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Uz mājam!



„Kur manas mājas."



Uz mājam! Uz mājam!

Daudz garas deenas

Jau dzelzsceļa vilceens

Steigdamees traucas,

Bezgala ainas pee ainām seenas,

Ļaudis, kā viļņi
Pavasar-ūdeņos jaucas

»Kurp traucas?"

Kurp traucas!?"

No zeemas uz zeedoni,
No paltim uz jūru,
No trimdas uz mājam!
Uz galu aizeet tas tumšais laiks.

„Uz galu eet tas tumšais laiks —

„Bet preekšā stāv kāds zilgans tvaiks,
„Bet ceriba ar žēlam jaucas —

v

Kam neminamo minēsim?

Mēs jaunas dzeesmas dzeedasim!

„Vai tev sāk atkal dzeesmas reetet?"

Uz preekšu! Uz preekšu!
Uz mājam uz mājam!
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Mākonits bālgans
Lūkojas logā,
Klusi čeepst putniņš
Satupis žogā.

Eerāvis kakliņu,
Saspuris spalvas:
Adatām sneedziņš
Krīt tam uz galvas.

Pagaidi, putniņ!
Stāj čeept un skaistees:

Saule aug augtin,
Ko kavejees laistees?

Uz mājam!



Uz mājam!
Uz mājam! — ja.

„Bet vai tad tu preecajees ari?"

Es?

„Tu ari nabaga putniņš esi —"

Es smejos.
„Es redzu, tu smeetees vari,

,;
Bet vai tu smejotees preecajees ari?"

Kā tu jautā?
„Kā man nejautāt?
~Nāc man gluži tuvi klāt!

„Klau:"

„Man grūta vēl sirds,

„Vēl pārceestais speež —

saite man leekas —

?,Vēl vairāk greež."

Nekas! Nekas!

„Nekas? bet kam tu neatbildi?"

Kam neminamo minēsim?

Mēs jaunas dzeesmas dzeedasim —

Klau ta:



Viss bijušais izbijis,
Veens acumirklis veen

To izdzēsis.

Ko ceetu mūžudeen

Līdz izsamisu —

Veens acumirklis veen

Ir dzēsis visu.



„Lūk, tur kāds skaistums!

nApkārt un preekšā!"
Ta Kamas upe.

Zilgan-brūna viļņu švītra

Pakaļ kuģim gari velkas;
Notālim iz viļņeem noglūn
Ūdens dīvu baltas teikas.

Zila migla, brūni tvaiki

Pagājībai pāri velkas.



Skat Volgu!

Klintajs peeri rauc

Tumši dusmigi,

Meegains galvā mauc

Mākoņ-cepuri.

Vakars nolaižas

Miglas audumos,
Saule šūpojas
Viļņos atviļņos.

Garam kuģis slīd,
Saka ardeevas;
Zelta stabā spīd
Ūdens notrīsas



Skaistums un tālums, tālums, tāļums!

„
— Tālums..."

Nāc zilais tālums

Man preti, preti:
Aiz manis bālums,
Aiz manis nakts.

Kalns, zaļi krūmi

Man preti, preti:
Aiz manis dūmi

Un tvaiki un nakts.

Zib baltas kaivas

Man preti, preti:
Aiz manas laivas

Grimst neziņā nakts.



Ta ir zelta Kazaņa...

Midzinoši veenmērigā
Ratu taktī kuģis laižas.

Tīkams vēsums nāk no upes,
Lēni vējš gar kaklu staigā.
Uzgulis uz kuģa margām
Līdzi laižos kā pa sapņeem:

Saules plivurī slīd ainas

Krasta pilsati un ceemi

Pilni viļņojošu ļaužu.

Pilni speķa, darba, smeeklu,
Pilni dzīvibas un dailes.



Vakars —

„Man baigi — eesim eekša!"

Sāk ūdens tumši nokrāsotees,
No viļņeem gaišais vizums dzeest:

Vējš ceļas kuģim preti dotees,
Un buras plešotees sāk breest.

Mēs gaidām tevi, vēju nākam,
Un buram līdz mums plēšas krūts.

Mēs baltās putās stāvēt mākam,
Nāci dreb tik kuģim loga rūts!

„Ja, eesim!"



— Aust rīts! aust rīts!

v
— Viss miglās vēl tīts

.. ."

Cik ātri kuģis tām preti trauc!

„
— Klau, kas tik žēli sauc!"

Man kaivas preti skrej:
Kur ej? kur ej?

Man klintis ceļā stājas:
Kur ej? tev nava mājas!

Mans sils aiz manis šņāc:
Nāc atpakaļ! ak nāc!

Še strautiņš ir tavs draugs,
Še pļavas un plašais lauks!

Še ir tavs mīļais mežs —

Tur viss tev, viss būs svešs!

Še beedri galvas lepni vēl ceļ,
Še drosme vēl, še draudzība zeļ!

Tur apkārt tu staigāsi baigs —

Kur būs tev kāds līdzjūtigs vaigs?
Tur tumsa joprojām vēl draud —

Tavu ausmu ne grib tur, ne jaud —

Man kaivas kleegtin kleedz,
Mājās braukt manim leedz;

Tās mājas nav tavas, tev ceriba velta,
Grimusi pils vēl augšā nav celta —

Manas kaiviņas skrej un skrej:
Kur ej? kur ej? kur ej?

„Kur ej?"
— Uz sauli

.

.



Nāc saulite silditees!

„Saulites spēka pilditees . .

Ar atplestām rokam

Gulēsim saulē,
Ar vaļēju dvēsli:

Nāc, te mēs esam!

Saulite dos mums

Visu visu dodamu:

Lasisees dvēslē

Mums dzīves sulas

Un karsētas saulē

Straujāki atkal

Ritēs pa dzīslām

Kā kausēts spēks!
Dāvāt un dāvāt!
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Lūk, saule silditaja reet!

„
— Es gribu līdz uz rītu eet."

— Hej eesim!

Dzeltens ūdens līmenis,

Mēļā starā steepjas sala,
Saules ritens aizritis,
Enam sedzas krasta mala.

Mēļā salā dusēt eet

Nogurušee tālee ļaudis, —

Mūsu gaitu nevar seet

Vakars, kurš tās ēnas audīs.

„Paleec sveika, Volga!"
— Tālāk, tālāk!

— Apgurst Volga, dzelzsceļš mus nes,

— No pilsētas pilsētā met.



Dzelzceļa vilceens

Steigdamees traucas,
Ļaudis kā viļņi
Pavasar-Daugavā jaucas —

Ik vilnis tuvāk pee dzimtenes nes,
Ik stunda straujāk uz preekšu rauj:
Preti mājam, preti mājam!

Man jau vajdzetu viņu tuvumu just —

Zīmēm vajdzetu nākt, kas aizrāda mājas —

Barā eejauktu vajdzetu rast

Kur kādu dzimtenes seju —

Nejaukā troksnī padzirdēt kur

Saldās dzimtenes skaņas!

Ir zīmes, ir!

Kas man aizrāda dzimteni tālē!

Pirmā zīme ir latveešu kaps —

Tas kaps — manas mātes . . . .

Man vistālāk uz svešumu preti
Ir aizsteigusees māmiņa mana,
Lai jau laikus saņemtu dēlu,
Kad tas no trimdas pārnāktu mājās.
Ta vistālāk man pavilkās pakaļ,
Un apkūstot pakrita svešuma zemē,
Līdz beigās pagaidit manis apmetās —

Kapā.



Ak, jūs latveešu mātes un tēvi un bērni.

Cik jūs tūkstošeem dzīti no mājam
Pakritat svešuma zemēs,
Un kapā apmetušees nu gaidāt,
Kad varesat atkal uz dzimteni nākt —

Kaut garā veen —

Un palīdzēt uzcelt no kapa:
Latveešu zemi, Latviju jauno!
Kur latveešu .kaps, tur latveešu zeme,

Bet brīve!

Esi sveicināta tu mana māte!

Veeglas smiltis un saldu dusu

Tev un viseem, kas pakritat svešuma kapā!

„Veeglas smiltis, mans dēls,

„Bet veeglās smiltīs grūti dusēt man veenai:

„Citā pilsētā guldits ir tēvs

„Un meitiņa citā atkal!"

Tēvs, mans tēvs, tu Latgalē apgulees veens

Un māsiņa palika sargāt kapā
Manas Kurzemes kapus,
Par kureem mīdamees

Atkal grib eet vēl svešneeku kājas,
Kas lai kopā jūs, mīļos ved?

Apņemat Latvijas tālākās stigas!
Kur pasaulē tāļā reiz mani un draugus
Nosveedīs zemē liktens, —

Tur pasauli apņemt stigosim mēs

Cilvēcē Latvijas robežas tāļak.



No pilsētas uz pilsētu
Tu brauci, — no kapa pee kapa:
Tur tāli no dzimtenes aizsveesti

Tavi mīļi guldīti tapa.

Vējš tāli lapas bij kaisijis,
Kad auksti rudenī pūtis, —

Nu atkal pavasars atnācis,
Bet smagi tik cilājas krūtis.

Bet dzelzsceļa vilceens

Steigdamees traucas tik, trauca>;

Projām mūs aizrauj uz preekšu un tālāk,
Un savā ritumā eerauj
Domas un jūtas un tura tās:

Uz mājam, uz Latviju!
Uz mājam, uz Latviju!





Veenigā aina



Peepeši saraujas sirds.



Peepeši saraujas sirds:

Es vēl nezinu, es tikai drausmigi jutu —

Bērnibas lauki ir tuvu!

Ko pazaudēju, vai atkal to atrodu šeit!

Tik nesagatavota ir mana sirds,
Kaut gaidiju slepeni mūžeem, ikdeen,
Bet domāju vairāk uz dzimteni visu,
Uz darbu, tāli un cilvēci, cīņu un sauli —

Un nu —

Veens eeslīps saules stars

Caur beezeem mākoņeem lauzclamees cauri

Uz viņu veetu krīt,
Un viņu man apspīd pus-spodrā zeltā!

Ak zinu, zinu, ko stars tu man rādi:

To veenigo veetu, to veenigo ainu,
Veenigo visā pasaulē man!

Ta nemūžam nav atmanāma,
Ne pārlabojama, ne izdzēšama —

Spožākā zeltā viņa man spīd
Klusi sirdī —

Tu manas bērnibas atmiņas saule.
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Ezers

Kā klusa melna acs

Ezers no tāleenes atstaro pirmais
Noslēpumaini savādā skatā.

Ja, es labi atceros vēl;
Tu mūžam un allaž biji tāds —

Dziļš un noslēpumais un melns,
Nepeeejams, ar staignumu bruņojees,
Un visur baidošs no sevis prom.
Tikai notālēm veen es varēju sēdēt

Un drūmi veentuļā skaistumā nolūkotees.

Ar meža ūdensputneem tu draudzejees veen,

Kas no tāleenes atskreen un aizskreen tāli,
Kā tavas sūtitas domas un ilgas.

Apkārt tev zil-ruda rāva mirdz

Draudošās krāsās, kā zobens un vars,

Aug vaivariņš reibušu daridams galvu,
Aug sīki krūmiņi, govis vezdami maldā.

Un garas zāles un mānoši sausnejas-sūnas
Paļaujees veen un kāju uz ciniti cel —

Visi audzēji rijigo muklāju sedz

Un tos kas paļāvušees uz gludo ceļu.

Ko tu tā gaini visus, kā sargādams ko?

Baidošs reizē un vilinošs tomēr

Nemīligs, noslēdzees ezers guļ,
Viņpusē paceļas kalns ar skaistu muižu,
Bet viņš ir veens un veens.
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Ezera noslēpums

Ļaudis saka: dzelmē grimušas leelās laivas,

Laupitaji kad sākuši Latviju vērdzet:

Vilteem vīrus kāvuši, lauzuši laivas un pilis.
Pērkons tad paglābis Imantu Zilajā kalnā,
Bet leelās laivas varvīksnai licis no jūras pacelt
Tāli pārnest pār zemi un ezerā gremdēt.
Latveešu pilis pee sevis slēpusi zemes "māte,
Latveešu dzeesmas aiznesis vējs pa pļavām un sileem

Saules ticibu slēgusi Laimiņa latveešu sirdīs.

Vai tu tas esi, kas sargā grimušās laivas?

Vai tevī atspreežas vara vīksna?

Mēms un mēms !
y



Felkerzama kalniņš

Pa otrai rokai guļ zaļš apaudzis kalniņš
Ar gobām un kļavām un reteem krūmeem,
Tam pašā galā koku pavēnī slēpts
Guļ akmens, leels un plats, kā nomests vairogs.
Tas vairogs veentuļu kapu sedz.

Ap leelo akmeni rotājas puisēns,
Klusi aizgājis tāli no mājam prom;
Un burto noslēpumainās eecirstās zīmes,"
Šķēpi un cirvji un salausts rats

Un veci raksti par bruņeneeku, kas miris;
Kas kopā negribējis būt svētitā zemē,
Bet gan pee brīveem ļaudim vēlejees tuvāk būt.

Stundām kavējas zēns un skatās pār lejam,
Un zaļus zariņus akmens plaisumos sprauž,
Līdz akmens izleekas zeedam.



Mēness meitiņa

Tuvāk ceļam, kur garam braucu,
Vēlk mani atmiņa — lēni, lēni —

Sena-sena un mīļa-mīļa:
Vai atmini mani?

Aiz saules un pasaules un vēl aiz sevis: —

Ar saules matiņeem mēness meitiņa,
Ar zaļām actiņām spigulite,
Ar peeceem gadiņeem kā peecām lapiņām
Puķites steebriņš pavasar-agrē
Šaulitē redzēju, mēnesī atminu

Garā dzīves naktī mēness meitiņu.
Es nāku pee tevis atpakaļ atkal,
Pēc gara ceļa uz mājam!

Lokā aizgreežas lauki un koki un ceļi
Un slēpjot, preekšā stājas tai mīļai veetai,
Kur mēness meitiņa.
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Baznica un kapi

Leels koku pudurs ap baznicu stāv:

Leepas un tumšas egles, neveena bērza,
Bet lejā beeza pavilna krūmu un ērkšu.

Balti jasmini, dzeldošas akaces, rozes —

Man vēl tagad jasminu baltee zeedi

Leekas saldi dvašojam miroņu dvašu.

Bet tumšam beezoknim cauri izspraucas tornis

Un jūdzēm tāli mirkšina vakara saulē

Kad bērna gados no skolas braucu uz mājam,
Tornis jau iztālēm meta ar roku man: ailā!

„Še ir mājas! še ceļš uz mājam," —

Es aizgāju garam.



Leepu gatva

Pee torņa stāvēja leepu gatva jau gaidot,
Nepaceetigi virinot lapas un paraustot zarus.

Tā jau simtsgadeem sagaidot savējos mājās;
Leepas vadija laipni uz netālo muižu

Gar kalpu mājam un laidaru, klētim un kūtim.

Uz dārzu un laukumiņu — un galā tur nams.

Nams

Tas viņš! tas viņš!
Plašs un drūms un tumšs;
Milzigo leepu pavēnis vaigu tam visu sedz,
Dobēs puķes tas māc un istabā kaulus tas lauž.

Bet otru pus nams ir gaišs
Un skaidri pār tālēm skatās saule un zēns.

Bet deenas vidū, kad apklusis viss, zēns šerpūļos
kratits

Augšējā stāvā zogas, — viss tukšs un skan —

Tur kaktā:

Zeltitās eetverēs, smagās, un stiklos, divpadsmit
gleznas:

Leelais Aleksandrs, un gleznojis Rafaels leelais —

Brīnums un skaistums un noslēpums, uzvaras gaitā-
Visu pasauli apņemt, tāļak, vēl tāļak, kas tur?

Un augstāk, zem jumta, leen zēns, tur grāmatu
izvandits klēps;

Pus deeņam cauri nozudis zēns, „kur dauzijees?"
Mēms.

Ak, atmiņas, ak!
* *



Kambars

Laukā! gaisā!
Tur laukums, tur klēts, tur zirgkūts, tur rati stāv

Un varbūt vēl tagad tur augšā ir —

Kambars?

Ak, ko es daru? Ko atmiņās eegāju te?!

Tas negantais kambars, ko eedomajotees veen

Vēl tagad man šaušalas pārskreen par meesam

Un neapslāpējams reebums!

Tur klaušu laikos vainigee tikuši pērti,
Izmērdetee drebošee vērgi —

No izmērdeteem drebošeem vērgeem
Uz pavēli no labi ēdušeem kungeem —

Un asins tecējis pa kāpem lejā —

Veenas dzīvas meesas no otrām plēstas!

Tik veenu reizi es biju tur, kad to nezināju,
Un visu mūžu man palicis dvēselē reebums.

Un kāpes man likās līpot pee kājām,
Un ožot pēc asins.

Ah!

Nekad es otrreiz tur nebiju eekšā.



Dārzs

Tepat taču ārā ir mīligais dārzs!

Tur gulēju zālē —

Pee slaikām dzeltenām gailenitem.
Te dīķis, te pirts, tur linmārka, vītols!

Eesim! pee klētsgala pulkstens pusdeenā sauc,

Suņi velk līdzi zvanam, nāk lopi mājās.

Māsiņa: „uh! v!" skaļdzeedamā balsī, ka aizskan

aiz verstim.

Uz upiti aizskreenu lejā, uz Lauci,
Un tur jau netāli atkal tas pats mans ezers

Dziļš un noslēpumains un melns.

Atkal ezers

Vai tu ari negribi gaisā celtees!

Celtees un prom uz labāku veetu?

Kur tik tuvu mums neostu asins,
Kad pakustas vējš, no muižas puses?
Sargees, ka netik to asins smaku tu jūti,
Ka pilnas acis tee nepeelej tev — ij mums —

Un sarkanas neteek tev malas ne vairs no rāvas!



Prom mani rauji, tu dzelzsceļa vilceens!

No atmiņām, kas tik skaistas un saplēstas nu!

Raujošā ritumā riteņi ritat!

Dzelži pret dzelžeem klaudzat un sitat!

Uz mājam, uz Latviju!
Uz brivo Latviju!

Bet tu jau esi ta pati veenigā aina —

Mans bērnibas nams.

Tikai plašāki plests
Aiz sleegšņeem, aiz vārteem, aiz ežam

Līdz brīvai Latvijai,
Līdz brīvai pasaulei
Un tālāk —



Rit, rit riteņi,
Preedes riņķo,
Pļavas un upites
Sila malai garam.

Mazi meža vīriņi
Greezdamees līdzi:

Svārciņi skuju,
Biksites tāšu,
Preežu čeekuris

Cepures galā.

Kūliņus mezdami,

Skujiņas sperdami,
Cepurites mētā

Augstu gaisā.



Mazas bērza meitenites:

Zaļi mati, balts krekliņš,
Sila malā sastājušās,
Rokas rokās sadevušās.

Zaļus matus viciņā,
Laipneem smaideem sveicinā.
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Es nāku, es nāku! es pazīstu jūs:
Baltas bērza meitiņas, zaļi preedes zēniņi.
Es zinu, kurp jūs mani vedat:

Pee leepu meitām, pee ozolu dēleem;
Pee zelta mātēm, pee tērauda tēveem,
Pee darba vīreem degošām sirdim —

Ašāk, ašāk!

Uz latvju laukeem un pļavām un sileem,
Kur līgo un lēļo un gavilē dzeesmas;
Uz Latvijas sirdi Latvijas laukos,
Uz Latvijas galvu, uz Rigas pili,
Ašāk, ašāk uz mājam!

Es dzirdu, pūš vējiņš, uz Kurzemi dzen,
Es jūtu jau vaigā
Maigo un smaršigo dvašu,
Es jūtu sirdi jau
Līdzpukstu puksteeneem drebam,
Es jūtu dvēslē jau
Raisamees aizsenās sāpes.
Atlaižas dzīslas, locekļi atstringst,
Kā Odisejs gulošs dzimtenē eevests,
Tā aijinat, žūžinat,
Eevedat mani dzimtenes mājās,
Zaļee preedes zēniņi!
Baltās bērzu meitiņas!



Zaļee preedes zēniņi,
Baltas berzu meitiņas —
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Sarkanais sapnis



Man preti zili mākoņi veļas —
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Man preti zili mākoņi veļas;
Tāli draudoši, rūsas palsņi,
Pa laikam —

Vēja grūdeeni brāž un tad klusums.

Ari kā tālas dobjas dūņas.
Pa laikeem —

Zibina saule

Man preti melni mākoņi veļas,
Un sarkana migla dvašo;
Tās dvaša aprasoja laukus

Sarkanus.

Es negribu redzēt!

Es nogreežos nost, bet es dzirdu:

Krīt un krīt un krīt.

Līst leetus ne redzamām atsevis lāsam,
Bet rit kā krītošs veenkopus palags
Uz leju, uz leju krīt un krīt,
Bet nenokrīt.

Kā seena no miljoneem plankumeem krīt,
Bet nenokrīt.

Es zinu, ka tas tikai sapnis.
Uz veetas stāvošas kustibas nav.

Bet es zinu, ka krītošais pelēkais palags
īr sarkans.

Es gribu vaļā tikt un mostees!

Es gribu!



Dzimtenes kāpās

Zeltā vizo saules stari;

Gaiši-zaļās koku lapās
Sarkan-košas ogas kaist.

Zilām acim debess skatās,
Kur es smiltīs izvaļajees
Atkal klausos klusās skaņās,
Kas no jūras nāk un gaist.

Klausos, gozējos un smejos,
Guļot, —

īsu, skaistu sapni
Deena, deena pagājusi,
Debess skatās zilām acim:

Ilgāk sapņot nevar laist!
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Lidotajs

Lido mana mūžu deena

Līdzi raibam taurenitim

Tavu smaidu spožā gaismā
Spārniņus sitot.

Smaršo visas zemes zāles,
Zili zeedi stalti dīžo,
Lapas laistas zaļā zeltā

Deeniņas cauri.

Līgo gaisā taurenitis

Līdz pat preežu virsonitem:

Līdzi mana mūža deena

Spārniņus sitot.



Uguns jaucas un nakts

Uguns jaucas un nakts,
Mēness izleen

Sarkans kā dzelzs uz lakts.

Kas nomiris mūžam, tas staigā —

— Ko gribi no manis? —

Zaļgani-pelekā vaigā.

Vai tu zin'? vai tu zin'!?vai tu zin'?

Kas nāks?

Min' tikai vārdu! min!
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Tālas balsis sauc...

Tālas balsis sauc —

Ko viņas grib? Kurp trauc?

„Heidi! heidi! —

„Kaut laiks ar kūtri soļus mēro.

„Mums cīņas preekā acis zvēro,
„Kā jauneem ērgļeem perēklī —"

Tālas rokas māj —

Kurp? kurp? Visu zilums klāj —



Man preti melni mākoņi veļas —

No rijas vārteem mutuļo dūmi —

Apņemtas malas gar abām pusēm un augša —

Bet es zinu: ir sarkani dūmi —

Blāzma kā rītus spraucas pa starpām.

Leels arājs arklu dzen,
Pasauli apgreež vagas apkārt,
Tik dziļi dzen.

Kad apstādin' dzīt, arklu zemē grūž,
Sadrebas zeme.

Kūp, kūp, kūp,
Tvaiki laužas no lejas uz augšu,
Melni mākoņi augšā pret melneem mākoņeem lejā —

Sarkans pašķīst un sprāgst —

Kāpj, kāpj, kāpj,
Savus leelos spārnus vējus vēdina zeme,

Pašķiras divas tumsas,
Izlec mirdzot žilbiga gaišuma pils.

Eekleedzas bailēs: turi, turi, turi!

Sajūk viss.

Vai es sapņoju? Vai es nomodā skatos?

Vai varavīksna mirdzēja pāri?



Mājam garam



Peepeši atdaras acs —
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Peepeši atdarās acs.

Vai galva atsitusees pret vagona seenu?

Brauceens straujāki rauj un rūc

Steigdamees klaudzot ar viseem dzelžeem.

Lūkoju ārā:

Tumst un krēslā kas balst?

Tas jau ir sneega baltums, — vai zeema?

Kur cēlusees zeema un tumsa?

Vasara, saule bij, —

Darbs un laime un meers, —

Kur cēlees šis ceļš?
Vai tad vēl neesmu nobraucis mājās?!

„Esi, esi un vairāk!"

Kas esi?

Kas vairāk?

„Esi un biji un nebūsi vairs!"

Un klusas raudas aizturot raustas man preti,

„
Garam gar mājam!"

Uz mājam!
„Garam gar mājam —"



No tumsas uz tumsu,

No zeemas uz zeemu,
No trimdas uz trimdu,
Un mūžam nakts.

Un mājas? — Sapnis
Starp diveem ceļeem,
Starp to kas bijis,
Un to kas būs.
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Es skatos laukā:

Baltums ar tumsu greežas,
Māna man acis un galvu jauc.
Es gribu redzēti es gribu zināt!

Ne jums man leegt!

Pamazam svīst atkal gaisma,
Pamazam aust atmiņa ari

Par sapni sarkano — skaistums un breesn .
Peepeši saraujas atkal sirds,

Peepeši zinu, ko jutu veen:

Ne vilceena grūdeens ir uzcēlis mani —

Tu veenigā, tu!

Bērna rociņa peeskārās sirdij —

Veegliņi pirkstiņi: mēness meitiņa!
Bērnibas zeme man atkal saka

Ardeevas!

Tu ezers —ko slēpees! Es redzu jū: visus:

Nams un leepas un kalns un tornis!
Lai tin tumsa un sneegi sedz,
Es redzu jūs un redzēšu mūzām,
Kaut tumstu acis.

Vējš

Stiprs nemeerigs vējš
No viņas veetas projām pūš.
Leeleem spēcigeem spārneem sitos

Melns vanags turpu teecas,
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Bet vējs to atpakaļ atmet

Asa leņķī to aizgreezdams projām;
Un aši, kā bēgot aizlaižas vanags

Atpakaļ atkal uz tumšeem mežeem,
.Kas sneegā breen.

Garam

Dzelzceļa vilceens rauj mani prom,
Nikni pret kalna uzkāpi elsdams,
Divām mašinam izgrūzdams dūmus,
Nezināmā nākotnē eekšā vilkdams,
Rūkdams un sperdamees raut mani nost.

Bet domas un jūtas un visa dvēsle

Ar varu aizveen tik atgreežas atkal

Uz veenu veetu.

Uz veenu veetu, uz veenu smagu domu,
Un dzelzceļa vilceenam līdzi kaļ un klaudz:

Mums pāri darits!

Mēs aizrauti prom no savas dzīves,
No mūsu zemes, no saknes plēsti nost;
Mēs aizpūsti prom, kā peeneņu pūkas.
Mūsu dzīve ir izšķīdusi,
Kā vilceena dūmi gaisā šķīst.

Aiz dūmeem vēl paspīd leepas un nams,
Vēl lejā ezers,
Bet vilceens traucas un traucas.



Jau tāli, no kalna lejā, redzu to veetu,
Nu meži aizspraucas starpā —

Sveika, vēl sveika!

Mums pāri darits...

Raujošā ritumā riteņi rit,
Dzelži pret dzelžeem kaļ un klaudz,
Veenmēr to pašu bez galu tāļak —

Un līdzi domas un jūtas un dvēsle

Veenmēr to pašu bez gala tāļak ~

To veenu domu:

Mums pāri darits! mums pāri darits!

Katram par sevi un viseem kopā!
Mūžam bez gala kaļ un klaudz un rit

Pus dzīves nedzīvotas lai nīkst,
Viss tik vēl gatavojums un nebeigts,
Nav vēl ne pamats, ne eespēja būt,
Un darit to īpatno darbu,
Caur kuru veen dvēsle aug un pilst.
Jeb vai šo gatavojumu pašu
Lai skaitam par darbu?

Un kad uz darbu viss gatavs būs,
Vai tad vairs darbam būs spēks?
Preekš ka tad viss krāts?

Gars audzēts un dvēsle cildināta.

Un meesas no zemes raisitas vaļā
Lai brīvi laistos.



Kā bezdeligas pret logu mēs sitamees:

Gaiši saredzam ārā sauli,
Un galvu pret stiklu treekdami krītam zemē..

Saule tik sapnis, bet pateesiba:
Viss tukšs un kails un sastindzis sneegā bālst

Un veenigā dzīvibas zīme — asins uz sneega.

Dūmi

Dzelzsceļa dūmi ceļas nn kupli breest

Un dūmos ainas aiz ainām plēšas un spraucas
Kalni un pilis un laivas un buras

Staipās no lejas, no ezereem nirst

Uz augšu, uz gaisu,
Bet nesasneeguši savu veidu zūd

Speedošā tvaikā.

Pa dūmu kāpenem sēras kāpj,
Lai redzētu tālāk, bet lūkojas veen

Lejup uz zemi un redz to pašu tik veen

Visur, cik tāli tik acis sneedz:

Viss tukšs un kails un sastindzis bālst,
Un veenigā dzīvibas zīme — asins uz sneega.

Veens ceļš katram un viseem.

Mums pāri darits!

Mums pāri darits!

„Rimstees! rimstees! Ko urbees?

„Tik grūtāk top."

Es rimstos.



Izbeigts un dzēsts,
Ne vests,
Garam, garam, pagalam.

Kā apdzēstam skalam

Truslās ogles drūp,
Kam vairs rūp?

Eet vilceens aumaļos.
Čauganos kamolos

Kupli dūmi pee zemes veļas.

No zemes atsisti dūmi ceļas,
Un gaisā šķist,
Ainas sajūk un garam klīst.

Garam, garam —



Saplēstos gabalos
Mākoņi lēni slīd,
Garam gar melnganām debešu kaudzēm;
Retas pārslas pa veenai spīd.

Zilajos tālumos

Pāri par laukeem, par sileem un audzēm

Dvēsle klīst vēl reiz uz tālajām draudzēm,

Mākoņeem līdzi slīd

Saplēstos gabalos.



Slīd garam sils,
Slīd garam mežs,
Viss sedzas zils,
Teek tāļš un svešs.

Augsts dūmu stabs

Vēl viņpus tumst,
Tur brīvs un labs

Aizveen vēl skumst

Slīd garam sils,
Slīd garam mežs,
Iz gaismas pils
Rīts preti dveš.



Aizšalcis, nobālis,
Aizklīdis garam:

Eglajs un vasara,
Atbalss

no smeekleem;

Debess stāv dzidra,
Ceeta un plaša,
Krūtīs plūst auksta

Dzēlīga dvaša.
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Krīt saulaina migla
Caur mākoņu plaisu
Uz krēslaineem kalneem,
Us rimušo gaisu.

Zil-mēļa vizma

No debesim daļas,
Ap brūnajeem mākoņeem,
Zeltitas malas.

Aiz saulainās miglas,
Aiz zil-mēļās vizmas

Lai dzimteni nesneedz

Ne vēji, ne klizmas!



Balta zeme,

Bālgana debess,

Starpā vījas
Bez gala ceļš.

Dzīve tur beidzas,
Tuksneši plešas,
Lido klijas:
Tā ļaudis melš.

Nē, nav ta teesa:

Cauri uz sauli

Tālāk vījas
Bez gala ceļš.



Bet atpakaļ
Mēs nāksim drīz,
Lai saule kaļ,
Ka ledus trīs.

Vēl zeema ees,
Vēl tumsa būs,
Mēs celsimees,
Kur dusa rūs, —

No avoteem

Kad spēks būs smelts,
No spārngaleem
Drīz pilēs zelts.



Cīruls

Un kamēr es sēdu un gaužos,
Un šaubos un ceru un nodraudu reizē

Dūmu ainu un speedoņas mākts, —

Paceļas gaisā veena doma kā cīruls

Un augstumā pārredz nākamus laikus

Un redz:

Mūsu dvēsles, kas atrautas savai dzīvei,

Aizpūstas prom kā peeneņu pūkas,
Tās tālumā nokrīt — kā sēklas graudi
Un dīgst;
Redz: mūsu saknes, kam noplēsta zeme,
Vēl gaisā aug, vēl stīgas dzen!

Jautajumi

„Un dzīve, kas izšķīdusi kā dumi?u

Tee dūmi augšā uzkāpj pee saules.

~Un gurstošas rokas un vīstoša sirds?"

Nāks citi, kas spēku no tevis smēls.

Ja, citi!"

Pus-dzīvoto dzīvi turpinās jaunas audzes

No mūsu kaula un mūsu asins,

„
Asins —

"

Un laimigas būs, ko nespējam mēs;
Bet iztālim lūkosim mēs viņu laimi,
Caur mākoņu spraugu tos svētidami.

Ta mūsu laime,

„
Laime?"



Veenmuļā ritumā vilceens krata,

Veenmuļā rotaļā sneegi un meži greežas,
Migla un tumsa aiz visa stāv rāma,
Un vidū veena sīka balss,
Pus izsmejoša noskan, pus žēlojoša:
„Ja, būs, ja būs —"

Prāts apklust un saraujas sirds,
Domu cīruls, kas pacēlās augsti
Pārredzēt nākamus laikus un meerinat,

Peepeši nokrīt no gaiseem zemē

Un sneegā preecigās dzeesmas izbirst.

Bet ausis dzird tik dzelzsceļa klaudzeenus veen:

„Mums pari darits! mums pari darits 1"

Es dzirdu to, dzirdu gan, —

„Vai dzirdams

„Nav ari cits klaudzeens vēl.

„Pats pāri darijis esi ,tu,
„Eerāvis līdzi, aizrāvis projām
„Otru dzīvi līdzi tai savai."

Ta gribēja pati, —

„Vai tu to zini?

„Tu zini tikai: ta nepretojas."
Tu uzleec man jaunu un leelaku slogu.
„Tev jānes būs viss.

„Neizvairees:
„Sevi un otru un pasauli visu."



Vai man nav pašam deezgan ko nest?

Es negribu dzirdēt, es dzirdu tik dzelzsceļš klaudz

Mums pāri darits!

Mums pāri darits!

Vai ausis tev dzird par slogu tik veen?

Vai tavas acis vairs redzigas nav?

Leels un neaizmirstams un mirdzošs preeks
Bij tevim glabāts no laikeem uz laikeem, —

Es tevi vedu to rādit, kad tev —

Jaeet bij turp, kur atpakaļ nenāk.

Es tevim rādiju veenigo ainu,
Kas mūžam nav izdzēšama ne atņemama.
Bet kas jo daiļāka top, jo tālāka top:
Dzimtene —

Tad nežēlojees,
Un neizvairees un celees un ej!
Jo tev jaeet
Tālāk tas garais tumšais ceļš,
Lai citeem būtu īss un gaišs.
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Un vai tavas acis nav redzējušas vēl otru?

To mīligo nākotnes sapni?
Kas austs no ilgam un sāpēm un leeluma ?

Kad saule visu bij dimanteem peebērusi,
Un zelta migla klājusi vaidus un asins,
Un nākotne cēlās kā varavīksna

Aicinot augšā.

Vai acis tev velti

Redzej' to skaisto un mīligo brīnumu?

Vai acis tev nedzīvs spoguls,
Kas ainas atpakaļ atmet pats neeesildams?

Vai acis tev dzīvas nav

Un nedara dzīvu?

„Ak, ak, ak!

„Gar mājam garam!"

„
Garam!"

Ir jaeet tas ceļš,
«Kurp jaeet! Kurp? Kur tu skreesi?"

Ir jaeet ašāk, es skreešu —

„Kur manas mājas?
„Kur meers?"



„Kur manas mājas?

„Kur meers?"



Skrējejs



Kur meers? Kur meers?
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Dzelzsceļa vilceens atkal steigdamees traucas

Traucas uz preekšu un atkal tāļak,
Līdzi mūs rauj un projām un nost.

Un savā ritumā eerauj
Domas un jūtas un tura tās:

Uz preekšu, uz preekšu un tāļak un tāļak!

„Gar mājam garam tas aizrāva mūs.

„Kur manas mājas?
„Kurp? Kurp?"

Kur manas mājas?

Rauj savā ritumā,

Klausees, ko saka tas ritums:

„Kur manas mājas? Kur manas mājas?
Pa starpu žēli eeklaudzas dzelži:

„Kur meers?"

Ta tava balss, es skaidri dzirdu

„Ne, ne, es klusu ceešu."

Ta tava sirds, kas eeklaudzas dzelžos.

„Teic, kur manas mājas?"
Preekšā preekšā un ceļa galā tur būs.

„Būs —?"

Kad nebij tas veenas, un otram aizrāva garam,
Tad trešās būs.

„Un ja nebūs tās —?"

Tad trešās paši sev celsim.

„Tu skrējējs, kur tu apstāsees skreet?

„Ij trešām tu aizskreesi garam."
Skrējējs ne es, es palikt gribu.
Bet vai neredzi tur to vīru?

Tas veenmēr līdzi mums ceļā skrej jau sen.



„Kur, kur?"

Par mežeem par kalneem vilceenam līdzi skrej

«Neka es neredzu, tu muldi."

Bet vaj tu nejuti sen jau, ka līdzi viņš skrej?

Papreekšu un tāļak un tāļak kā mēs.

«Ak ko tu izvairees veen.

„Nu teic jel skaidri, kur manas mājas."
Tāļak, tāļak.

Kur meers?

«Tu nevari pateikt, kur manas mājas.
„Nu saki tad jele, kur meers?

«Saki, kur ir mans meers?"

Vai šim dzelzsceļa vilceenam meers?

Vai vējam meers, vai jūrai?
Vai visas zvaigznes neeet bez meera?

Kas reiz uzleesmojis, tas viļņo mūžam.

„Tu ne vilceens, ne vējs, ne jūra, ne zvaigzne.
«Lai tās skrej un kustas."

Ak, ari teem, kas nekustas, meera nav:

Mans ezers dziļi eeracees zemes gultā,
I tas grib celtees un laistees pa gaisu, es zinu.

Ne, ne, es zinu, viņš cita vārda grib;
No viņa kuģi celsees gaisā un prom,
Melnos mākoņos laidisees pāri par zemi,
Un augšā kāps pa varavīksnes tiltu.

«Kur man ir meers?"

Melns vērsis to mugurā nesīs —

«Ak -«

Es neteeku vaļa no viņa ainas un miņas —

«Kur meers?*
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Kas reiz uzleesmo, tas viļņo
Mužigi taīs staru viļņos,
Kuri eet bezgala telpās.

Zvaigzne eet un deg un izdzeest

Dzisušo vēl redz šīs acis,
Staru vizmā garam ejot

Zvaigzne dzeest, ij mūsu acīs,
Starus redzēs citas acis,
Pasaules, kas mīt aiz zemes.

Reiz tu uzleesmo, tu kustees,
Mūžigi tais gara viļņos,
Kuri saucas: pasauls dzīve.



Kur manas mājas?

„
— Tur, kur meers—"

Un kur tas meers?

„
— Kur dzīve stājas."

Ak!

Dod atbildi,
Man nepeeteek!
„Ko sagaidi?"
Kur meers man teek?

„Pa nerimi."



Kur meers?

„Ir pašā kustibā."

Es nesaprotu.
„Ritumā."

„Veenmēru teceens

„Atkārto:
w

„Tu drošs, ka gusi

„Gaidamo —

„Tur meers."
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Kur meers?

Tur, kur vētrai dusas mājas;
Tur, kur vēji noauj kājas, —

Tur tavs meers.

Tur, kur sneegam kalni zili;
Tur, kur miglai sarmas sili —

Tur tavs meers.

Tur, kur mēness nomirt leekas,
Tur, kur nakts ar mūžu teekas —

Tur tavs meers.
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Jaunais

Tu nesaki vairs ne vārda man.

Tu raudi?

Ak kad man ari reiz raisisees sirds?

Ne, dzirdi:

Skrējējs visu pasauli apskrej apkārt, tu teic:

Vai viņš velti skrējis, nav redzējis ari?

Vai ka vējs viņš skrejot nav lasijis laukos

Visas smaršas no puķēm un līdzi sev nesis.

Vai visu pasauli pilnajā dvēslē

Eetvērusi tu neesi sev?

Sauli un nakti, asnus un zāli, un kokus,
Ļaudis un sapņus, veenu caur otru,
Kamolā jauktus, kā dūņas ar zemi?

Kā gads visus laiks saved zemei eekš klēpja, —

Tad zeme apmeerinata top un rāma,
Un veenu mirkli aizdara acis ceet,
Tad zeema top un dusa viseem.

Bet zeme pavasar' acis ver vaļā.
Viss zeed un ir vērtees, nepeeredzets un jauns,
Viss raisās un tava dvēsele līdz,
Un raudat spēj,
Un siltais leetus ir augligs.

Sapnis

„Kam pakaļ skrēji? tik sapnim."
Vai tu vēl sapnis esi, tu Latvija brīvā?

Vai tu jau atkal sapnis — tu brīvā?

Tu, kas tā lauzees būt brīva, būt brīva
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Vai tu asinīs mazgāta necelsees reiz,
Brīnišķi skaista un cēla, kā peepildits sapnis.
Sapnis, sapnis tu saki?

„Es ceešu klusu."

Mēs pārvērtuši to sapni, viņš augs.

Uz augšu celsim mēs jaunu ainu.

Par pamatu bērnibas skaistumu liksim

Uz dzimtenes dziļo, dziļo sirdi,
Un sirds un jaukums dos svaigumu nākotnes augam.
Tas zarus laidīs robežām pāri,

Viņpus mājam, tām otrām un trešām un visām,
Līdz apņems apvārksni visu —

„Ak-«
Es zinu, zinu, ko doma skumjais „ak":
Nekas nebūs deldēts un zudis,
Tik visu jaunu celsim,, kā atjaunots zeed

Pavasar' bērzs, bet tas pats,
Mēs jaunu tautu celsim ar jaunu mēli —

„Ar jaunu?"
Vai mūsu mēle tagad vairs skan tā kā senāk?

Vai mūsu tēvi vairs mūsu valodu saprot?
Vai mūsu tauta nav tapusi jauna?
Un vai tu necelsi sev jaunu valsti,
To darbtautas valsti?

Būs, būs!

Lūk, lūk no melnā ezera varvīksna kāps,
Cels leelus septiņkrāsainos goda vārtus :

Tur jaunā tauta eeees tai jaunā valstī

Latvija jaunā, cilvēce jauna,
Lai leelā darbā stātos celt cilvēces laimi,
Kas plešas neziņu telpā.



Cik lēni no sapņa

Gars atmostas,
Cik gausi ar sāpēm
Viss izraisās!

Kā vītušas lapas
Lai atzaļo?
Kā nosalis zeedons

Lai sazaro?
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Dēd vārga deena

Ar pusgaismiņu,
Kā peedzimusi
Ar veenu aci.

To vārgo deenu,
To paņem tu laiks,
Padusē pašāvis
Aiznesi prom.

Vai tu nojauti tās sāpes,
Kas aiz nākamibas segas

Aizslēpušās skatās manis,
kad es eešu savu ceļu?

Vai man! ja, — bet jauti tu:

Meera pilnām leelām acim

Spēks uz tavu dvēsli skatās,
Kad tu eesi savu ceļu.



Kad sirds tik smaga kā ezers guļ —

Atmini sauli!

Ij smagais ezers izgaro saulē.

Kad sirdi nemeers uz āru lauž —

Atmini sauli!
Ik spēks tik laužas no saules uz sauli.

No saules uz sauli mēs silditi sildām, —

Atminat sauli!

Un veegla taps sirds

Un varesat laistees uz sauli.



Skrējejs

Lūk leelais skrējējs, kā līdzi skreen!

Nu manas acis to skaidri redz

Dzelzsceļa vilciens steigdamees traucas un traucas,
Un skrējējs skrej līdzi un lec no koka kokā:

Uzskreen kalnā un uzsēstas baznicas tornī,
Sagaidit mūs, kad vilceens peeees tam klāt.

Kad apstājas peestātnē brīdi,
Skrējējs uz jumta izlaižas gulu, lai pūstos:
Ar rokam kaisa dūmus, kas izverd no nama

Un gaisā met.

Bet tiklīdz vilceens kustas, viņš atkal skrej līdz

Leeleem milzeņa soļeem gar apvārkšna malu

„Tas tu."

Runa, runā, smej mani, nekļūsi veen!

Tais dziļās, dziļās, dziļās skumjās!
Tici laimei, tai jaunai.



Skrejot atdalas no manis,
Manas meesas paleek guļot.
Skrej pa zemēm, skrej pa jūrām,
Skrej pa augsteem kalnu galeem.
Atsperas un lec uz zvaigznēm,
Lec no planetem uz sauli,
Lec no saules citās saulēs,
Lec uz tālām negatavām,
Neizkoptām jaunām zvaigznēm,
Lec un kāpj un nenorimstas

Nezināmās svešās malās

Neturēts un neaizturams.

Atrāvees no meesam vaļā,
Aizskreedams uz nezināmo:

Tā kā bērneem zeepju burbuls,
Tā kā zilgans gaisa pūslits,
Pasprucis no mazām rokam,
Un ar plati plestu muti

Bērniņi tam pakaļ skatās,
Tā es pakaļ noskatījos,
Kā viņš skrej uz debess tālēm

Un es paleeku še veens.



Un kad tomēr veenu reizi

Skrējējam es skreešu līdzi — ?

J. Peterscma drukatava, Riga, Suvorova eelā 20/22.





Vāku zīmējis akadēmiķis V. Purvits.
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