar! Lai zobens neaprūso!
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Varoņu piemiņai

Kā jūsu slavu paust? ar kādu zvanu

Jūs, kurus nāve nespēj segt,
To darbu, kas caur gadusimtu tvanu

Kā liesma nebeigs degt un degt?
Kas aizmirstibas saltā, dziļā ziemā

Zem paša ledus nenonīkst,

To sēklu, izsētu zem nāves sniega,
Kas zaļos asnos zeļ un dīgst.

Jums nolemts bija visu sāpju mēru

Līdz galam ciest un izbaudīt,
Ikviens jūs cīniņā un nāvē kritāt,

Kā varons lepni stāv un krīt.

Kā ērgļiem, sašautiem un asiņainiem,
Jums spārni lēni nolaidās,

Bet, zemē krītot, tie pār visu tautu,

Mums visiem pāri izpletās.
Jūs uzveicāt, un jūsu sākto darbu

Jūs izvest atstājāt priekš mums:

Nevien kā jūsu slava, jūsu miņa,

Bet jūsu darbs mums mantojums.

Jums vairāk gandarīts, ja jūsu uzdevumu

Mēs čakli steidzam izpildīt,
Nevien ka jums ap sastingušo pieri

Ik laikā tikai laurus vīt.

Tad drūmā traģēdija jums no kapa

Arvienu vairāk atkāpsies,
Un gaiša nākotne pār melniem krustiem

Kā rīta blāzma pārlieksies.
Tā smago, nospiedošo akmens svaru

No jūsu kapiem nostu vels

Un visu jūsu pēcaudzēju tautu

Ar jums uz augšu cels.
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Nākotnes lapas puse

Ko lielu tu no darba dienas prasi,
Kas griežas nemanot ap savu asi?

Kad ari nav neviena tev pa draugam,
Kad tikai zini savu darbu augam:

Kas pats ir sevī dziļi nogremdējies,
Tas it kā zvans ar visiem kopā lējies.

Ak klusā ikdiena, teic, ko tu slēpi ?

Varbūt ar pasākumiem pilnu klēpi.
Un brīnumi tev slēpjas zilin zili,
Ar kuriem celsi nākamības pili,
Varbūt tu raksti nemanot un klusi

Jau pirmo nākamības lapas pusi?





Zem Platōna zvaigznes
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Zem Platōna zvaigznes

Tās nav nebūt tās skaļās stundas

Kur liktens svari nosveras,

Kur pēkšņi zibens izšaujas.
Kas tevim šķiet kā atrasts avots,

Tas sen, jau sen ir sagatavots
Un tavās asinīs tas verd.

Tie nav nebūt tie skaistie mirkļi,
Kad laimes kausi pielejas,
Vai skūpstu rozes atveras.

Cik ātri viņas nolaižas!

Tad zilais putns garām skrien.

Tik spārni noplivinās vien,
Tu viņu turēt nepaspēji.

Tie ari nav tie pēkšņie brīži,

Kad spēks uzreizi izlaužas.

Pēc vētras jūra gludinās,
Tik šņāc un dūc no apakšas.
Vai jūra savu klēpi zina!

Mums atliek jūtu nojauta,
To netver gara alģebra,
Mēs zinām tikai to, kas bija:
Viss lielāks ce]as atmiņās,
Viss mazgājas, viss notīrās

Tik siltās, siltās asarās.

Un jauna elpa uzpūš krūšu buras
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Dziļākās sāpes

Vairāk vēl par visu laimi,

Karstāk par saldāko mīlas glaimi,
Kas naktīs tur tevi nomodā,

Tās miesas nav, ne siržu sāpes,
Tās gara nedzēšamās slāpes.

Lēnāk mērdē nekā bads,

Kad spiests zem ikdienas sloga,
Novīsti, sakalsti

Kā negatava oga,

Kad nevari tapt sev pats.
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Apsēstie

Tie nava tie, kas bojā iet

Aiz reibuma vai mīlas.

Bet tie, kas apsēsti no sava gara.
Te tālas sarunas pa tālēm kopu ved

Ar saviem zvaigžņu brāļiem,
Te simtiem metru apakš zemes rokas ■

Tie domu jūras nirēji,
Tie pērļu meklētāji.

Bezgala visumā tiem domas klīst:

Tie ne ar Dievu satiek, ne ar velniem

Tiem sadeg sirds par pelniem.
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Dioniziska sajūta

Zināt:

Ir piedzimušam būt ar traģēdijas dīgli
Un piepildīties asins riņķojumā.

Zināt:

Ir vecam tapt un atkal dzimt no jauna,

Tikt apraktam un atkal augšām celties.

Zināt:

Tam sevi iznīcināt, lai no jauna celtos;

Tam ēka jāuzceļ, lai zemē jauktu.

Zināt:

Par maz ir vienas dzīves zinošam,
Tam jāizdzīvo tūkstots dzīvības.
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Domas

Tās, iekarsētas liela centrālspēka,

Bēg it kā dūju bars no ugunsgrēka
Un slapstās pa līk' loču ceļiem,
Pa zemapziņas pusgaismu,
Pa nojautas tumšo reibumu.

Nav lapsas slazda, ko domas tvert,
Nav zvejas tīkla, ko viņas ķert:

Tās viļņos rakstītas,
Gaisos zīmētas,

Zemē ieraktas.

Pirms jāatrod visums, lai sevi atrastu

Tad jāatrod sevi, lai visumu atrastu.
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Pretstati un apvienojums

Nemieram jābūt lai sirdi kurinātu.

Pretekļiem jābūt lai spēkus vingrinātu

Naktij jābūt lai zvaigznes redzētu,

Ļaunam jābūt lai labu izjustu.

Bet naktij jābūt pilnai šaubu,
Tavam rītam ar rūgtumu.
Tev jāar ar arklu pret akmeņiem,
Tev jātriec piere pret grūtumu sienu.

Vienam jābūt, kas visu smagumu nes,

Vienam, kam sāpju akmeņus plecos vej,
Vienam jākrīt, lai daudzus augšā ceļ.
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Īsa mācība - gara atziņa

Vajag zināt

lepriekš nekā varēt.

Vajag varēt

lepriekš nekā radīt.

Vajag radit:

Jaunus ceļus rast.

īsa ir mācība

Gara ir atziņa:

Caur daudziem dūmiem jāiziet cauri,

Lai uguni redzētu.
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Lielie meistari

Tie, kas vairs nepadodas tumšām dziņām,

Tie, kas vairs aklai gribai nepaklausa,
Tie dara to,

Vispēdējo,
Ko pati lielā atziņa lēma.

Tie augstāko no sevis pašiem prasa

Un savā priekšā zemi jūtas,
Tie sevi ārda, pārkausē,
Kas piedzīvots,
Kas ņemts, kas dots

Pa gabalam tie dzīvi kopā lasa.

Tie kalpo tai,

Vispēdējai,
No laika izceltai mūžībai:

Kam vairs ne laba nav, ne ļauna,
Kas tikai vienmēr dzimst no jauna.
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Dzīves mērogs

Pie kā tev sevi mērot?

Vai dzīve tev kā nomīts klons,

Un tu tik pagātnes epigons,
Kam gatavi izkultie graudi?

Vai ugunīs līdzi zvērot,
Ko nes pa malām vētras jons,
Un tu kā laika līdzdarbons,

Kā ritens dzirksteles šaudi?

Vai nākotnes zvaigznes vērot,

Ko slēpj vēl tumšais pusnakts fons,

Un tu kā burvis pareģons

Jau nākotnes ainas paudi ?
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Miera apustulim

Mieru! Mieru!

Saki to jūrai,
Krācošām bangām,
Smiltis kas aprij,
Klintis kas salauž,
Veldamies pāri
Tāli pār krastiem.

Mieru! Mieru!

Saki to vētrai,

Jumtus tā aiznes,
Kokus tā izrauj,
Gadsimtus augušus,

Dziļi no saknēm.

Mieru teic krāteriem,

Uguns spļāvējiem
Sarkanām liesmām,

Strūklēm plūstošām

Augšup no pazemes

Caurdurtās sirds.

Teic pašai zemei,

Debesu dēkonei,

Mūžīgi dējošai
Sfairiskos virpuļos,
Kaistošai, gaistošai
Kosmiskos putekļos.

Visam, kas sakrīt

Un atkal kas ceļas,

Saulei, kas izstaro

Vizmās un prizmās,
Kustībai pašai
Sludini mieru.

Tikai ne manim!
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Mūžības rotaļa

Mirt un augšāmcelties
Ir tik mūžu spēle.
Sajust sevi, ka es esmu, ■
Salā iedvest siltu dvesmu,

Lielais likums lika

Nojaukt zvaigžņu māju,
Kad pār pasaul's slieksni

Cēlām savu kāju,
Lai sev citu māju celtu,

Apjumtu ar jaunu zeltu.

Līdzi esam daļa
Radīšanas elpas,
Kas ar;savu spēku
Pilda pasaul's telpas.
Lielās saules siltie stari,
Mēs tie paši esam arī.

Radīti kas esam,

Mēs no jauna radām,
Šalcot laika straumi

Mēs caur dzīvi vadām,
Sadevušies roku rokā,

Laiks ar telpu, ejam lokā.
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Sāpju tiesības

Sāpēm tik tad ir tiesības,

Ja tās spēj tevi pārveidot,
Un radošos spēkus atjaunot,
Un pacelt gurušo enerģiju
Kā nošļukušu rožu viju.

Tik tad ir laba atziņa,

Ja tā ir reizē uzvara.

Kā grauds no asna pušu šķelts

Ceļ galvu, kļuvis vārpu zelts,

Un spožāk tornis augšup ceļas,
Kad migla tam zem kājām veļas

Tā pārveidots un caurstarots,
No sāpju smagnes atbrīvots,

Tu kļuvis simbols, vairs ne es,

Tik sēklu nes priekš cilvēces.

Ap lūpām vijas sēri smaidi,

Tu tik kā rādijs starus raidi.
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Vienīgā sposme

Nekā man nava bez šīs vienas sposmes,

Kas visu manu jaunību jau sedza,

Kas manā sirdī kvēloja un dedza,

Kā vakarzvaigzne deg pie debes josmes.

Nekā man nava, kā šī viena mīla,

Ne drauga, rada nav, kas skumjas dala;

Man apkārt dziļa vientulības sala,

Kur līdzjūta ne dzirkstēs neiešķīla.

Tik viena vienīga man atlikusi liesma,

Tā reizē ir mans svētums un mans grēks;
Tur iekšā sakopots ir viss mans spēks
Tā pārveidībā izteicas kā dziesma.

Tā ir mans triumfs, mana karaļrota.
Kad reizi mani dziļi kapā bedīs,

Tā nāves durvīm cauri mani vedīs,

Ar to es augšā celšos vaiņagota.
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Dzejnieks

Kas dzejnieks? Pretpols ikdienai.

Un viņam piedzimstot Dievs deva balvu

Platona bite dūca tam ap galvu.

Viņš īsti dzimis nav, tik pārvērties
Un šūpojas uz dzīves ūdeņiem
Kā gulbis neaizkarams, balti spārnots.

Ar savu fantāzijas mēnesi

Viņš apspīd sniega balto papīri,
Ar tintes melnumu viņš iekur guni.

Tam sīki vārdiņi kā cīruļspārni;
Un tomēr viņš par visiem vējiem valda,
Un pērkoņatslēga tam dota rokā.

Viņš elpo pantus, katrā viņa sirds;
Kā sīka asins pilīte tā mirdz,
Kas mirstot nopil putniņam no krūtīm.
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Jauna zemes karte

To zemi zīmētu nekur tu neatrasi,
Nevienā jūrā nesniedz vēl tās grodi.
Nevienā gaisā neredz vēl tās lodi,

Kur ritmā griestos tā ap savu asi.

Vai tu tur kalnus, lejas, ainas rodi?

Vai maigs tur klimats dveš vai vēji asi ?

Kur tu šās zemes aprakstus lai lasi?

Kas viņu apdzīvo? vai Dievi? jodi?

Bet sapņos sen tu to jau saredzēji,
Tās zvanus tu iz tāles sadzirdēji,
Ik nakts tev lejas saldie avotvirdi.

Ik nakts tu sevi turpu saucam dzirdi,

Tev silti pūš tur sajūsmlbas vēji,
Tās ekvators tev iet caur pašu sirdi!
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Nogāztais eņģelis

Visskaistākos sapņus es sapņoju,
Bet ko es beidzot ieguvu,
Bij salauzta īstenība.

Vistālākos mērķus gribēju sniegt,
Bet atziņa aizvēra vārtus ciet:

Tu atrāsi tikai ceļus.

Sirds neizdzēšamā kvēlā kvēl,

Kā nogāztais eņģelis atskatos vēl

Uz tālo debesu māju.
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Kā tas var sevi pazaudēt

Kā tas var sevi pazaudēt,
Kas var ko spēt?

Sirdsstrautiņam tikai neizsīkt,

Tad mūžam dzīvi var neapnikt,
Kas vienmēr jauna.

Kā tas var vientulis būt,
Kas kopā jūt
Ar tūkstošām dzīvībām visumā;
Tam pat vistumšākā tumsībā

Stāv zvaigznes blakām.

Kā tas var übags būt,

Kam laiks bij gūt

No pārciestām sāpēm atziņu,
No atmiņām sakrāt saldumu,

Kā bitei medu.

Svars, kas to zemē zveļ,
To tikai ceļ.
Ko nevar sagraut, laiks atjauno;
Lauks vēl jo kuplāk atzaļo
Pēc negaisa brāzes.





Mīlas atblāzma





63

Trauslais vārds

Tas tūdaļ zustu, ja to izrunātu,
Kā mimoza, kad viņai rupji skaras klātu.

Kā svēta guntiņa tas vējā dzistu,
Zils puķu vainadziņš zem rokām ristu,

To nedrīkst izpaust pat ne dziļā miegā,
Kā rožu lapa novīst pirmā sniegā.

Tik roka viegli pieskaras pie rokas,

Kā divi jasmiņziedi vējā lokās.

Kad divi kopā raud un kopā smejas,
Vai prieks, vai bēdas tās? vai tikai dzejas?

Kad vaigs pie vaiga maigi klātu glaužas,
Caur melniem padebešiem spožums laužas;

Kad pretim māj man tavu acu smaidi,
Tu kā ar svēto eļļu mani svaidi;

Kā mūri drūpot apvij zaļa stīga,
Tā mirstot tavā mīlā topu nemirstīga.



64

Mīlas slēptuve

Sirds dzijumos man uzglabāta mīla,

Tā as'ru vīnā tīra mazgāta
Un apstarota patiesības mirdzē

Kā varvīksna starp melniem mākoņiem.

Kam viņu dot?

Vai vienam? visiem?

Vai likšu to uz puķu galviņām kā rasu?

Vai paslēpšu zem lapām to kā ziedu?

Ja neņems to neviens,

Es kapā ņemšu līdz

Un paslēpšu zem velēnpagālvja:
Varbūt kāds garām ies.

Un neapzinot kādu as'ru lies,
Un noplūks it kā apburts rozi,
Un nezinās, ka tā bij mana sirds.
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Tā mīla bij

Es biju vētra tavā karogā,
Kas nu par uzvarkarogu ir tapis;
Mums katra diena pinās vaiņagā.

Mans ērgli, kā tu biji lietū slapis,
Ar gurdiem spārniem, galvu ievilcis

Tāds biji tu vēl mani nesastapis. ..

Kas tevi tā kā ogli uzpūtis?
Es mīlā un ar dusmām tevi dzirdināju,
Tev kūru liesmu nu tu izdzisis.

Tu aizgājis uz auksto zemes māju,
Sev līdzi paņēmis vēl manu garu;
Kad visi tagad prom, es tevi neatstāju

Viss rūgtums novēlies ar savu svaru,

Tik mīla as'ru varvīksnā vēl mirdz.

Tā pušķo tevi vēl ar zaļu zaru,

Tev mūžam pieder vēl šī vārgā sirds.
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Venēra

Ak Venera, mīla Venēra,

Tu sudraba piliens nakts melnumā.

Tu, Venēra, naktī debesu sirds,

Tavs spoguls ik rasas pilienā mirdz.

Ar visiem pusnakts vējiem tu triec,

Uz kapiem tu zvaigžņu vaiņagu liec.

Ak Venēra, mīļā Venēra,

Mana sirds kā puķe guļ cejmalā.

Kā puķe norauta, samīta:

Ne otrreiz plauks, ne ziedēs vairs tā,
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Veltījums

Tā sapni mīl kas tevi mīlējis,
Tā sapnim tic kas tevim ticējis.
Tavs spožais tēls ikvienam priekšā ies,

Kas pāri dzīvei augstāk pacelsies.

Tev

Tev, tu zvaigžņu apmirdzētais,
Tev, tu ģēnija izredzētaisl

Pati lielā daile sūta

Mani tev kā ziņunesi,

Pateikt tev, cik daiļš tu esi.

Mēness meita zvaigznes sūta

Pateikt naktij, cik tā skaista.

Un kā maigā vakarzvaigzne
Sūta lejā siltu vēju,
Ziedu smaržu iznesēju,
Tā no viņa spārnu pūtas
Nestas visas manas jūtas
Pateic tev, cik labs tu esi.
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Mīla

Kaut būtu mirusi no tava skūpsta,
Kā roze klusi mirst, kad viņu lauž!

Tik viņas asins tev pie pirkstiem līp,
Un viņas ardievas ir salda smarža.

Kam neiemigu es zem tava skata

Kā karstā pusdiena zem valgas ēnas.

Kad manim liecās pāri tavas skropstas
Kā sēru vītoli pār zilo dzelmi!

Kaut būtu sadegusi tavās skavās,

Kā Semele uz Ceisa karstām rokām,

Kas pērkonnaktī to ar zibšņiem skāva,

Un pelnus izkaisīja visos gaisos!

Bet tu man lielu laimi devi,

Devi lielas sāpes,
No pekles uzkāpt devi debess kāpes,
Par daudz priekš viena mūža, ak, par daudz!
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Kad tu ienāktu

Kad tu ienāktu

Mana tukšā, aukstā istabiņa
Visa maija smaržas pieplūstu.
Visas puķes ziemā uzplauktu,
Baltie ziedi man ap rokām vītos,

Visas ziedoņstraumes atdarītos,

Kad tu klusām durvis atvērtu.

Kad tu ienāktu

Vai es lielo laimi panest spēiu?

Sāpju izkurtusi sirds vai izturētu?

Nē, man dvēs'le pušu pārtrūktu,
Vājie dzīves guņi izdzistu.

Galvu tavā klēpī nolikusi, —■
Mirtu klusi

Kad tu ienāktu

Un es nāves cisās gultā gulētu,
Zirnekļi man apkārt vērptu tīklu,

Putekļi pāraustu smalku mīklu,

Pēkšņi es no miega uzlēktu,
Tavu dzīvi tālāk dzīvotu,

Kad tu ienāktu

Bet tu nenāc vairs
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Pēdējs prieks

Kad saule augsti kalnājā,

Kad dzīve pašā pusdienā,
Un lēni laižas lejā,

Cik daža laba lietiņa,
Kas aizmirsta un nomesta,

Top pēkšņi jauna un mija.
Sīks galvas spiediens spilvenā,
Sīks ziediņš ielikts grāmatā,
Tie runā atmiņu valodā

Bez skaņas viņu čuksti,

Bez asins siržu puksti.

Tu rokā tos paņem un spodrini,
Ar savām asarām mirdzini,

Kas līst kā rīta rasa.

Šis atradums, sis sīkais nieks,

Varbūt vēl kļūst tavs pēdējs prieks,
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Mans piederums

Es dziļi to sirdī paslēpju,
Kā kalns slēpj dārgu dimantu,
Lai zeltu no smiltīm sijā.
Nekāda vara man nevar ņemt,
Nekāds vairs liktens citu lemt,—

Kaut brūces nesadzija.
Ar visām sāpju šausmām,
Ar visām laimes jausmām
Man mūžam pieder kas bija.
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Sāpes un prieks

Ik sāpes
Vēlreiz un vēlreiz

Tu vari piedzīvot,

Kā melnu pērļu virkni

Tas kopā saverot.

Bet prieku,
To plūstošo prieku,
Kas asins šaltēs skrien,
Kā upe kas pāri plūst,

Tas nāk tik vienreiz vien,
Līdz sirds tev lūzt.
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Stratosfērā

Es nezinu, vai bēdas tās vai laime:

No melnas tintes šaujas ārā liesmas,
Kā sprikstas sprēgā pretī manas dziesmas

Un mani aplido kā zvaigžņu saime.

Es nezinu, vai dzīve tā vai dzejas,
Kad divi jasmiņziedi vējā lokās,
Un viena roka sniedz pēc otras rokas,
Un vaigs pie vaiga divās as'rās lejas.

Mēs kopā nedzīvosim šinī ērā,

Kaut arī mēs viens otru skautu,

Caur visiem debešiem un ellēm rautu,
Mēs sadegsim tur augšā stratosfērā.
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Nemirstība

Mīlu no nemirstības

Nevar atdalīt:

Mūsu nemirstība

Tur, kur mīla mīt.

Mīla, tērpta miesā,
Kaut gan kapā krīt:

Mīlu, kas patiesa,
Nevar apbedīt.

Prāts var palikt klusu

Nepukstēt vairs sirds:

Pāri kapa tvaniem

Viņas aura mirdz.

Beigu lapas pusi
Dzīvei izpildīt:
Mūsu nemirstība

Tur, kur mīla mīt.
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Illūzija

Kad savas dzīves drupas kopā lasu,

Visīstāko lai beidzot ieraudzītu,

Lai vienmēr nesadzeltos pret ko asu,

Lai baigo daimonstundu projām dzītu.

Vai patiesība tā, ko dzīve dotu?

Vai vairāk nav par viņu illūziju?
Vai melnam krustam mani pienaglotu,
Vai apvītu ar zilu puķu viju?

Lai dzīves svari svērtos ar uz kuru pusi,
Nav aizverama pretējību plaisma:
Kad zvaigzne pati sen jau izdzisusi,
Tik tad uz zemi nonāk viņas gaisma.

Kad draugs pie manis nāk ar saldu viltu,
Lai tikai acumirkli mīlā sietu?

No mirkja mūžībā es mestu tiltu,

Kā saule rietot jūru dara siltu.

Cik bitei tiek no zila ziedu zvana,

Kas atlido, lai viņa kausā sērstu?

No sīka puteklīša viņai gana,

Lai to par smagu zelta medu vērstu.

Ak, meli vien vēl ir, ko es no dzīves prasu,
Jo zinu, ka viss drupās jūk un irst:

Es mīlu, kaisli mīlu pusnakts rasu,

Kaut ari zinu, ka tā saulei mirdzot mirst.





Saulē un vējā
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Zelta zīmogs

Ik zelta diedziņš no saules austuves,
Ik melna nakts no tumšas lauztuves,
Kas šķeļas nost un dzelmē krīt,

No jauna zemi grib atdzīvināt.

Plūst tapšanas dvesma aitera elpā,
Un molekuli jau lasās telpā,
Un liegās skaņās cits pie cita

Grib atmosfēru iekustināt.

Bet ledus vēl, zobus atņirdzis, smejas,
Un ziema vēl raksta sudraba dzejas,
Vēl ziemels ar vētrām un puteņiem
Var jauno tapšanu sastindzināt.

Vēl nevar ticēt, vēl nevar zināt,
Pirms jaunā ziedoņa uzvaru svinat,

Ir saulei ar zelta zīmogu
Pirms jānāk solīto apstiprināt.
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Ziedoņa pali

Noskan spalgi kā stiepta spraiguma stīga:
Ledus plist pušu,
Un šķīstot un putojot ūdeņi izgāžas palos,
Šķeldamies tūkstoš straumēs un apakšstraumēs
Bez mērķa tie vēl nav liekami lietā:

Ne dzirnu spārnus griezt,
Ne kuģus nest

Prom uz jūras pelēkās muguras.

Pat laiskie dīķi mirkšķina acis

Zem miegainiem meldru plakstiem.
Un sīkas urdziņas smiedamās skrej un čalo

Kā nebēdņi skuķi, izbēguši

Bargajai pamātei ziemai.

Un pāri pār visu zilā debess

Kā apgāzta safīra bļoda,
Ko izlej radības gars.

Tu, lielais gars!
Dod jūtu straumēm ietecēt domu jūrā,

Dod just un radīt, ritumā līdzi viļņot:
„Ak, skaistā dzīve!"
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Ziedon, tu mīlas tēvs

Ziedon, tu mīlas tēvs,
Tu vienotājs starp putekļiem un dievu

Kādēļ tik aši ziedus ārā sauc?

Kam piepildīties trauc?

Kam atļauj vētrām spārnus plest?
Tās.steidzas ziedus projām nest,

Kas neskaitāmi birst,

Pirms iespēj augļus nest?

Ziedon, tu mīlas tēvs,
Tu karstāk asinīs man riti.

Es putniņš slims,

Kas augstāk uzlaidies kā daži citi.

Kad mana gaita rims?

Cik viegli man no zemes raisīties

Un jūras viļņiem līdzi līgoties,
Kas kāpj un ļimst.
Ziedon, tu mīlas tēvs,
Es putniņš slims,
Kad man būs laisties jānorimst?
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Arājs

Ar tulznotām rokām

Viņš arklu tver

Un zemes vārtus vajā ver.

Zirgs nopūšas:
Viņš sadzird zemes elsas,

Ko pušu šķej,
Lai izceltu dzīvības būti,
Jo visa tapšana,
Kas vien ir radīta,

It visa dzimstība ir savienota sāpēm.
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Labais un daiļais

Tavs intellekts ir stiprs koks,

Tas visu šķiro un vēro;

Bet tavas jūtas ir stīgnāju loks,

Kas apkārt tev glaužoties sēro.

Jūtas ir zaļa zālīte,

Ko tu zem kājām mini;
Jūtas ir puķes labībā,

Ko ārā kā nezāles šķini.
Tās raujot ārā, nāks labība līdz

Un lauki rēgosies kaili;

Jo zini dabas likums tāds,
Ka labais vienots ar daili.
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Vasara

Savandīti,

Izsvaidīti

Mākoņi,
lt kā spilveni,
Kuros mīlas dieve dusējusi.

Saule visa deg un laistās

Sarkana,

It kā apgāzusies vīna glāze
Pusē izdzerta.

Izsvaidīti apkārt debeši,
It kā mirdzot putu gabali.

Diena deg un sadeg pamazām
Pana vaiņagam

Septiņkrāsu pērle izkritusi.

Vakars nāk un paņem viņu

Rokā klusi.
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Aicinājums

Man rozes aicinājums,
Man līljas solījums.
Tik klusi, klusi

Zieds tik uz laiku zied,
Bet paliek zari.

Sirds dusi, dusi!

Tu atplauksi uz jaunu pavasari.
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Izkapšu zvans

Vasara blondiem kviešu matiem,

Vasara zilām rudzpuķu acīm,

Magoņu plaukstām, kokaļu pirkstiem,
Zilā debesu uzsedziņā,
Margrietiņu vainadziņā,

Puķu pulkstenīšiem zvana:

„Visiem būs maizes, visiem būs gana."
Arī mani tā aicina ciemā:

„
Sildies pie krūts man, kas nosali ziemā.

Zelta segā tev noklāju lauku,

Izkaptis zvanīs bagātu pļauju,
Graudu grēdas piepildīs klonu!"

Vasara, mījā,
Ko atdot lai ronu?

Nesīšu savu dvēseles sauju,
Došu tev savu asaru trauku.
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Biedinājums

Pašos augļos un ziedos,

Kad saule karsti kvēl,

Jau dārznieks augļus kopā vāks.

Ko gaidi vēl?

Tu zini, ka pēdējā vētra nāks.

Bet tas nav viss, kas palicies,
Tev atliek tai pretoties.
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Galotne un sakne

Galotne saka:

„Es saules mūžu tevim lemšu,

Un staru vaiņagu tev likšu galvā,
Un putni nāks un dziedās tavos zaros,

Jo manu lapu zelts

Arvien bij saules telts.

Es visu zemes smaržu uzsūkusi

Un vienmēr ziedējusi laiku laikos.

Pat vēlos rudeņos

Es zelta lapas tev pie kājām bēršu."

Bet sakne sauc ar vaidu:

„Es gaidu! Es gaidu:
Caur tumsu tevi nest

Un zemē tevi best.

Lai pārveidotu
Tevi mūžībai tālāk dotu."
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Vasara

Vasara, vasara,

Pirmā lapa nokrita

Ļauj manu pļauju šķūņos vākt.

Putni, jūs putniņi,

Gājēji, lidoņi,

Aizskrējāt, aizgājāt lielās tālēs.

Nedzirdat, neklausāt

Saucienu manu.

Aizskrējāt, atstājāt
Mani vienu

Ar visām sāpēm,
Ar auksto ziemu.
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Rudens

Nu izspēlēta vasras loma,
Nav galvā tai neviena radīšanas doma.

Pār laukiem gājuši ir spožie izkapts spārni,
Un palikuši rugāji kā sārni.

Šur tur vēl retas krūmu ataugas,
Kur nokarājas melnas odziņas.
Un dabā viss ir piepildīts, ko rudens guvis:
Slīd vezumi kā ērkuls ietīts dūņos,
Kā mātes klēpī viņi ieslīd šķūņos.

Nakts straume aug un klājas durvju priekšā,
Tā kāpj pa visiem logiem iekšā.

No pašas pekles pazemes

Tā aizņēmusies melnas kapenes
Un uzkāpusi noraut saulei vaiņagu
Un saplēst sarkanzelta uzvalku.

Jau kūpē skursteņi, un dūmi lokās

Kā glābiņu vēl meklējošas rokas.

Un astras zelta acīm asras raud,

Par aizgājušo vasaru tās gaud.
Un retas rezēdas kā vecmāmiņas
Vēl stāsta bērniem ziedoņpasaciņas.
Tik lepnā jūra nejauj sevi ledū kalt.



Birstošas lapas
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Lai dzīve drūma vai skaista,

Tas, kas bieži mūs šķir,

Nedrīkst būt lielāks, kā ir

Tas, kas mūs saista.

Ko zeme tiem lai dotu,

Kas ir jau debess mītnieki!

Tie cilvēcei par rotu,

Tiem spārni stāv jau pacelti,
Lai augšup uzlidotu.

Vairāk ka tevs savu delu

Mīl darbons sava darba kvēlu.

Ja darbam ticam, ticam ar daronim:

Ne velti vaiņagu vijam varonim.
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Var dzīve iet,

Var laiki skriet;

Man nava viņu žēl!

Kas laiki, dienas, mēneši,
Kas gadi, gadu desmiti,

Kad ir ko gaidīt vēl!

Tik tā labuma,

Ko cilvēks no cilvēka

Kopdzīvē smejas:
Vai tas no viņa tuvuma

Tiek zemāk novilkts, vai ceļas.

Neviens guvums nav bez zaudējuma,
Neviena vara bez pretvaras,

Neviens piepildījums nav bez upura.
Ja tu nespēj to ceļu iet,
Atvērtie vārti

Aizkrīt tev priekšā ciet.
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Tu tumšā nakts,

Laid visas savas briesmas,

Ko manu vārgo būti izdeldēt.

Mans vairogs, mana vakts

Ir manas dvēsles liesmas,
Kā zvaigznes tavu tumsu pārspīdēt.

Neviens tā nesasils

Pie debess guns,
Kas pats nav izcietis

Kā salā suns
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Mans ziedonis

Mans ziedonis nav tas, kas nāks

Ne arī tas, kas bija.
Mans ziedonis kad velsies ledus vāks,

Ir mana enerģija.

Mana ģeogrāfija

Mana tropiskā zemes josla ir jūtas.
Mans morāliskais klimats prāts.
Mans ekvators iet caur sirdi.
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Straume

Ja straume nevar tālāk plūst,
Tad stāvot tā par purvu kļūst;
Un, segta baltām ūdens rozēm,

Tā pat zem siltām saules gozēm
Palēnām žūst

Un pūst.

Kalnu avots

Ja ari kalnu avotu

Jūs vienā vietā aizbērtu,

Vai cerat to jau pazudušu?
Viņš otrā vietā lauž klintis pušu

Par dzejnieku netiks neviens cits,
Kā tikai tāds, kas brīnumiem tic.
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Mīlas otrā puse

Kas mīlas, ja naidā izšķiras,
Un mīla šķiet pazuduse,
Tas ir tik Eross no muguras,

Naids mīlas otrā puse.
Cik ātri var notikties,

Ka Eross var apgriezties.

Dvēseles arōmats

Sāpes ir dvēseles aromāts:

Dzirdē asināts,
*

Redzē smalcināts,
Jūtās kāpināts

Orgāniem pienācis sestais prāts.
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Lielie laiki

Tie lielie laiki izbeigti,
Un dzisuši lielie guņi,
Dus mierā senie centieni

Kā baroti klēpja suņi.

Reālisti un ideālisti

Ko saka reālisti,
Ir taisnība, jā!
Bet ko saka ideālisti,

Ir augstākā taisnība.

Vecie

Ne darbi, tagad guloši,
Ikreiz var novecoties.

Kā graudi, zemē iesēti,

Tie arī var gatavoties.

Jaunais

Ar pelikāntinti tu rakstus viji
Un teicies devis visu būti:

Kā Pelikāns pāršķeldams krūti,

Tu tos ar sirdsasinīm uzrakstīji,
Tik analizei te jāizšķir,
Kādas tavas sirdsasinis ir.
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Stiprākie

Vai dzelzs vai rūsa, kurš stiprāks? teic!

Un tomēr vājais stipro veic:

Vai ūdens nav gluži bez zobu?

Un tomēr tas izkož akmenim robu.

Un uguns, kas visstiprākā,
Top arī no ūdens izdzēsta.

Lai grūts tavs darbs vai ērts,

Ja tu tam mūžu ziedosi,

Ja visu dvēsli ieliksi,

Kļūs pats par sevi vērts.

No strauju jūtu plūstošas vielas

Sacietē likums.

Un ja tās vien spēj pacelties lielas,

Tās top tad tikums.
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Spožākais metalls

No dzelzs ir cieša draudzība,

Un uzticība no tērauda,
Tik mīla ir maigāka metalla:

Tā ir no zelta.

Un vēl jo spožāk atspīd tā,

Kad velta.

Spārnoti sapņi

Sapni ir spārnoti,
Ak, jā!
Tie aši aizskrien tālumā!

Bet darbi iet smagos zābakos,

let soļos gausos un mērenos.

Sen sapņi tiem priekšā aizskrējusi,
Un darbi pie mērķa kad nonākuši,

Ak, jā!
Tad nav vairs tā.

Laika maiņa

Bij jūtas kā pilna jūra,
Nu sausas kāpas!
Bij vārdi kā graudi no pūra.
Nu tukšas pļāpas!
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Štata samazināšana

Kā senāk mēdza,

Tad laulības debesīs slēdza,

Tagad tās noslēdz dzimtsaraksti;

Ko darīs nu eņģeļi,
Debesu ierēdņi?

Ciešāka saite

Ir saite ciešāka

Kā pati laulība.

Tā saite, kas nevar rist:

Ir kopu darbība

Un viņā stāvēt un krist.

Ideālists

Viņš teic, ka naudu nicina

Un mīlē tikai slavu;

Viņš īsti sacīt gribēja,
Ka cita naudu ne savu.
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Zīļu vainadziņš

Orfeja sieva.

Mums ainās tēlojas no skatuves,

Ka Orfejs bijies nav no pazemes

Un nokāpis, lai sievu atkal gūtu.
Bet mūsu atraitnis uz jaunām kairs,
Tas veco sievu nemeklētu vairs,
Kaut ar tā pašā paradīzē būtu.

Divas elles.

Ak dieviņ, sievieti no elles saudzi!

Jo vienreiz elli tā jau izbaudīja,
Kad tā šai dzīvē salaulāta bija,
Un divas elles būtu tai par daudzi!

Veca dziesma.

Cik daudzos variantos tā vecā dziesma

Arvienu jaunās skaņās jāuzbur,
Lai piekrišana atskanētu zālē.

Un mīla ir kā plīvojoša liesma,
Kas vienmēr jauna jāuzkur,
Lai pelnos plokot neizdzistu bāla.
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Sievietes sirds

Ko visdziļāk no sievietas prasa?
Lai būtu tā pusnakts rasa,

Uz puķu lapām kas dusējusi,
Un rīta saule kad uzlēkusi,
Un mīlā iedegas sievietes sirds,
Lai visās varvīksnas krāsās tā mirdz.

Vai tev ar ilgām nepietiek,
Kas tūdaļ mērķa prasa!?
Ja arī paša medus nav,

Bij tomēr medus rasa.

Tev nepietiek, ka mīlu sien

Ar viltu vai ar dēku.—

Jā, magnēts dzelzi nepievelk vien,
Bet dod tai ari spēku.
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Dzīves mācība

Ko sieviete no dzīves mācījās:
Ar skaistumu vien nepietiek,

Tāpat ja zupcii sāli nepieliek.
Un pat visskaistākā var tikt pie brāķa,
Jo skaistums vien bez grācijas
Ir it kā makšķere bez āķa.

Sievietes vecums

Cik sāpīgas tās sajūtas,
Kad vecu sievu kalsnās rociņas

Ap vīru vijas kā ap nejūtīgu sienu.

Te būtu jāvēlas tik vienu:
Lai uzklausītu Zālamana gudrās domas

Ka abi dzimumi lai maina lomas

Un visas vecās sievas taptu vīri.
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Sāpju mīla

Šalc vienā gliemezī
Vēl visa

Jūt putniņš ziedoni,

Kaut slēgts iekš būra;
Sirds mīl vēl cilvēci

Aiz sāpju mūra.

Sirds

Par sirdi runā tik dzejnieki.
Ko sirds!

Kad tikai briljanti pirkstos mirdz!

Nekas nav ņemams traģiski,
Ko ar' ne dar!

Lai rītu zobus vadzi kar,
Bet šodien mūzika un bar!
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Krītošas lapas

Lapas.

Jo zemāk slīd iespēja,
Jo augstāk kāpj cerība:

Tā lapas krītot nolido,

Un drīz kļūs trūdi un sārni,

Bet sapņo sapni visjaukāko,
Ka lidojot augtu tām spārni.

Novembra vētra.

Kas vājš, to vētra, sagrābjot,
Met iekšā bezdibens plaisā,
Bet kas ar viņu laisties prot,
Tā ceļ vēl augstāk gaisā.

Vasaras darbs.

Kas pastrādāts, tas šķiet tev beigts,
Un izspēlēta loma.

Tavs vasaras darbs tik'tad būs veikts,

Kad kļūs viņš tev ziemas doma.
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Vaiņags

Ģenijs un talants

Ģēnijs drīkst sacīt

„Lai iet kā iet!"

Talants: „Braukt lēnām

Pa tiltu, ne skriet."

Raksturs un fantazija

Paliec uz vietas

Negrozāms, ciets!

Palma var locīties,

Stāvēt var miets.



109

Gudrs padoms

Gudrai būs jaunībai būt,
Tā vecie māca un saka:

.Nepietiek ērkšķos vien grābt,

Vajag ir rozi gūt."
Bet jaunība traka,

To nevar glābt.
Tai pietiek jau ērkšķos vien grābt

Divas dzimšanas

Tam, kas līdz galam piepildās
Un dzīvē stāvot nepaliek,

Mīt iekšā divas dzimšanas,
Kas to caur dzīvi vada.

Tā viena: kad tas radīts tiek,

Tā otra: kad tas rada.

Mēs pūlamies ap nākotni:

Mēs gaidām, mes ceram, minam,

Bet izšķirošie likteņi,

Kas nāk un sper kā zibeņi.
To mirkli mēs neapzinām.
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Gala slēgums

Nepietiek piedzīvot,

Vajaga pārdzīvot.

Nepietiek pārdzīvot,
Vajaga izveidot.

Nepietiek izveidot,

Vajaga prast
Slēgumu rast,

Dzīvei jaunas iespējas dot.

Otrais ziedonis

Ja ziedonis ārā vairs neuzplaukst,
Un lapas tev zem kājām čaukst,
Vērt ziedonī savu istabiņu,
Dedz viņā sapņu zvaigžņāju
Un sirdi vidū kā mēnestiņu.
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Dažs velti tukšus salmus kul
Pa neauglīgo āri,
Bet darbam, kas uz sliekšņa guļ,
Viņš pārkāpj šķērsām pāri.

Puķes it visur var salasīt,

Bet ne jau ikviens prot vaiņagu vīt.

Liktens zvaigznes

Ja kas ne visai izdodas,

Tad tūdaļ mēs, zvaigznes vainīgas.

Puķes it visur var salasīt...

Dažs velti tukšus salmus kuļ...
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Dzīves smagums

Dzīves smagums ir panesams,

Kā gliemezim uz muguras nams!

Tu spēsi panest smago dzīves jumu,
Ja dzīvi neņem vis kā baudījumu,
Ja dzīvi uzskati kā uzdevumu.

Apdomā galu!

Tik nepārtraucies vien steidzot ar vari!

Bet, lai ko darīdams dari

Apdomā galu vai ciek,
Tā vecvecais padoms liek.

Bet tas vien vēl nepietiek:

Apdomā vidu arī!

Un ņemdamies vāju,

Apdomā desmito, simto daļu.
Bet lai visprātīgāk iznāktu,

Tad apdomā pašu apdomu!
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Gudrais

Viņš pārāk dziļi gudrojot
Rūc bārdā kaut ko drūmi.

No krāsns, kam bija siltumu dot,
Nāk ārā tikai dūmi.

Divas puses

Ikvienam likteņa mūžs ir dots

Ar ēnas un saules pusi.
Pats vainīgs, ja kā pienaglots
Tu pēdējai virsū dusi.
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Divi vārti

Dzīvei ir divi vārti:

Pa vieniem tu ienāc, kad visu esi ieguvis.
Pa otriem tu izej, kad visu esi zaudējis.
Abiem virsū ir atpestīšanas zvaigzne.

Ka mums vajag

Mums divēju vadoņu vajga,
Kas sevi par piemēru stāda:

To kas mums ceļu rāda,

Un kas paši pa viņu staigā.
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Jaunums un vecums

Vecums rūpīgi vero

Un pētot šķir.

Jaunums ne skatās, ne mēro,

Tik saka: „Tā ir!"

Ikvienas jūtas, kas jaunas un lielas,

Nāk pašas ar savu dzīvības spēju,
Kā pērkons ar savu vēju.
Un kliedējot smacīgos tvaikus,

Tās atkal atjauno laikus

Un raisa radošās vielas.

Citāds likums

Citāds ir jaunībai likums:

Tai kalpo netikums, tiklab kā tikums,

Pat grēki no soda tiek vaļā laisti,

Ja grēko tik skaisti.

Ikvienas jūtas, kas jaunas un lielas...



116

Pakalpīgais

Viņš apņemas vienmēr un solās,
Un visu izpildīt cerē;

Viņš tup un silda olas

Un neko neizperē.

Cēlais

Viņš cilvēks, kam cēla daba:

Nekur viņš neiet ekstrēmā,
Nekā viņš ļauna nedara,
Bet nedara arī laba.
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Ko tu no citiem prasi?
It neko!

Ko sev par labu rasi?

Neiespējamo.

Pierādījums

Ja tu apgalvo:
Es spēju to un to!

Ja tiešām tu to vari,
Tad dari!

Laime

Laime var but, ir nē,

Laime nav cejvede.

Mierā atsēdies,
Pilnībā atēdies,

Tu laimīgais.

Guli piebāzts, kā nekustošs maiss!

Bet dzīves darbam jābūt gan,

Tur jauni zvani torni skan.

Ko tu no citiem prasi?
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Griba un spēja

Gribai jāsaskan ar spēju,
Bet, diemžēl, tās asi šķeļas.
Plata jūra vidū veļas,
Negaiss nāk ar stipru vēju:

Šķist pret klintīm izturība,

Nogrimst dzelmē pati griba.

Nāves poēzija

Pat nāve nav bez poēzijas:
Kaut kapa akmens netop silts,
Tīk acīm tomēr saldais vilts,
Ka ēfejs tam glaužot apkārt vijas.
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Sapņu brīvdienas

Pat sapņiem savas brīvdienas,

Tie nekalpo gadus bez skaita.

Kad nobeigta viņu gaita,
Tad nevar liegt tiem atvaļas.
Tik diemžēl bez pensijas.

Zelta oranža

Esi kā zelta oranža,
Kas muti saldina,

To pašu muti, kas viņu kož.

Tik vētra un rūgums dod skaidru vīnu,
Un katra patiesība iesākās ar brīnu.





Pārdzīvots
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Saules vietiņa

Atdodi, dzīve,
Man manus smieklus I

Šalcošos, strūklainos

Bezbēdu smieklus!

Izstumtais enģels mans

letinies spārnos,
Garos un melnos

Enu spārnos.

Nakts man visapkārt.
Atdodi, dzīve,

Vietiņu manim

Sēdēt zem saules!



124

Smaids

Smaids, kur tu esi?

Smaids, kur tu paliki ?

Uzmests uz lūpām
Kā taurenīts sniegā.

Skumjām vai vēl

Ir dziļākas kāpes?

Ilgām vai vēl

Karstākas slāpes?

Ņem mani, gaisma,
Baltajā klēpi!
Tin mani, saulīte,

Zeltainos audos!

Liec man kā zālītei

Pacelties palos,
Dedz divas svecītes

Vaigu galos!
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Rūda un zelts

Kad debess va|ā raisa tumsas stūrus,
Un naktis iesāk šalkt un dienas spīd,

Ļauj sagraut ari savas dvēsles mūrus,

Lai trulā sirds sāk mīlēt, pat vai nid.

Tik neļaujies, lai sastingtu par ledu,

Lai rokas atkal stipras ērkšķos grābt!
Kā bite vāc no katra zieda medu,

Lai gurdās kājas stipras kalnos kāpt.

Liec uguni pie savas pagājības,
Lai gaiši liesmo katrs sausais zars!

Kā jauna zālīte tev atzels griba,
Un zibsnīs atkal gurdo acu stars.

Lai pērnās lapas griežas nāves dejās,
No zariem brīvām ļauj tām gaisā skriet,

Ļauj pilnām lūpām, lai tās atkal smejas,
Ko grīnā smaidā saknieb viņas ciet!

Kā ziedons atjaunojis pasaul's ēku,
Ko ziema centusies bij zemē jaukt,
Tā līdzīgi ar viņa lielo spēku,
Tu dzejas līljām liec uz akmens plaukt.

Lai daudz ar miesu kas tev kapā zuda,
Vai tādēļ nedzīvais no dzīves šķelts?
Kas miesā dzīvojis tā bij tik rūda,
Caur nāvi izšķīstās tik dvēsles zelts.
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Aicinājums

Es noklausos: vai vējš ir mani saucis?

Vai mazās zālītes ko čukstējušas:
Cik viegli tu mums senāk gāji pāri
Ar stirnas soļiem, putna lidojumu.
Mēs liecam tevim savas galviņas.
Bet nu tik smagi kļuvuši tev soļi,
Vai bēdas darījušas tos tik smagus?
Un puķu acis izbrīnā uz mani skatās:

Tev acis spožas, lielas bij kā mums,

Bet nu kā svars tev plakstus velk uz leju,
Vai vairāk asaru tev kā mums rasas,

Ko izraudām pa vakariem un rītiem?

Un lietus ritēdams no mākoņplakstiem,
Vai nedeva tev karstām acīm veldzes?

Pat ēfejs, drupu mūri apkampdams
Ar zaļām stīgu rokām, sola mieru:

Gan, gan es apkampšu ir tavu kapu
Un nopļauts siens, tik saldi smaržodams.

Sauc: Maigi glaudīsimies tev pie vaiga,
Mēs pasacīsim: „nāve nav nemaz tik baiga",
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Melna zeme

Melnā zeme, melnā zeme!

Tu tik smaga, tu tik slapa!
Mana sirds kā ugunspuķe
Uzziedēs uz mana kapa!

Aukstās smiltis, aukstās smiltis,
Lai man smagi virsū veltos,
Man tā guns, kas debess dota,
Jūsu ledum cauri sveltos.

Dziļā bedre, dziļā bedre,
Nav tik dziļa tava dzelme,
Lai tā sirdi noslāpētu.

Augšup šausies viņas kvelme.

Debess visus vējus sūtīs

Lietus man uz kapa raudās,

Birs man virsū laipnas lapas
Tā kā tavu roku glaudas.

Nāve lai cik mani segtu,
Tavu lūpu karstie skūpsti,
Tā kā rozes ziemas sniegā,
Man uz stingām lūpām degtu.
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Ak, cik mēs vientuļi!

Ak, cik mēs vientuļi I

Cik no sevis un dabas mēs tāļi;
Kas līdzi mums dzīvo un jūt!

Vai runāt varam ar akmeni,
Kas tūkstošiem gadu vecāks par mums,

Kam vēsture dižākas cilts?

Ko lepojamies ar sevi?

Vai saprotamies ar zāli, ar stādiem ar kokiem ?

Tik vien cik rokas sniedz,
Ar kuru cērtam, laužam un pļaujam
Tu puķi nostu rauj
Un neatļauj
Tai pašai ziedēt un vīst,

Pār pirkstiem tev viņas asins līst.

Pat kustons, kas glauzdamies ap tevi lokās

Un tev tik uzticīgs, neapzin,
Ka tu jau dunci trin

Un gatavo viņam šausmīgas nāves mokas.

Ak, cik mēs vientuļi!
Mēs paši sevi pat nepazīstam
Un nīstam, tauta tautu nīstam:

Un tomēr saucam brāļi, tāļi!
Un paši sev esam brāļi! tik tāļi!
Ak, cik mēs vientuļi!
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Pārdzīvots

Pasaule

Nu dziļi nogrimst man sirds dibenā

Kā mēness ezerā,

Un es un pasaule un mēness topam viens.

Un atziņā
Viss pārdzīvots,
Viss apskaidrots.
Kā zvaigzne vakarā

Uz aukstiem sviedriem klātas pieres
Mirdz uzvara.

Es tuvāk esmu pašai būtībai:

Man mēmais akmens dzied,

Es redzu zvaigznes augam,

Aiz manis viss mans mūžs kā sapnis nogrimst.
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Uz citas zvaigznes

Kā mirons atmostos uz jaunu dzīvi,
Uz dzīvi, kura man tik sveša,

Kur īsti nezinu, kur patverties.
Es neesmu vairs it nekas.

Ko sāpes vēl no manis grib?
Ko prieks? Ar savām nervu šalkām?

Ar savām smieklu izdegušām raķetēm?
Pie manis viņam vietas nav.

Ar tukšām acīm skatos pasaulē,
Ar nāves zīmogu jau apzīmēta.

Tik lēni, gausi domas atmostas,

Rit asaras kā zaļās lietus piles.

Vai tā jau kosmiska ir pārveidība?
Vai esmu aiznesta uz citas zvaigznes?
Vai atkal jāieiet man jaunā dzīvē,

Ar tūkstots burvībām un tūkstots sāpēm?
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Ilgas

Kā kalna iekšā virmo karsta lava,

Tā tevī kūso mūžam apakšstrāva:
Kas dzen un verd un trauc,
Te ceļ, te zemē jauc,

Un neietilpst nekādā dzīves veidā.

Ja šķieties kaut ko lielu esam veicis

Un savu gala slēgumu tam teicis,

Te vētra brāž,
Un zemē gāž,

Un nes kā kalna būdiņu to projām.

Vai nezini, ka kalns priekš kāpšanas,
Un ne priekš siltas māju atdusas?

Kad gribi atpūtas
Uz zilas krastmalas,

Nāk ilgas lēni laivu vajā raisa.

Kad gribi dzīvi mest un viss jau galā,
Te roka tevi satver dzīves malā:

„Lai kā, tev jāpaliek uz pasaules,
Jo ilgas tevi nes."
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Sāp sirds

Sāp sirds.

Nu zinu, jauna laime naks:

Sirds zila uguns satrieks noguruma dūmus.

Gars uzlidcs, un domas celsies,
Kā vārpas paceļas pēc pērkona.

Sāp sirds.

Sirds ir tik atslēga,
Kas atslēdz durvis jaunām atziņām,
Bet atziņas met jaunu tiltu

Starp zem' un debesi.

Sāp sirds.

Sirds ir kā ziedoņvejš,
Kas organismu tīru noslauka:

Prieks, bēdas jaucas juku jukām,
Kā pērkons, lietus šaltis izgāzis
Un visus dvēsles mūrus sadrebina,
Viss grūtums rozēs uzziedējis,
Un zāle tērpjas rasas varvīksnā.

Ak, sāpi, sāpi, sirds!

Tad zinu, ka vēl esi dzīva.

Un sāpi vairāk vēl un kvēlo liesmās,
Un straumēs izlējies un pērļo dziesmās,
Lai tavu dārzu pilda jaunas, neredzētas puķes.
Tik sāpi visās sāpēs
Un laiski nesastingsti!
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Es negribu

Es negribu laisko mieru,
Ko vienā saujā var tverti

Es gribu abās rokās,

Kā putnu dzīvi tvert.

Es gribu sev taisīt gultu

Visaugstākā kuģa mastā!

Es braukšu pretim vētrām

Un nepiestāšu krastā!

Kaut mani aplenktu, triektu

Viss zemo naidnieku bars,
Nemūžam nesaliektu

Man lepnos plecus to spars!

Kaut visu manu dvēsli

Tie ragandzirnavās maltu,
Kā Ikars, dzelmē gāzies,
Es vēlreiz spārnus sev kaltu

Pat pēdējā kausā sev gribu
Pie rūgtuma saldmi maisīt:

Un indi iekšā ieberot,
Ar rožu lapām to kaisīt.
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