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VII daļa

Otrais Jelgavas laikmets

Pagājušā nodaļā jau rakstīju, ka pēc mūsu

māju zaudēšanas laiciņu pavadījām kaimiņu Bi-

čuļu mājās.

Šis laiciņš bija zīmīgs tanī ziņā, ka parādīja
mums gan cilvēku zemiskumu, gan arī viņu cilde-

numu.

Daudz bija to, kas priecājās par mūsu nelaimi,
bet pasaule jau nav arī bez labiem un jaukiem cil-

vēkiem. Tādi bija vispirms jau Bičuļi, par ko rak-

stīju pagājušā nodaļā.

Tikpat skaisti pret mums šinīs skumju brīžos

izturējās arī Bleķu māju jaunā saimniece. Katru

reizi, kad viņa mājā kūla sviestu, tā arī mums at-

sūtīja pa trauciņam. Tāpat arī citus dažādus pro-
duktus, bet par visām lietām — lika mums sajust
siltas, atsaucīgas sirdis.

Bet Bičuļos dzīvojot, bija jau jāpieradinās pie
domām, ka lauku dzīvei būs drīzi jāsaka ardievas,
varbūt uz visiem laikiem.

Manī māju zaudēšana radīja divējādas un

savstarpēji pretējas jūtas.
Brienot tagad pa svešiem dubļiem, es sevī to-

mēr sajutu savādu brīvības jūsmu, izjutu cauri

kaut kādus brīvākas dzīves dīgļus.
Tādas pat brīvības plašuma un savāda prieka

jūtas manī bija tanī brīdī, kad izmuku no Valtera

nagiem Žagarē un no rentnieka Strazdiņa Kalna-

muižas silā. Biju izmirkuši, sasvīduši, bet sirdī

izjūtās kāds savāds gaišums un jau minētais brī-

vības prieks, brīvības izredzes.
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Otra jūtu gamma bija — skumjas.
Žēl šķirties no vecāku mājām, kur palika tik-

daudz skaistu bērnības atmiņu.

Sevišķi žēl man bija šķirties no bitēm. Viņas
man nekad nekoda. Man tika skatīties un klausī-

ties, kā viņas pavasaros dūca ap mani ziedošos

ķiršos.
Viņas allaž ietinās arī manos kuplajos matos,

bet tomēr — nedzēla. Tagad nu jāsaka ardievas

gan ziedošiem dārziem, pļavām, gan bitītēm.

Šķiršanās no mājām un laukiem smaga arī ma-

niem vecākiem, kas Daukšās bija ieguldījuši tik-

daudz rūpju un darba.

Tur palika viņu rokām piestādītais un iekop-
tais augļu dārzs. Tur palika jauna istaba, kas ne-

sen celta un vēl nepabeigta, un daudz vēl kas cits.

Taisoties pārcelties uz Jelgavu, dažas mantas,

kā, piem., pāri bišu stropu, divas lielas pūra lādes

ar traukiem un spilveniem novedām pie mammas

radiem uz Būdniekiem. (Būdnieki —ap 400 pūr-
vietu lielas un bagātas mājas Jēkabnieku pagastā.
Agrāk tur ar mammu allaž braucām ciemos.) To

darījām tāpēc, lai uz pilsētu pārvadājamo mantu

iznāktu mazāk.

Arī ar citām mūsu tepat novietotām mantām

bija notikušas visādas nelaimes. Maisos mums

stāvēja gan labība, ganarī sabāztas liekās drēbes.

Drēbju maisos peles bija midzeņus sataisījušas un

tāpat bojājusies bija labība.

Beidzot sakravājām savas mantas un devāmies

ceļā. Paņēmām līdz arī vienu brūnu rases gotiņu,
jo vecāki cerēja pilsētā kādu grasi arī no piena

ieņemt.
Citi mūsu bijušie lopiņi bija izdalījušies šur

un tur pa kaimiņu mājām.

Tā, piem., kādās tuvās kaimiņu mājās atradās

kādreizējais mūsu skaistais melnais ērzelis. Re-

dzot mūs aizbraucam, viņš zviedza un nemierīgi
raustījās savā virvē.
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Jelgavā ienākot, vispirms apmetāmies kāda

Henišera dzīvoklī, šķiet, Katoļu ielā. Tur bija pa-

visam 4 istabas, no kurām tikai divas gaišas, b&t
otras divas tumšas un nemīlīgas.

Brūno gotiņu iespīlējām mazā, mazā šķūnītī,
kur tā nevarēja pat ne lāgā apgulties. Tur viņa
māva un māva

... Viņa, laikam, skuma un ilgojās
pēc lauku zaļajām pļavām, kur bija palikušas ci-

tas viņas māsas un biedrenes. Tur bija plašums,
saule un gaisma, bet te — šaurība, tumsa un netīri

salmi. Pat apgriezties te nevarēja.
Mums gotiņas palika ļoti žēl, un mēs viņu

drīz vien pārdevām.
Mūsu pirmo Jelgavā pavadīto dienu vēl sarūg-

tināja kāds notikums ar papiņu. Nevienam nekā

neteicis, viņš no mājas bija aizgājis un uz visu

dienu pazudis. Tas mūs stipri uztrauca. Bet vēl

lielāks bija mūsu uztraukums, kad viņš vakarā

tumsā pārnāca un istabā nogāzās gar zemi gan-
drīz vai bez samaņas. Aiz dziļa kauna un smagām
bēdām viņš bija izgājis un līdz nesamaņai aprei-
binājies.

To sapratām arī mēs, mājinieki.
Nožēlodama un pārmezdama viņam, mammi-

ņa teica:

„Ak tu, mans nabaga vīriņš! Vai tu nevarēji
kaut kur nobēgt, kad tev bija tas kontrakts (t. i.

māju pārdošanas kontrakts) jāparaksta?"
Dzirdot šos māmiņas vārdus, es sevī sāpīgi

nodomāju:

„Vai ar šiem nedaudziem līdzjūtības vārdiem

var atsvērt visu to lielo zaudējumu, ko mēs dzīvē

tagad ciešam?

Vai tad māmiņa pati nebija taisni tā, kas pa-

piņu spieda mājas pārdot un pārdošanas kontrak-

tu parakstīt?"
Papiņam vispār bija mīksta daba, viņš māmi-

ņu klausīja. Māmiņa jau bija īstā pavēlniece un

rīkotāja gan saimniecības, gan citās lietās.
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Tā tas bija arī ar māju pārdošanu. Tikai es

vēl tagad nesaprotu, kas māmiņu spieda veicināt

māju pārdošanu, jo parādu uz mājām nebija
daudz, un mājas taču varēja arī izrentēt. Bet tagad
tas viss jau bija par vēlu. Nu arī māmiņa atmo-

dās kā no sapņa.
Vai viņai pašai tagad nebija jākaunas, ka pēc

mūsu lielajām, skaistajām telpām tagad vajadzē-
ja ielīst pilsētas šauros kaktos?

Vai viņai nebija žēl, ka no lielā govju bara,

kas ganījās sulīgos un plašos Daukšu tīrumos, ta-

gad bija atlikusies tikai viena vienīga gotiņa, kas

tagad šaurā spraugā iespiesta žēli raudāja? ...

Jā. Tagad mācās virsū dzīves posts. Papiņu
tas bija novedis vai līdz izmisumam un nu, šķiet,
arī māmiņa to spilgti redzēja, tikai viņa šo savu

vainu mēģināja uzvelt papiņam, kas šo postu it kā

būtu radījis ar minēto kontrakta parakstīšanu.
Mani šī māmiņas izturēšanās dziļi aizvainoja

un sāpināja.
Tanī brīdī arī manā dvēselē notika kaut kāds

lūzums. Tā jūtu stīga, kas līdz tam bija skanē-

jusi kā simpātija un mīla pret manu māmiņu, no

šī acumirkļa sāka skanēt papiņa labā. Mana mīla

tagad piederēja papiņam.
Mājas viņš bija zaudējis, bet kaut ko nere-

dzamu, smalku un vērtīgu viņš bija ieguvis — sa-

vas meitas mīlu. Svars pret svaru. Kurš labāks?...

Zaudējums bija māmiņai. Svari svērās uz pa-
piņa pusi. Protams, atklāti jau es to neizrādīju.

Henišera dzīvoklī ilgi nepalīkām. Drīzi sā-

kām meklēt citu dzīvokli. Tādu arī saņēmām kā-

dā mazā ieliņā, Annas baznīcas tuvumā.

Sākām atkal pārkravāties.
Vispirms sanesām iekšā visādus dzīves sīku-

mus. Bet kad nācās tur novietot mūsu ģimenes 6

gultas, tad izrādījās, ka tām tur nav visām vietas...

Ko nu darīt?

Nesām atkal mantas ārā un sakrāvām Annas

baznīcas laukumā. Padomā mums bija vēl kāds



Aspazijas vecāku dārzs Jelgavā, Pētera ielā 24.

Jelgavas meiteņu ģimnazija, ko apmeklējusi Aspazija.
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dzīvoklis. Citi aizgāja noskaidrot šī dzīvokļa da-

būšanas iespējas, bet mani atstāja baznīcas lau-

kumā sakrautām mantām par sargu.

Bet, par nelaimi, mani drīz apstāja žīdi, kas

plijās man virsū, lai tiem mantas pārdodot. No

uzbāzīgajiem pircējiem nevarēju ne atkauties.

Gaiņājos uz visām pusēm, bet kamēr vienu stūri

mantu noliktavai sargāju, tamēr otrā stūrī žīdie-

tes jau cilāja un staipīja citas lietas. Kā pagrie-
zos uz to pusi, tā aiz muguras cita žīdiete atkal, šo

to paķērusi un zem brunčiem pabāzusi, steidzās

projām. Biju tīri nelaimīga un ļoti nokaunēju-
sies.

Beidzot piederīgie bija sarunājuši dzīvokli

Paula ielā. Tētiņš gan sauca šo ielu par „miroņu
ielu", bet neko darīt: vajadzēja rīkoties tā, kā

materiālā ziņā iznāktu izdevīgāki. Un dzīvokļi
Paula ielā bija lētāki kā citur.

Paula ielas dzīvoklī mums bija 4 istabas, ar

stipri zemiem griestiem, tumšas, savādi platas un

neformīf;as, bet toties lētas, un līdzekļu ekonomi-

ja tagad bija no liela svara. Vajadzēja būt taupī-
giem.

Un tomēr: dzīvojot noskaidrojās, ka arī šim

dzīvoklim ir savas lielas neērtības un ka te ilga
dzīvošana nebūs iespējama. Jau pašu pirmo nak-

ti te notika kāda nepatīkama izvešana, kas bija
saistīta ar vēl nepatīkamāku aromātu; un pie pa-
šas guļamistabas loga atradās kāda dzīvē gan ļoti

vajadzīga, bet citādi nepatīkama vieta. Ar vārdu

sakot: dzīves apstākļi še izrādījās ļoti nepatīka-
mi. Spriedām atkal ko darīt. Beidzot nolēmām

par atlikušo naudu iepirkt paši kādu īpašumu,
kur tad varētu ierīkoties kaut cik uz drošāku un

pastāvīgāku dzīvi.

Tādu parocīgu īpašumu arī atradām uz
Pēte-

ra un Zaļās (tagad Raiņa) ielas stūra. lemaksājam
to, kas bija palicis pāri no lauku māju pārdošanas
(ap 2600 rubļu), iekravājāmies un sākām jaunu
dzīvi šinī „savā stūrītī". Tas bija 1889. g. rudenī
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Uz grunts atradās pavisam divas mājas un

dārzs. No mājām viena bija lielāka, otra mazāka.

Lielāko izīrējām vai
— pareizāki — atļāvām jau

tur dzīvojošiem īrniekiem dzīvot tālāku, bet pa-

ši iekravājāmies mazākajā mājā.
Lielu prieku man darīja dārzs. Šis bita viens

no skaistākiem dārziem, ko man līdz tam bija nā-

cies redzēt.

Bez tam ar šo īpašumu un māju saistījās arī

daudz bērnības atmiņu: te māte mani kā mazu 8

gadus meiteni nodeva manā pirmā pansijā pie

Jansoniem.
Agrāk šī māja piederēja kādam vācu virssko-

lotājam Dīdricham, kas māju bija pārdevis kā-

diem poļiem, no kuriem tad mēs nopirkām.
Šis Dīdrichs izrādījās diezgan interesants cil-

vēks. Viņš bija ne tikai skolotājs, bet arī zināt-

nes cilvēks, pazīstamā Baltijas vēsturnieka Širre-

na draugs un arī vēsturnieks. Viņš uzrakstījis
Merķeļa biogrāfiju un nodarbojies daudz ar Bal-

tijas vēstures pētīšanu.
Dīdricham bija plaša bibliotēka, kas aizņēma

kādas 4 istabas. īstenībā viss viņa dzīvoklis bija
piebāzts grāmatām, pat bēniņi un virtuve.

Kā Faustam Famuls, tā arī viņam kalpoja
savs sieviešu kārtas Famuls, kāda Anniņa. Tā vi-

ņam pārzināja dzīvokli un vadīja saimniecību.

Šī viņa Anniņa allaž vien bārās, ka kungs pat vir-

tuvi piebāžot ar grāmatām un neesot ne traukus

kur nolikt.

Arī izskata ziņā viņš bija diezgan interesants:

svinīgs, cienīgs, garu baltu bārdu. Es viņu esmu

aprakstījusi savā vēl neiespiestā novelē „Tūlas
karalis".

Tā kā viņš dzīvoja mūsu mājās, tad šad un

tad nācās ar to satikties. Es viņam reizēm arī pu-

ķes nesu. Dažreiz viņš mani lūdza ko priekšā la-

sīt, jo viņš pats labi vairs nesaredzēja. Lasīju
arī. Viņam sevišķi patika mana balss, jo es lasīju
ar jūsmu.
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Viņam nāca priekšā lasīt arī daži zēni, skol-

nieki. Par tiem viņš izteicās, ka tie lasot tā, it kā

malku skaldītu.
Tā tad es biju viņam, tā sakot, mīļš viesis.

Mani gan viņš mēdza saukt par „marjelle". (Tas

bija kāds prūšu vārds, ar kuru apzīmēja vienkār-

šas tautas meitenes.)
Viņš vēroja manu garīgo attīstību un manu

interesi par grāmatām. Reiz viņš, it kā pārbaudī-
dams manu garīgo attīstību, uzdod man domu rak-

stu par šādu tematu:

„Neviens par dzīvi nevarēs priecāties, kas vi-

ņas dziļumos nav skatījies."
Es padomāju, padomāju, tad aizgāju pie viņa

un sacīju:
„Virsskolotāja kungs, es to domu rakstu gan

nespēju uzrakstīt."

„Kāpēc?" viņš ziņkārīgs iejautājās.

„Nu tāpēc, ka es vēl dzīves dziļumos neesmu

skatījusies."
Tas viņu pārsteidza, bet reizē ar to arī patika,

un viņš izsaucās:

„Ak, esi gan tu man gudriniece, marjelle!"
Vēlāk, kad es jau sāku atzinību izpelnīties,

kad sāka izrādīt „Vaideloti" un kad arī vācu avī-

zēs 1894. g. parādījās atzinīgas kritikas, tad viņš
manai mātei bija teicis:

„Mam, jūs nezināt, kādā augstā godā ir celta

jūsu meita. Viņa ir dzejniece no Dieva žēlastī-

bas." (Tagad es varētu teikt: „Dzejniece no sāpju
žēlastības.")

Redzams, arī vecajam vācu „skolas kungam"
bija prieks par manām sekmēm pēc lielām grūtī-
bām. Bet — tagad iešu atkal atpakaļ pie pār-
trauktā stāsta pavediena.

Tā tad — mums nu atkal bija sava māja.
Bet kā nu gan ritēja dzīve mūsu jaunajā mīt-

nē? Tā kā mēs ģimenē bijām 6 galvas, tad te arī

bija sešas dzīves gaitas, katra ar savām īpatnībām,
ar saviem laimes un skumju brīžiem.
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Tētiņam mājas iegūšana deva zināmu morā-

lisku gandarījumu par pārciesto kaunu un bē-

dām, kas saistījās ar lauku māju pazaudēšanu.
Viņš jutās atkal kā mājas saimnieks. Viņš rīko-

jās pa dārzu, turēja kārtībā ielu un pildīja citus

mājas saimnieka pienākumus.
Tētiņam piemita dažas savādības un dīvai-

nības.

Viņš pēc dabas bija romantiķis un aizrāvās no

visādiem ārējiem notikumiem.

Tāds liels notikums viņam bija vācu amatnie-

ku biedrības degšana Palejas ielā, kas ilga trīs

dienas. Tur tikai bija ko skatīties, kā liesmas cē-

lās un plaka un ugunsdzēsēji ar visām šļūtenēm
tur nekā nevarēja padarīt.

Viens brīkšķis nāca pēc otra, kad griesti vai

sienas iegāzās un augstas uguns virpas ar dūmu

mutuļiem uzšāvās gaisā. Viņš neatkustēja ne soli

no lieliskās panorāmas un pat paēst nebija nācis

mājās. Agri no rīta viņš bija aši iekodis bada ku-

mosu, piebāzis pilnu savu jaunpirkto pīpi un vēl

paņēmis līdzi maku, pilnu sagrieztas tabakas, ar

to tad varēja iztikt cauru dienu, ja turklāt vēl pu-
delīte ar balto atradās otrā kabatā.

Jāsaka, ka viņam sevišķi patika noskatīties

ugunsgrēkos. Tādu arī Jelgavai ar viņas vecajām
koka mājelēm netrūka. Ja nu kādu laiku tādas

katastrofas izpalika, tad tētiņš žēlojās, ka neno-

tiekot vairs neviena „ugunsgrēciņa".
Otrs prieks viņam bija pavasarī noskatīties,

kā ledus iet. Tad viņš cauru nakti varēja nostā-

vēt uz Driksnas upes tilta. Bet cik tad nu ilgi
tāds ledus iet!

Kad nu lielais ugunsgrēks tāpat kā ledus ie-

šana taču reiz bija galā, bija jāuzmeklē citi noti-

kumi.

Grēbnera vaska drānu fabrikā, aiz Annas

vārtiem, strādnieki pa ausu galiem arī bija kaut

ko sadzirdējuši par streikiem, un sestdienās, kad

bija notikusi „cālunga", un visi bija sapulcējušies
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dzertuvē un degvīns bija sakāpis galvās, tie sāka

runāt par streikošanu un lielu algas pieprasīšanu,
citādi tie plēsīšot un dauzīšot visas mašīnas kopā.

Tādās sestdienu sapulcēs arī tētiņš bija iekļu-
vis, jo viņam starp strādniekiem bija dažs labs

paziņa, protams, uz viņa rēķina.
Pārnācis mājās, viņš sāka trīt cirvi un meklēt

kopā dakšas, jo viņš streiku saprata tikai kā lielu

izkaušanos, un pacilātos brīžos viņš gribēja visā-

dā ziņā būt priekšgalā.
Māmiņa, tādu rīkošanos ieraudzījusi, sāka

viņu stipri rāt: „Vai tu esi prātā jucis? Vai mūs

visus gribi iegrūst nelaimē ar savu āļošanos? Ej
labāk streiko gultā, citādi tevi sasies policija un

iegrūdis caurumā, kur tu ne dienas, ne nakts ne-

redzēsi."

Tādi draudi darīja savu iespaidu, jo no poli-
cijas tētiņam bija varen bail. Viņš tūdaļ nolika

visus ieročus un likās gultā. Sajūsmas gars arī

bija izkūpējis, un tālākos darbus varēja izsapņot
ar pīpes palīdzību zilos dūmu mutuļos.

Naids pret fabrikantiem arī nebija nevietā

pie tētiņa, tas bija iemiesots viņa ģimenes perso-
niskos piedzīvojumos:

Viņa tēva brāli bija saplosījuši fabrikanta

Gauderera lielie kurtu suņi, kad tas no rīta agri
bija gājis garām fabrikai. Nejauši bijuši vārti

vaļā, un suņi vēl nebijuši pieslēgti pie ķēdēm.
Nelaimīgais atrasts turpat asiņu peļķē guļam

uz lielceļa un bijis jau nobeidzies. Krūtis viņam
bijušas gabalos saplosītas. Bet tie bija senie lai-

ki. Ko tad nabaga latvieša dzīvība nozīmēja pret
vācu kungiem!

Dažus gadus vēlāk, kad sākās angļu-būru
karš, tad atkal papiņam bija prieks, ka nu pa-
saulē kas jauns, kur dažādas «stiprākas" norises.

Mamma tad viņu piezoboja, teikdama:

„Nujā, tu jau atkal gribētu tur sēdēt uz jū-
ras krasta un skatīties; un kad nāktu kāda lode

uz tevi, tad tu to kā bitīti ar roku pavairītu sāņu."
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Papiņam, redzams, bija savs kareivisks gars

un kareiviska fantāzija.
Reiz viņa „kara rīki" sagādāja mums lielas

bēdas.

Viņš savas dzelzs dakšas bija nolicis šķūnītī
kaktā ar asajiem zariem uz augšu. Uz tiem, no

klēts augšas lēkdams, bija uzlēcis mūsu kaķītis.
Tur uzdūries, viņš bija samocījies veselu dienu,

līdz viņu atradām un noņēmām.
Es viņu gan kopu un ārstēju kā mācēdama un

varēdama, bet viņš tomēr pēc kādām 8 vai 10 die-

nām nobeidzās.

Otru kaķīti atkal noindēja kāda no mūsu

mājas īrniecēm.

Es par abiem kaķīšiem ļoti skumu.

Par tētiņu runājot jāteic, ka viņam bija vēl

viena kaislība: iet uz krāmu tirgu un pirkt visā-

das allaž vien pavisam nevajadzīgas lietas. Tā

reiz, atceros, tas bija nopircis un pārnesis nevie-

nam mums nevajadzīgas bērnu zeķītes.
Kādu citu reizi tas bija nopircis garus svār-

kus un vecu „cilindru", ko tam žīdi iestāstījuši
par mācītāja Zēzemaņa apģērba piederumiem.

Turpat tas nopircis arī viņam nevajadzīgu
pensneju.

Tā „uzpucējies" tad nu viņš lepni gājis pa
ielu. Bet cilvēki, novērojuši savādo nesaskaņu
apģērbā, garām ejot noteikuši:

„No augšas kā kungs, tupeles kā lāpstas."
Lai arī papiņš daudz nerunāja, bet viņam pie-

mita savs īpats humors, sava īpata tieksme radīt

komiskas situācijas.
Reizēm šī tieksme izpaudās nerātnībās, ko

parasti puikas mēdz izdarīt.

Tā, piem., mūsu mājā dzīvoja sētniece, kas

mīlēja vakaros aiztaisīt slēģus, paņemt dziesmu

grāmatu uz klēpja un gaudīgi dziedāt korāļus.
Reiz kādā vakarā, kad sētniece pašā lielā

dziedāšanas jūsmā, papiņš paņem akmeni un laiž

loga slēģos.
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Sieviņa pārbīstas, dziesmu grāmata izkrīt no

rokām zemē
...

Nākamā rītā sieviņa stāsta, cik briesmīgi ta

pārbiedēta.
Mājas dzīvē vēl viena no tētiņa dīvainībām

—
kalendāra „študierēšana".

Neizprotamu iemeslu pēc viņš mūžīgi lasīja
un pētīja visādus kalendāra datus, piem., kad

saule lec, kad noriet v. t. t. Kalendārs bija viņa
bībele.

Pēc visa tā spriežot, būtu bijis jādomā, ka

viņš labi iegaumē visādu notikumu laikus un

datus.

Bet kad viņam kādreiz par kādu notikumu

iejautājās, tad viņš atbildēja nevis ar kalendāra

datiem, bet gan tā: „Tas bija toreiz, kad mēs to

cūku kāvām, tas bija pa mēslu vai siena laiku"

v. t. t.

Runāt viņš runāja maz. Pat tur, kur bija va-

jadzīgs, viņš nemīlēja runāt. Tādos gadījumos
māte itin noskaitusies mēdza piezīmēt:

„Stāv kā stendere!"

Valkāja viņš mūžam savu iemīļoto kažociņu
un tāpat mūžīgi kūpināja savu pīpi.

Par citām papiņa dīvainībām esmu rakstījusi
savā biogrāfiskajā romānā „Rudens lakstīgala".

Mani brāļi bija: Kristaps Roberts (vecākais)
vai — kā mēs viņu saucām — Cipītis, un Zāmuels,

jaunākais, māju vārdā Zāmus.

Kristapiņš gāja reālskolā un bija apdāvināts
matēmatiķis. Reiz viņš bija izgudrojis arī kādu

motoru, tikai trūka līdzekļu viņa pagatavošanai.
Bet skolas gaitas šim manam brālītim divkārt

grūtas. Vispirms jau materiālais trūkums spieda
viņu daudz skraidīt pa privātstundām, un otrām

kārtām — viņam virsū mācās —
akluma nelaime.

Acu bo jāšanu veicināja arī trūkums un nakts

darbi pie mazās petrolejas lampiņas. Pa dienu

jāiet stundas dot, bet pašam skolas darbi jāstrādā
pa naktīm. Sevišķi acīm kaitīgi smalkie zīmēju-
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mi, kas bija jāstrādā pie bēdīgas petrolejas lam-

piņas, tāpat kā man ķēķī uz ūdens mucas (kad
skolā gāju).

Visu šo grūto apstākļu iznākums traģisks: īsi

pirms pašiem gala eksāmeniem Kristapiņš tik lie-

lā mērā jau bija zaudējis acu gaismu, ka viņam
skola bija jāatstāj.

Jaunākais brālītis, Zāmuels, — liels teātra

mīļotājs. Viņam tā patika teātris, ka viņš bija ar

mieru vai bez pārtraukuma to skatīties.

„Es varētu teātrī skatīties un skatīties bez

gala. Ja man būtu policijas vara, es teātrim liktu

noslēgt durvis, lai publika netiek ārā, bet aktieri

lai tik spēlē un spēlē," tā viņš allaž mēdza sacīt.

Par abu brāļu priekiem un bēdām es vairāk

esmu stāstījusi savā jau minētajā biogrāfiskajā
romānā „Rudens lakstīgala".

Tur vecākais brālītis saukts vārdā „Marts",

jaunākais — „Ziģis", bet māsiņu tur saucu par
Smeldzi. Romānā sacītais saskan ar patiesību.

Tikai te vēl jāpastāsta kāda raksturīga epi-
zode, sakarā ar mana brālīša diviem draugiem:
Viļķeri un D. Bundžu.

Bez divām dzīvojamām ēkām un dārza uz

mūsu grunts saimnieciskām vajadzībām bija vēl

kāda klēts.

Vasaras laikā uz klēti aizgāja pārgulēt arī

dažs no mājiniekiem vai ciemiņiem.
Reiz pie mums iebrauca paciemoties arī kāda

lauku tante, kura tad arī uz pārgulēšanu novie-

tojās šinī klētī.

Bet kādu nakti to pārbaidē savāda krākšana

uz klēts augšas. Tante drebēdama ieskrien ista-

bā un stāsta, ka uz klēts augšas spokojoties.
Arī tētiņš iziet vērot, kas tur īsti ir, un tie-

šām sadzird savādos krācienus.

Viņš, savukārt, domā, ka tur ielauzušies lau-

pītāji, un, apbruņojies ar vairākiem ieročiem, kas

tam bija, kā: trejzari, cirvis v. c, devās kāpt pa

trepēm augšā.
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Tikai kad tētiņš jau pilnā kaujas gatavībā un

grib sākt savu uzbrukumu, brālis Kristapiņš pa-

stāsta, ka tur divi viņa draugi un skolas biedri,
ko tas slēpj klēts augšienē. Noguruši no dienas

gaitām, viņi uzgājuši klēts augšā pārgulēt. Mam-

miņa pasmējās un atmeta ar roku:

„Lai nu padzīvo, lai, kaut tik nedabū uz kakla

policiju."
Bet kas tad īsti bija šie draugi un kā viņi tur

gadījās? Arī tas ir raksturīgi un laikmetīgi.
Šie Kristapiņa draugi bija D. Bundža un Viļ-

ķeris, vēlākais dzejnieks Zvanpūtis.
Viļķeris — Braču saimnieka dēls no Kroņa-

Vircavas pagasta. Bundža tanīs pašās mājās kal-

poja par ganu vai mazo puisi.
Viļķeris izstājies no reālskolas trūcīgu ap-

stākļu spiests. Tēvs viņam miris, bet māte ne-

spēja to tālāk skolot. Nu viņam mājās bija jā-
paliek par puisi un jāstrādā visādi lauku darbi.

Bet pārdzīvojamais laikmets tāds, kur jaunā
latviešu paaudze brāzmaini tiecās pēc skolām un

izglītības. Šo izglītības un garīgās kultūras sapni
sapņo arī Viļķeris un Bundža. Pa darba starp-
brīžiem tie čakli mācās un lasa, bet tādu laimīgu
starpbrīžu nav daudz, jo uz laukiem darba nekad

netrūkst.

Lauku darbus strādājot, nav izredzes izglītī-
bas un garīgās kultūras ziņā uz augšu tikt, tāpēc
Viļķeris ar Bundžu nolemj laukus atstāt un pār-
celties uz pilsētu, kur šīs iespējas lielākas.

Bet kā to izdarīt? Skaidrs ir tas, ka Viļķera
māte nelaidīs, jo lauki bez strādniekiem arī ne-

var palikt. Tāpēc tie nolemj no laukiem vienkārši

aizmukt.

Kādu nakti viņi paņem savas grāmatas, ne-

pieciešamāko veļu, kaut cik maizes un slepeni kā-

jām dodas uz Jelgavu. „Dzīvokli" tie norunājuši

pie sava agrākā skolas biedra: mana brāļa Kris-

tapiņa uz minētās klēts augšas. Uzturu tie domā

sev sagādāt ar makšķerēšanu un ogu lasīšanu.
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Un te mēs tad arī viņus krācot sastopam, no-

gurušus no nesekmīgās zivju ķeršanas Driksnā un

citām dienas gaitām.

Slepeni gan viņiem arī Kristapiņš bija piegā-
dājis ēdienu no mūsu mājas.

Kad noslēpums atklājās, tad jau māte deva

tiem arī ēdienu no vispārējā mūsu ģimenes katla.

Bet drīz vien iebrauca Viļķera māte, krietni

abus jauniešus izbāra un pārveda atkal uz māju.

Sevišķi ilgi šī mājas dzīve gan nebija turpi-

nājusies, jo pēc kāda laika sprīža, 1891. vai 1892.

gadā Bundža ar Viļķeri atkal Jelgavā un šoreiz

jau uz ilgāku laiku un mazliet drošākiem dzīves

noteikumiem.

Vēlāk Viļķeris izveidojās par labu, pat ļoti
labu dzejnieku, bet D. Bundža strādāja pie «Die-

nas Lapas" un sekmēja brīvības kustību latviešu

strādniekos. Vēlāk viņš emigrēja un Amerikā iz-

deva pirmo latviešu brīvgara laikrakstu „Ausekli",
līdz beidzot, trūkuma salauzts, tas mira ar diloni,
kamēr Viļķeris pazuda kaut kur Sibīrijas pla-
šumos.

Bet kādi tad nu īsti šai laikā manas dzīves sa-

turs, manas dzīves gaita un ritums pēc ienākša-

nas Jelgavā? Apmēram vienu gadu tas diezgan
nenoteikts. Pa to laiku gan mācījos, gan meklēju
darbu, gan palīdzēju vecākiem māju darbos un

māju saimniecībā.

Vispirms mēģināju turpināt savu izglītības
gaitu. Nopirkām kādu pavecu „flīģeli", uz kura

tad vingrinājos klavieru spēlē.
Stundas man pasniedza kāda vācu mūzikas

skolotāja Anna fon Bach-Grassin.

Kādu pusgadu mācījos ļoti cītīgi. Mana sko-

lotāja mani slavēja, ka es esot mūzikā ļoti ap-
dāvināta.

Spēlēju jau Šopēnu, bet nonācu līdz viņa sēru

maršam un tad — pārtrūka arī mana mūzikas mā-

cība.
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Jelgavas laikā man bija arī vēl kāda otra mū-

zikas skolotāja, Jefimova, kas bija beigusi Pēter-

pils konservātoriju. Tā man pasniedza klasisko

mūziku.

Atceros, ka pēdējais gabals, ko ar viņu spē-

lēju, bija Disseka „Consolatione". Tad gribējām
pāriet uz kādu koncerta gabalu, bet mācība bija
jāpārtrauc naudas trūkuma dēļ. Par stundām bija
jāmaksā 3 rubļi mēnesī, un man šīs naudiņas vairs

nebija. Bija jāpieņem vieta.

Bet mūzika un lasīšana bija, tā sakot, tikai

manas dzīves estētiskie un daiļie brīži. Daudz

laika un daudz spēku paņēma dzīves praktiķa un

proza.
Kam māja vai ģimene bijusi, tas zinās, ka ar

abām šīm lietām saistās daudz darba, sevišķi sie-

vietes darba.

Papiņš gan kopa ielu un dārzu, bet daudzpu-
sīgie saimniecības darbi gulēja uz māmiņas un

maniem pleciem, jo kalpones algošanai mums ne-

atlika līdzekļu.
Tā kā es biju, tā sakot, stiprākais sieviešu

darba spēks, tad man bija jāuzņemas arī stiprā-
kie saimniecības darbi.

Pie tādiem piederēja veļas mazgāšana. Ve-

ļas no 6 cilvēkiem krietni daudz, un tā bija ļoti sa-

valkāta, jo nebija citas ko pārmainīt. Sevišķi tē-

tiņa veļa tādā stāvoklī, ka bija jāvāra īpašā katlā.

Man nu vajadzēja to visu mazgāt. Toreiz vēl

nebija arī to dēlīšu, kādus lieto tagad. Vajadzēja
visu berzt tikai ar rokām.

Tā kā manas rokas nebija pieradušas, tad

tās uzpampa, kļuva tulznainas un asiņoja. Šīs uz-

pampušās rokas allaž vien traucēja arī manu kla-

vieru spēli.
Ar šiem veļas mazgāšanas darbiem es, šķiet,

savas rokas tiku sabojājusi uz visu mūžu.

Bet tas vēl nebija viss. Ar pajumtu un tīrību
vēl nepietika. Pie dzīves vajadzīga arī maize un

vēl daudz kas cits. Un visur tur vajadzēja nau-
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das. Tā kaut kur jādabū un jānopelna. Bet pel-
nītāja biju es vienīgā.

Tētiņš gan arī gāja šad un tad ārpusē strādāt

(piem., Grēbnera vasku drānas fabrikā un vēlāk

eļļas fabrikā), bet naudu viņš mājā reti kad pār-
nesa. Tā kā viņam paviegls raksturs, tad viņu

apstāja draugi, un nopelnītā nauda palika kro-

dziņā.
Tā tad — par pelnīšanu bija man jādomā. Ti-

kai kā un kur pelnīt?

Inteliģentam cilvēkam piemērotu darbu Jel-

gavā grūti atrast, bet pavisam vienkāršā darba

mani lāga negribēja pieņemt. Nācās rast un strā-

dāt kur nekur kādus gadījuma darbus. Tikai tur

maz ko varēja nopelnīt. Bet pietikt vajadzēja ar

šo pašu mazumu.

Bez gabaliņa maizes, bez jautra brītiņa, jau-
nai sirdij vēl vajadzīga mīla. Lai dzīve ir cik

grūta, lai rokas arī asiņo no grūta darba, bet mī-

las uguns jaunās sirdīs nekad neapdziest.
Tā tas bija arī ar mani. Šinī grūtajā dzīves

laikmetā uzliesmoja arī mana pirmā mīla. Tā

bija pret kādu jaunu virsnieku — Kucevālovu.

Kucevālovs pēc dzimuma pus tatārs, pus maz-

krievs, tumšmatis, dienvidnieka tips. Kā jau
krievs, viņš jūsmīgas dabas un mūžīgi dziedāja
krievu romances, bet es tās parasti uz klavierēm

pavadīju.

Viņš par mani ļoti jūsmoja. Kad nedziedāja,
tad viņš sēdēja man pie kājām un lasīja kaut ko

priekšā. Tā bija jūsmīga jaunības mīla, skaista

kā pavasara ziedonis, kā ķiršu ziedu svētki, kur

lapiņas uzplaukst un apber tevi ar baltām pār-
slām.

Arī garīgā ziņā viņš ļoti attīstīts. Viņš daudz

lasīja un stipri interesējās par literātūru. Tāpat
man viņš deva lasīt krievu klasiķus: Puškinu, Ļer-
montovu, Gogoli v. c. Arī kopīgi daudz lasījām
dzejas un spriedām par literātūru.
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Viņš nebija tas, kas mani par Aspaziju sauca.

Viņš mani dēvēja par Tamāru, pēc pazīstamās
Ļermontova dzejas. Šo dzeju, kura arī man ļoti
patika, viņš allaž vien mēdza deklamēt. Vēl šo-

dien man skan ausīs:

„B-b r;iy6oKOH TtcHHH-fe JUpbHJia,
TĶ-fc poeTCH TepeK-b bo mivte,

CTapHHHaa 6aiiiHH CTOHJia,

MepH'BH, Ha HepHOH CKajrt.

B-b TOfl ČarilHt BbICOKOH H TBCHOft

Uapnua TaMapa iKHJia,

npeKpacHa, Kaia> aHrejrb HečecHbifi,
KaK-b — KOBapHa h 3Jia."

Tāpat skaisti viņš dziedāja krievu romances,

kā, piem.:

TOMHiiib, saTEMb) Tep3aeuib?" — „Ax,

b,

tm Tbi TeMHaa!"— „Be3yMHaH, uīajīb-

H3H flOTb" v. C.

Šo romanču notis nodevu skolotājiem priekš
Raiņa muzeja, un tagad viņām vajadzētu, šķiet,
atrasties Rakstniecības un teātra muzejā.

Daudz staigājām, braucām ar laivu, gājām
virsnieku klubā uz ballēm, un vispār mūsu attie-

cības bija ļoti tuvas un sirsnīgas. Es jau skaitī-

jos it kā par viņa saderētu līgavu. Runājām arī

par formālu precēšanos. Tikai es vēl nevarēju da-

būt šķiršanos no sava uz Ameriku aizbraukušā

vīra Valtera, un bez tam virsnieku līgavām vaja-
dzēja būt diezgan bagātām, vai vismaz vajadzēja
500 rubļu drošības naudas ielikt attiecīgā vietā

pēc bijušās Krievijas virsnieku dzīves noteiku-

miem. Bet tā kā man tādas summas nebija, tad

viņš pats apsolīja man šo summu iedot. Ar vārdu

sakot — viss bija sagatavots, lai es kļūtu par krie-

vu virsnieka kundzi.

Tā šī mīla turpinājās vairāk kā gadu. Pat

tad, kad biju mājskolotāja Jaunsvirlaukas Ķip-
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lokos, viņš pie manis brauca ar velosipēdu, lai

tiktos. Arī es, kad braucu Jelgavā, gāju pie viņa
ciemos.

Bet tad — nāca lūzums.

Reiz, iebraukusi no laukiem, gāju atkal to ap-
meklēt viņa skaistajā dzīvoklī. Sirds jūsmoja un

ilgojās to redzēt, bet... nepatīkams, satriecošs

pārsteigums.
Durvis viņa dzīvoklī bija vaļā, jo laiks bija

karsts. Es lēni uz pirkstu galiem žagos viņa dzī-

voklī, cerībā viņu pārsteigt. Bet... kāds skats

atklājās manām acīm! Es atradu viņu mīlinoties

ar kādu citu sievieti!
..

Pārbijušies, ne vārda nespēdama izteikt, tik-

pat lēni kā ienākusi, es steidzos viņa dzīvokli at-

stāt, bet nebiju palikusi nemanīta.

Pats par sevi saprotams, ka Kucevālovs bija
ārkārtīgi uztraukts. Tai pašā dienā viņš vairā-

kas reizes skrēja mani lūgties, bet es iebēgu dārzā,
aizslēdzu vārtiņus un to pavisam nelaidu iekšā.

Viņš bija izlūdzies arī visādi manu māti, vi-

sādi izskaidrojis un motivējis savu izturēšanos,

bet viss velti.

Es saplēsu visas viņa vēstules un portrejas,
lai izdzēstu no savas atmiņas viņa vārdu un no

savas dvēseles viņa tēlu, no savas sirds viņa mīlu.

Iznīcināju arī kādu skaistu ametista rotu, ko viņš
man kā līgavai bija dāvājis.

Arī viņš ālējās kā neprātā un izmisumā, gri-
bēdams savu grēku ja ne dzēst, tad mazināt.

To meiteni, ar ko tas bija mīlinājies, viņš vē-

lāk piedzirdījis un draugu sabiedrībā visādi iz-

ķēmojis, lai pierādītu, ka tā viņam pavisam maz-

vērtīga, bet tas mani sāpināja vēl vairāk.

Mana sirds tagad sāpēja arī par šo izķēmoto

un noniecināto meiteni, jo tā taču bija sieviete,
tāda pat sieviete kā es. Es sajutu, ka mums, sie-

vietēm, dara pāri, un es vairs nevarēju jūsmot par
to cilvēku, kas tiecas sievietes pazemot un kājām
mīt.



Aspazija emigrācijas laikā

(ap 1913. g.).
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Sirds sāpēja, mīlestība tomēr bija nāvīgi ie-

vainota un — mira.

Arī Kucevālovs briesmīgi cieta. Vēl tieko-

ties, tas izmisis nerima atkārtot Puškina poēmas
Jevgēņija Oņēgina vārdus:

„Un laime bij tik tuvu, tuvu..."
Jā, žēl jau bija arī man, bet grozīt tur vairs

nekā nevarēja. Tikai katrai nelaimei ir sava lai-

me un katram mākonim sava zelta maliņa. Tā

tas bija arī ar šīm bēdām.

Mana vilšanās un jau minētās apsmietās un

noniecinātās meitenes liktenis mani pamudināja
apņemties uzsākt cīņu par sievietes tiesībām un

sievietes likteņa uzlabošanu. Jeb kā es par to iz-

sakos savā biogrāfiskā romānā „Rudens lakstī-

gala":
„Tani bridi viņa (t. i. Arta, resp. Aspazija)

dzima apņemšanās cīnīties par sievietes likteni.

Ja arī viņa pati savas ciešanas būtu pārlaidusi,
citu ciešanas viņa nevarēja panest. „Es visām pa-

zemotām esmu māsa!" viņa izsaucās, „un gribu tās

modināt un par viņām atriebties!"

Lai nu arī varbūt es neesmu atriebusi sievie-

tēm nodarītās pārestības (kas arī diez' vai būtu

bijis labi), tad tomēr man gribas ticēt, ka es lat-

vju sievietes likteņa uzlabošanā un garīgās kul-

tūras pacelšanā ko neko tomēr esmu darījusi. Tās

ir vērtības, kas latvju kultūrai izkristalizējušās
no manāmciešanām un, šinī gadījumā, no manām

mīlas ciešanām. Mana sieviešu kustības ideja nav

vis aizņemta no Bēbeļa, bet tā izrietējusi no ma-

nis pašas.
Jā. Tā izbeidzās mana pirmā, spilgtākā jau-

nības mīla. Pirmā? — lasītājs ar izbrīnu un smī-

nu laikam jautās, jo no agrākā mana dzīves stāsta

viņš taču zina, ka es bijusi precēta sieva, resp.
Valtera kundze. Jā, precēta gan, bet pielaulāta
bez jebkādas mīlas, pat bez jebkādām simpātijām.
Mana sirds pret Valteri mīlā nekad nebija pavē-
rusies. Tāpēc lasītājs lai nebūt nebrīnās, ka es
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sakarā ar Kucevālovu runāju par savu nopietno
pirmo mīlu.

Romāns, ko pārdzīvoju ar Kucevālovu, nebija
tikai jūsmošana vien, nē — viņš atstāja lielu ie-

spaidu arī uz manu lirisko daiļradi. Šīs roman-

tikas atmosfērā dzima arī mana „Mirdzas dzies-

ma": «Mēness starus stīgo".
Reiz braucām abi ar laivu pa Driksnu unLiel-

upi (pie Jelgavas). Bija klusa, skaista mēness

nakts. Kucevālovs sēdēja laivas vienā galā un

airēja, bet es sēdēju laivas otrā galā pie stūres.

Braucām klusēdami, bet pilnais mēness sa-

vus starus tiešām stīgoja klusajā dzelmē. Gara

stāvoklis bija pacilāts.
Viss, viss no tā vakara man spilgti iespiedies

atmiņā. Atceros pat visādus šī brauciena sīku-

mus. Atminu, ka pēc laivas braukšanas gājām
cauri muižnieku kluba vientulīgiem koridoriem

un ka viņos atbalsojās mūsu gaitas soļi.
Bet pēc skaistā brauciena mani sagaidīja ma-

teriālais trūkums un bēdas.

Romantika, trūkuma skumjas un brīnišķā
mēness nakts virs Driksnas un Lielupes ūdeņiem
— viss tas saplūda savādā harmonijā, kas izska-

nēja no manas dvēseles kā pazīstamā dziesma:
«Mēness starus stīgo".

Tikai tas nenotika tanī vakarā, kad braucām,
bet gan vēlāk, šo braucienu atceroties.

Uzrakstīju viņu vienā rāvienā, pati atrazda-

mās savādā transam līdzīgā stāvoklī. Bet izpaus-
tie iespaidi bija minētā nakts brauciena pārdzī-
vojumi un izjutumi, tikai ar laiku vēl kristalizē-

jušies un noskaidrojušies manā dvēselē.

Vēl Kucevālova romantikas noskaņā ir uzrak-

stīts «Dzelmes karalis".

Reiz abi ar viņu ziemā gājām staigāt. Upes
ledū bija izcirsti āliņģi. Mēness stari rotājās gar

zilganiem ledus gabaliem, un — tas uz manu jūtu
pasauli un fantāziju atstāja savādu iespaidu un

dziļi ieglaudās atmiņā.
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Kādu citu ziemas vakaru, kad kopēji ar Ku-

cevālovu staigājām, griezās liels sniega putenis.
Tas ierosināja lirisko noskaņu, kas vēlāk izpau-
dās dzejolī „Balto raganu nakts" („Lidu, lidu, pār-
sliņas" etc).

Tikai abus šos dzejoļus uzrakstīju ne tūlīt

pēc minētiem gājieniem, bet gan daudz gadus vē-

lāk, dzīvojot Kastaņolā, Šveicē. Uzrakstīju viņus
no atmiņas, atceroties jau minēto gājienu, tā

gleznas un noskaņas.
Bez tam vēl ar Kucevālovu bieži staigājām

pa mūsu Jelgavas mājas skaisto dārzu. Par šiem

gājieniem ir uzrakstīts dzejolis „Mēness krēsla".

Vispār, mūsu mīla ar Kucevālovu bija jūsmī-

ga, apgarota — īsti ķiršu ziedi.

Domājot par garīgo atmosfēru šai Jelgava»
laikmētā, nāk prātā arī citi cilvēki, ar kādiem

tanī laikā man nācās tikties.

Pie mums nāca un mani apmeklēja Līza Eiche,
tagadējā mākslinieka Vidberga māte. Viņa bija
labs un sirsnīgs cilvēks, un mēs labi satikām. Par

viņu man patīkamas atmiņas. Labi vēl atceros

viņas man dāvāto skaisto saderināšanās fotogrā-
fiju, kur viņa ar savu nākamo mūža biedru stāv

pie kāda loga.
Tad pie mums nāca kāda Ženija Blūma un

manas mūzikas skolotājas Bacha un Jefimova.
Bacha kundze tagad apmēram 80 gadus veca, esot

kādā Jelgavas patversmē. Arī Elzai Stērstei viņa
vēlāk pēc manis pasniegusi mūzikas stundas.

Teātra dzīve tanī laikā Jelgavā bija stipri pa-

nīkusi. Pirmā luga, ko dabūtu redzēt, bija „Ka-
lifornijas zelta maiss", kur divi vīri ar resniem

vēderiem stāv viens pret otru. Tādus tos arī vis-

pirms redzēju teātrī ieiedama.

Dažreiz uzstājās arī Ādolfs Alunāns ar „Visi
mani radi raud" un citām savām izrādēm, kā arī

ar savām kuplejām.
Bet uz Ad. Alunānu es neturēju labu prātu

tāpēc, ka viņš guldīja manu «Atriebēju".
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Tad vēl, nez' kāpēc, dažas Jelgavas latviešu

teātra aktrises turēja par vajadzīgu par mani iz-

platīt visādas nelāga baumas. Kāda no viņām
fjušiņa) dzīvoja pretī mūsu Jelgavas mājai. Vi-

ņa redzēja, ka es allaž staigāju kopā ar virsnieku

Kucevālovu, un ar to pietika, lai mani visādi no-

ķengātu. Un ko gan es viņām biju darījusi? Arī

atklātībā es taču vēl nebiju diez' cik pazīstama,
jo no manis bija iespiesti tikai daži dzejoļi «Tē-

vijā" un «Baltijas Vēstnesī".

No vācu teātrī izrādītām lugām man patika
«Narciss". Tur skanēja cauri tas motīvs, kas ir

skanējis cauri visai manai dzīvei — ilgas.
Mani agrākie draugi Jansoni bija jau no Jel-

gavas prom. Kārlis Jansons bija nobraucis uz

Pēterpili, bet Roberts kaut kur uz ārzemēm.

Indriķis Alunāns (grāmatu veikala īpašnieks
Lielajā ielā) kā sabiedrisks darbinieks bija ļoti
flegmātisks un pasīvs. Mani viņš pazina no sko-

las laikiem. Viņam bija ne tikai grāmatu un

rakstāmlietu veikals, bet arī bibliotēka, no kuras

viņš par nelielu atlīdzību izsniedza grāmatas la-

sīšanai. Arī es no viņa čakli ņēmu šīs bibliotēkas

grāmatas.
Sakarā ar to man nāk atmiņā kāds jocīgs in-

cidents. Reiz biju atkal aizgājusi pie viņa pēc

grāmatām. Viņš laida mani pašu pie plauktiem
grāmatas meklēt. Uzkāpu uz trepēm un sāku kra-

vāties gar grāmatām, bet labi nevarēju pieiet,
Alunāns kaut kā mēģināja kāpnes pavirzīt, un

es ar visām kāpnēm uzgāžos viņam pašam virsū.

Kad Vecais Indriķis mani satika uz ielas, tad

viņš ar savu lielo seju smaidīdams jau pa gaba-
lam kliedza:

«Āre, Daukšu meita!"

Jelgavas Latviešu biedrībā, sabiedriskā un ga-

ra dzīvē lielāku spirgtumu tanī laikā ienesa viņas

jaunais priekšnieks J. Čakste (ievēlēts 1887. gadā).
Arī laikraksta «Tēvija" izdošanu un rediģē-
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sanu enerģiskais un sparīgais J. Čakste ņēma sa-

vās rokās 1888. gada rudenī.

Mani jaunā laikraksta iznākšana stipri inte-

resēja, un es «Tēvijai" nodevu dažus savus dze-

joļus. Tā, piem., jau drīzi pēc «Tēvijas" iznāk-

šanas Čakstes redakcijā 1888. gadā tiek iespiests
mans dzejolis «Latvju vīrs", kurā latvju vīrus mu-

dinu uz sparīgu darbu tēvijas un Latvijas labā.

Dzejolis nobeidzās šādi:

«Un cietu, nelokāmu prātu,
Ar darba spēju vienotu,

Kas tautai kalpot nenostātu —

To vīru labprāt redzētu!

Tu, latvju vīrs, vai dīkā stāvi,
Vai dieviem spriest mums nākotni?

Tev prasu tautas dzīvi
— nāvi,

Tev prasu Latv'jas likteni."

(~Tēvijā", 1888. g. Nr. 4.)

Nākamā 1889. gadā tiek iespiests kāds roman-

tiska satura dzejolis «Viņš nāks".

Ar Čaksti mums nodibinās diezgan draudzīgas
attiecības. Viņam labprāt patika, ka es pati sa-

vus dzejoļus aiznesu uz redakciju. Man atkal pa-
tika, ka viņš uz ielas mani sveicināja, jo viņš
taču bija nevien biedrības priekšnieks un redak-

tors, bet vispār ļoti populāra persona Jelgavā.
Kad Čakste bija Latvijas prezidents, tad kādā

kopmielastā, neilgi pirms viņa nāves, pie galda
kopā sēdot, mēs vēl atcerējāmies un omulīgi da-

lījāmies atmiņās par toreizējo laiku un
toreizē-

jiem piedzīvojumiem.
No literātu un mākslinieku aprindām bez Čak-

stes Jelgavā vēl dzīvoja Straumes Jānis jeb Vai-

delaitis.

Es ar viņu iepazinos «Tēvijas" redakcijā.
Drīz pēc tam mūsu draudzība palika īsti tuva un

sirsnīga. Nē. Tā bija vairāk kā vienkārša drau-

dzība.
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Mūsu jūsmīgā un sirsnīgā draudzība turpinā-

jās apmēram kādus trīs mēnešus. Pēc tam viņš

apprec grāmatveikalnieka Šifera meitu, un mūsu

simpātijas un draudzība izjūk.
Par mani Straume pēc tam vēl bija uzrakstījis

kādu dzeju «Ūdens meita" („Pa upes viļņiem strau-

jajiem"). Viņš pats šai dzejai komponējis arī

meldiņu.
Vēl «Tēvijas" redakcijā tiku redzējusi bijušo

«Dienas Lapas" redaktoru Bergmani. Ar viņu gan

neiepazināmies. Redzēju viņu, tā sakot, garām
ejot: viņš nāca iekšā, es gāju ārā. Viņš noskatī-

jās uz mani, es uz viņu. Vēlāk man ar viņu vairs

nav bijusi izdevība tikties un tuvāk iepazīties.

1889. gadā iznāk arī mani pirmie literāriskie

«kari".

Ādolfs Alunāns, ka jau agrāk minēju, bija
paņēmis manu lugu «Atriebēja" un guldīja. Bet

ar to vien viņš neaprobežojās. Vēl nejaukāk bija,
ka Alunāns, kas taču nav nekāds dzejnieks, sāka

«Dienas Lapā" pantos izzobot manu personisko
dzīvi. Es tūdaļ pret to sarakstīju asu pretrakstu
un nonesu to personīgi «Dienas Lapas" redakto-

ram P. Stučkām.

Tad arī pirmo reiz man bija izdevība viņu
redzēt. leejot redakcijā, man nāca pretī garš,
slaids jauns vīrietis, blonds, simpātisku izskatu

un ļoti pieklājīgām manierēm. Lūdza mani ap-
sēsties un izlasīja manu rakstu cauri.

Iznākums bija citāds, nekā es biju cerējusi.
Raksts esot pārāk ass, pat iznīcinošs, viņš, to uz-

ņemdams, varot zaudēt tādu vecu svarīgu līdz-

strādnieku kā Alunānu, un es jau esot tikai jauna
iesācēja. Tomēr, lai es rakstu atstājot viņam vē-

lākiem laikiem.

Šis raksts bija kāda satiriska parodija par
Ādolfa Alunāna gabalu «Līksmības avoti", kur

viņš lasītājus pamāca, kā izturēties dažādos svēt-

ku un svinību gadījumos.
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Stučka, rakstu izlasījis, vēl man piezīmēja:
„Kur jūs, jauna meitene, ar tik asiem zobiem!"

Es biju tāda nelga, ka savu rakstu atstāju
«Dienas Lapas "redakcijā, bet solītie „vēlākie lai-

ki" nemaz nenāca, un mans diezgan plašais raksts

tā nozuda.

Man, diemžēl, šis konflikts jāpiemin vēl tā-

lāk, jo tam bija lielākas sekas nekā paredzēts.
Sarūgtināta, es griezos pie «Baltijas Vēstne-

ša" redaktora, vecā nofrāta Dīriķa. Tas mani ar

abām rokām saņēma un ļoti pierunāja, lai es ne-

tikvien viņa laikrakstā rakstot, bet lai nākot arī

pie skatuves par aktrisi kā pirmā mīļotāja.
Pēdējo uzaicinājumu es nevarēju uzņemties,

jo biju saistīta ģimenes saitēm, un tad arī pie
skatuves gāja pilnā gaitā Akmentiņas ziedu laiki,

un bija jau angažēta jaunā Skaidrīte.

Bet rakstīt es varēju un tūdaļ turpat redak-

cijā uzmetu mazu dzejolīti, kas noderēja kā ve-

sels ābols. Tas bija sekošais, Alunāna
stilā:

«Tūdaliņ, tagadiņ
Burtu liči rakstīs:

Cits par dzīvi, cits par mākslu,
Cits par politiku.

Ņem to spalvu, mērc to tintē,
Kad tik lamāt proti!
Tūdaliņ, tagadiņ
Dienas Lapa drukās."

Nebija jau nekas liels, bet «Dienas Lapas" re-

daktors P. Stučka
par to bija varen noskaities. Jo

vairāk vēl, kad es uzrakstīju šādus tādus prozas

rakstiņus pret viņu. Ar manu niecīgo personu

vecajai strāvai bija nākuši jauni, sīki pieplūdi.
Uz manu dzejolīti «Dienas Lapas" (Nr. 90,

1889. g.) Zobgals atkal bija ievietojis trīs pantiņu
garu parodijas dzejolīti arī ar virsrakstu «Tūda-
liņ, tagadiņ!", kur vēršas atkal pret mani un pret
veco Dīriķi.
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Bez augša minēta dzejoļa 1889. gada vel «Bal-

tijas Vēstnesī" ievietoju «Ganu dziesmu" (Nr. 29),
«Mans bāleliņš" (Nr. 11).

Nopietnajiem dzīves notikumiem mana torei-

zējā dzīves laikmetā Jelgavā pa starpām jaucās
arī daži raksturīgi dzīves sīkumi ar komisku no-

krāsu.

Mājā, kas tagad Jelgavā bija mūsu īpašums,
gadus 10 atpakaļ, kā jau minēju, mamma bija
mani, kā mazu meiteni, nodevusi pansijā.

Teit, tanī laikā dzīvojot un ejot savās skolas

gaitās, izdarīju arī daudz dažādu nerātnību: kāpu
kokos, uz sētām, kaitināju dažus cilvēkus v. t. t.

To apkārtējie ļaudis arī bija novērojuši, un daži

mani saukāja par trako Rozenbergu.
Bet tad es uz vairākiem gadiem no šīs apkārt-

nes biju pazudusi.
Tagad nu, pēc 9 vai 10 gadiem, es še parādījos

kā pieaugusi jaunava.
Daži no apkārtējiem pilsoņiem sāka uz mani

acis mest. Tā, atminu, kādreiz pie maniem vecā-

kiem, par mani interesēdamies, bija ieradies kāds

diezgan turīgs kungs.
Sēdējām pie galda un dzērām tēju. Šo un to

runājām. Minētais kungs pārkravā savas atmiņas
par šo vietu un namu. Starp citu viņš pastāsta,
ka senāk te esot dzīvojusi kāda draiskulīga un

traka skuķe Rozenberga. Tā jau laikam labu ga-
lu nav ņēmusi. Vai nezinot, kur tagad viņa?

«Zinu gan," es atbildu.

«Nu, kur tad ?" jautā minētais kungs.

«Sēž tepat jums pretī aiz galda..."

Kungs palika stipri neomulīgs, ātri taisījās
prom un pēc tam arī vairs nenāca.

Kādu citu reizi braucu uz Rīgu. Vagonā pretī
sēd man trīs vācu kungi resnām zelta pulksteņ-

ķēdēm un resniem gredzeniem uz pirkstiem. Divi

no tiem resni un sarkani, trešais tievs. Degvīna
pudeles viņiem kabatās.
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Kad tievais iziet ārā, tad resnie prāto, kā viņu

piekaut.
Izrādās, ka viņi — miesnieki. Viņi mani no-

vēro.

Drīz pēc tam redzu atkal šos kungus kada

ballē. Resnie mani pazīst un nāk aicināt uz deju.
Kad negribu iet, tie izbrīnījušies jautā: vai

neredzot, kādas šiem lepnas drēbes mugurā un

kādi gredzeni pirkstos? —

Uz ballēm gāju diezgan bieži, sevišķi ar Kuce-

vālovu virsnieku klubā.

Kucevālova mājā nācās iepazīties un tikties

arī ar citiem krievu virsniekiem.

Atceros, reiz ar kādu no tiem četrrocīgi spē-
lējām klavieres. Bet virsniekiem jau prātā vie-

mēr romantika un „randiņi".
Muzicē jot viņš arī mani uzaicināja uz «randi-

ņu". Bet kur? Nolieku to uz kādas ielas stūra

zināmā laikā.

Uz «randiņu", protams, neaizgāja, un virs-

nieks kādu stundu dabū jis gaidīt niknā 20 grādu
salā un mājās pārnācis tīri zils nosalis. Man bija
prieks, ka romantisko virsnieku dabūju panerrot.

Arī par mājas dzīvi prātā nāk dažs labs ko-

misks gadī jums. Tā, piem., mūs šad un tad nāca

apmeklēt kāda vienkārša sieviete, kas Daukšās

pie mums bija dzīvojusi par meitu. Reiz viņa at-

nāk pie mammas un stāsta par savu slimību. Esot

bijusi pie ārsta. Ārsts teicis, ka nervu vaina.

Viņa nu atnākusi un mammai noslēpumaini
prasa:

«Sakiet, kas tie nervi īsti ir, vai kādi tārpi
vai?"

—

Dažreiz iegriezos arī Annas baznīcā paklau-
sīties Veco Konradiju. Viņam sava joka nekad

netrūka. Tā, piem., reiz viņš mirušu piemiņas die-

nā stāsta par Dieva žēlastību un sakarā ar to iepin
šādu vietu:

«Mīlā draudze! Vai tā nav Dieva žēlastība,
kad tu kādreiz nāc piedzēries no kroga mājā un
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kad tev deguns iet šā un tā, šā un tā, un kad tu to-

mēr ar savu degunu neatsities kā ar ķīli pret sie-

nu? — Vai tā nav Dieva žēlastība?"

Tikai reiz, Konradija anekdotus klausoties,

man izgāja diezgan slikti. Tas gan bija, kad skolā

gāju.
_Kādas trīs meitenes bijām atkal iegājušas

klausīties viņu. Tas bija kādos ķeizara svētkos.

Savā svētrunā un savās līdzībās tas iepin at-

kal kādu jocīgu stāstu.

„Mīļā draudze! Kādās mājās puisis ar meitu

plucina pakulas. Tik ilgi plucina, plucina paku-
las, kamēr beidzot puisis sāk pašu meituplucināt!"

Mēs, meitenes, sākām skali smieties. To iz-

dzirda viens no baznīcas nabagiem (kam uzlikts

par pienākumu baznīcā kārtību uzturēt) un izve-

da mūs visas trīs no baznīcas laukā.

Reizēm patika pajokot arī ar mammiņu. Tā

reiz es viņu ņēmos eksāminēt ar šādu uzdevumu:

„Tu zini, ka senajā Romā tos kristīgos, kas at-

klāti savu ticību apliecināja, meta plēsīgiem zvē-

riem priekšā.
Bet ja nu turarī tu būtu bijusi, un ja tev būtu

prasīts, vai tu atzīsti kristīgo Dievu, vai piekriti
Romas toreizējai pagānu ticībai, ko tu būtu da-

rijusir

Uz to mamma atbildēja:

„Uja! vai tad es mulķe? Vai tu domā, ka es

savu muti nevarētu savaldīt? ..."

Humoram un labam jokam dzīves gaitās vien-

mēr liela nozīme: tie šad un tad liek aizmirst dzī-

ves nopietno pusi, paceļ tai pāri, ļauj atvilkt elpu
grūtajā eksistences cīņā. Un šī cīņa turpinājās.

Man viens no sāpīgākiem jautājumiem Jelga-
vā bija — naudas rūpes. Vajadzēja pašai, vaja-

dzēja arī piederīgiem, bet naudas nebija kur ņemt.

Bija jāmeklē darbs un peļņa ārpus mājas.

Bet arī tas, kā jau reiz sacīju, nebija viegli.
Bija tikai dažādi gadījuma darbi.
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Tādu reiz, atceros, dabū ju Torchiani kondito-

rejā, kuras īpašnieks bija kāds Klismanis.

Jau konditorejas darbs bija grūts un nepatī-
kams, bet Jaunākais vēl tas, ka pats Klismanis sā-

ka palikt stipri uzbāzīgs. Tāpēc bija jātaisās no

turienes prom un jāmeklē cita vieta.

Tā kā Jelgavā bija mazas izredzes, tad mek-

lēju kādas skolotājas vai mājskolotājas vietu ār-

pus Jelgavas.
Biju pat gatava braukt uz Krieviju, jo tur arī

algu lielāku maksāja. Tur nosūtīju vairākus pie-
dāvājumus un savas fotogrāfijas. Bet saņēmu at-

bildes, ka vēl esot par jaunu un nepiedzīvojušu.
Tāpēc cits nekas neatlika, kā pieņemt vietu kaut

kur tepat Latvijā, kaut arī uz mazāk labvēlīgiem
materiāliem nosacījumiem (Krievijā maksāja ap

30 rubļu mēnesī, kamēr Latvijā tikai 10 rubļu).
Tādu vietu arī pieņēmu 1891. gadā Jaunsvir-

laukas Ķiploku mājās.

Ķiploku mājās

Tur man bija jāgatavo uz eksāmeniem divas

Ķiploku meitenes: Alīde un Lūcija Ģirgensones.
Bet mājās bija ierīkota it kā maza skoliņa. Tur

mācīties kopā ar Ķiploku bērniem nāca arī vēl

daži kaimiņu bērni, piem., no Jaunzemjiem, Imba-

tiem v. c. Pavisam mans skolnieku pulciņš bija ap

10 bērnu. Tie visi tad nu man bija mācāmi uz da-

žādiem eksāmeniem. Tas nebija viegls darbs. Bet

es strādā ju ar lielu pašaizliedzību un nopietnību.
Pret bērniem skolas gaitās biju stingra, lai

pieradinātu tos pie pienākumu izpildīšanas.
Ķiplokos man dzīve bija laba. Pati Ķiploku

saimniece, Ģirģensona kundze, pret mani vienmēr

bija mīļa un laipna. Mēs dzīvo jām kā divas labas

draudzenes. Arī barot mani baroja ļoti labi.

Tāpat sirsnīgi un mīļi bija arī kaimiņi. Atce-
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ros, ka Imbatu jaunkundzes man iedāvināja pus-
vadmalas lillā svārkus ar mellām strīpiņām, un

vēlāk uz svētkiem parķa blūzi.

Starp bērniem, kā jau skolās parasts, bija da-

žādi, gan čaklāki, gan slinkāki, gan vairāk, gan
mazāk apdāvināti. Pati jaukākā no manām torei-

zējām skolniecēm bija kāda Augušie. Vēlāk viņa

mācījusies arī Draudziņas skolā. Jauki un mīļi
bērni bija arī abas pašu Ķiploku meitenes: Alīde

un Lūcija.
Kad mācības gadam bija beigas, tad bērni

brauca uz eksāmeniem Jelgavā. Visi no tiem eksā-

menus nolika labi un iestājās cits reālskolā, cits

ģimnāzijā.

No Ģirģensona kundzes par darbu nopelnīju
glītu pelēku kleiti. Tā bija mana pirmā pašas pel-
nītā goda kleite. Manas agrākās kleites mans bi-

jušais vīrs Valteris bija pārdevis izsolē kopā ar

citām mantām, tāpēc man arī apģērbs bija jāno-
pelna atkal pašai no jauna.

Pa vaļas brīžiem Ķiplokos arī šuvu sev drē-

bes, un te izrādījās, ka arī mana šūtmācība nebija
bijusi velta. Taisnība tautai, kas teic: „Viss

labs, ko cilvēks iemācās." Dzīve raiba, un bēr-

nībā vai agrā jaunībā tu nevari paredzēt, kādas

dienas vēlāk pienāk.
Mani vecāki, protams, dzīvoja Jelgavā. Laiku

pa laikam iebraucu pie tiem ciemā. Tādos gadī-
jumos tad arī Ķiploki man iejūdza staltu baltu

zirgu, rudeņos iedeva pa krietnai kulei ābolu, žā-

vētas desas v. c. kā ciema kukuli maniem mājinie-
kiem. Ar vārdu sakot, Ķiploki bija caur un cauri

goda ļaudis un, kā jau teicu, pret mani mīļi un

laipni vienmēr un visur.

Netrūka arī mazu romantisku piedzīvojumu.
Sievietes būtnei jau piemīt tāda īpašība, ka ar vi-

ņu vienmēr saistās kaut kādi romantiski pave-
dieni.

Viens no inteliģentākiem maniem tā laika ka-



Jaunsvirlaukas „Ķiploku" istaba, kur Aspazija sarakstījusi

„Saules meitu" (1. logs pa labi no verandas).

Daukšu pagalms ar dīķi, kas allaž minēts Aspazijas darbos.
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valieriem bija toreizējais Jaunsvirlaukas rakstve-

dis Teodors Šēnfelds. Viņš bija pret mani vien-

mēr ļoti uzmanīgs, laipns un sirsnīgs. Ziemā viņš

labprāt mīlēja atbraukt uz Ķiplokiem un mani iz-

vizināt savās kamanās. Atceros, ka braucām cie-

mos pie Dučkenu jaunkundzēm, kas bija manas

skolas biedrenes.

Arī garīgās attīstības ziņā viņš stāvēja krietni

pāri parastajam lauku skrīvera tipam. Tāpat kā

vīrietis viņš bija diezgan atšķirīgs.
Bet vai skolotājas darbs, kleitu šūšana un

drusku romantikas jau piepildīja visu manu dzīvi

Ķiplokos?

Nebūt nē. Bez visa tā un pāri visam tam pa-
lika vēl kas, un, varbūt, taisni pats svarīgākais.
Tās bija manas radošās dvēseles tieksmes.

Tiesa, laika bija bezgala maz. Dienas aizņem-
tas ar skolotājas darbu un dažām praktiskām lie-

tām, pārrunām v. t. t. Pat lasīt dienā neatlika

laika. Palika tikai — naktis. Tās bija mana at-

pūta, bet arī — manas radošās aktivitātes brītiņi
un laiki.

Pa šīm nakts klusuma stundām Ķiplokos uz-

rakstīju savu poēmu „Saules meita".

Šīs poēmas pirmideja dzima, izlasot Šellija
„Feenk6nigin". Bet gan tikai pats virsraksts bija
ierosinošais, ne vairāk.

Šī Šellija darba ierosinātā pirmideja tad bija
tā sēkla, no kuras izauga visa poēma. Vēl Ķiplo-
kos dzīvodama, 1891. gadā šo poēmu iesūtīju

«Austruma" redaktoram J. Velmem.

Velmē, diemžēl, atsūtīja man manuskriptu at-

pakaļ ar piezīmi uz malas, ka poēma nav iespie-
žama un ka autorei vispār nav vērts ar dzeju no-

darboties. Bet ja nu tomēr rakstīt gribot, tad lai

labāk rakstot kādus reālus tēlojumus un tad —

prozā, ne dzejā.
Šis noraidījums un šī negātīvā kritika uz mani
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atstāja dziļu, sāpīgu iespaidu. Es rūgti raudāju

un sirsnīgi lūdzu Dievu.

Kad dienas gaitas bija galā un pār zemi un

cilvēkiem nolaidās nakts klusums un miers, tad

es savā istabiņā par visu to vēl domāju un domāju.
Nakts tumsā es piegāju pie loga un raudzījos

plašajā debess telpā. Bet tur man tieši pretī mir-

dzēja kāda spoža, spoža zvaigzne. Nekad es vēl

nebiju redzējusi tik spožu zvaigzni kā tagad šo.

„Tā ir mana zvaigzne," man iešāvās prātā. Un

es ticēju, ka tā ir mana zvaigzne. Bet ja man tik

spoža zvaigzne, tad es ar saviem ideāliem un cen-

tieniem nevaru pazust.
Mans gars nomierinājās, dvēselē atausa atkal

cerības un spēki. Nolēmu turpināt uzsāktās gaitas
un cīnīties. Jā. Es ticēju savai zvaigznei. No-

mierinājusies es iemigu un redzēju savādu sapni:
es rāpos uz kādu kalnu, rāpos un kritu atpakaļ,
bet tomēr neatlaidos un rāpos. Beidzot ar lielām

grūtībām es tomēr kalnā uzrāpos.

Savās cerībās es nebiju vīlusies. Vēlāk vācu

avīzē „Berliner Tageblatt" parādījās tulkojumā
daži fragmenti no Saules meitas, kā arī rakstnieka

un kritiķa Andrejanova atsauksmes, kurās viņš,
starp citu, raksturo „Saules meitu" kā „sārtu vī-

nu zelta traukā".

Vēl dažus gadus vēlāk lielās vācu izdevniecī-

bas galva Filips Reklams pašrocīgi man atrakstīja
vēstuli un lūdza, lai es dodu „Saules meitu" vācu

tulkojumā viņa izdevumam. Tikai šis aicinājums
iekrita ļoti nelaimīgā laikā: Rainis patlaban bija
apcietināts, un es aiz uztraukuma un nevaļas ne-

spēju Reklāmām pat atbildēt.

Tā «Saules meitu" vērtēja vācu prese. Bet arī

latviešu prese drīz mainīja savu viedokli par vi-

ņu. Tā, piem., dažus gadus vēlāk arī J. Velmē

iespieda «Saules meitu" savā «Austrumā" (1894. g.)
un pie tam negrozītā veidā, bet tas notika tāpēc,
ka ar lielām sekmēm bija izrādīta mana «Vaide-
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lote", nolasīts mans «Prologs Rīgas Latviešu bied-

rības 25 gadu jubilejas dienā" (1893. g.) un vispār
— es biju jau iekarojusi sev zināmu stāvokli lat-

viešu literātūrā.

Tai pašā 1894. g. «Saules meita" iznāca arī at-

sevišķā grāmatiņā. Izdeva to H. J. Draviņ-Drav-
nieks Jelgavā.

Ja man jautā, kur es ņēmusi tās prātnieciskās

idejas, kas ietvertas «Saules meitā", tad jāteic, ka

ar prātniecisko domu pasauli es labi dabūju ie-

pazīties, kā to jau agrāk aizrādīju, savās literā-

riski-filozofiskās studijās maģistra Kārļa Jansona
vadībā. Tur iepazinos gan ar Platona un Sokrāta,

gan Kanta, Šopenhauera un Dīringa pasaulvie-
dokļiem. Bez tam arī man pašai bija jau sava fi-

lozofisko atziņu pasaule, gan apzinīga, gan intui-

tīva. Daļu no šīs savas domu pasaules tad arī

esmu izteikusi šinī savā jaunības dzejojumā.
Ar «Saules meitu" arī mana literāriskā dar-

bība Ķiplokos aprobežojās, jo brīva laika atlika

ļoti maz.

Dzejoļus Ķiplokos pavisam netiku rakstījusi.
Dziedāt gan daudz dziedājām, jo Ģirģensona kun-

dze ļoti mīlēja tautas dziesmas.

Vēl beidzot jāmin kāds vārds par tiem dzīves

sīkumiem, kas ar savu komiķu un humoru atsvai-

dzina dvēseli pat dažā skumju brīdī. Netrūka

tādu brīžu arī Ķiplokos.
Tā, piem., man palikusi atmiņā mana zobu

sāpju ārstēšana.

Pilsētā ar zobu sāpēm vieglāki tiek galā, bet

ko uz laukiem darīsi? Tāda nelaime man uzbru-

ka Ķiplokos. Zobs sāp kā traks, bet pilsēta tālu.

Te atnāk kaimiņu saimnieks Jaunzemis. Vi-

ņam gatavs līdzeklis pret zobu sāpēm: vajag iz-

durt ausis un ielikt auskarus. Bez tam vēl slimī-

ba arī apvārdojama.
Sacīts, darīts. Jaunzemis stājas pie darba.

Dur manas ausis, pūš un skaita kaut kādus bura-

mus vārdus, pūš un atkal skaita!
...
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Jautrību jau šī pūšana un duršana gan radīja
lielu, bet zobu sāpes tomēr nepārgāja. Vēlāk ar

vēl lielākām sāpēm zobs Jelgavā bija jāizrauj.
Daudz nemazināja arī šīs sāpes morfijs, ko zobu

ārsts pielietoja. Pats interesantākais tikai bija
tas jaunais pārdzīvojums, ko morfijs radīja. Tā

bija tāda laimības labsajūta, ka šķita: pasaulē
vairs laimīgāka brīža nevar būt.

Ar zobiem vispār esmu daudz mocījusies. Arī

savā otrā mājskolotājas vietā Limbažu tuvumā

(Drieliņos). Tur (Limbažos) zobārsta trūkuma

pēc zobus man „ārstēja" feldšeris Šņore. Un viņa
ārstēšana bija tā, ka viņš man uz reizi izrāva trīs

zobus. Un kā vēl: uzmeta tiem vienkārši cilpu un

tad rāva. Pēc tam trīs baltus smukus zobus noli-

ka man priekšā uz galda! Pats par sevi

ka tā bija īsta Ēģiptes mocība. Bet par to tie bija
Limbaži!

Drieliņu laikmets

Kad mājskolotājas darbs Ķiplokos izbeidzas,
tad iebraucu atkal Jelgavā.

Mana dzīves vieta, protams, bija atkal pie ve-

cākiem. Arī dzīves kārta bija jau agrāk piere-
dzētā: grūtie mājas darbi, gadījuma darbi ārpus
mājas, trūkums, bet visam tam pāri — slāpes pēc
plašākiem gara dzīves apvāršņiem un literāris-

kās darbības.

Tā kā Jelgavā vietas bija grūti atrast, tad

meklēju atkal mājskolotājas vietu.

Tādu arī dabūju pie latviešu muižas arenda-

tora Rikveiļa Drieliņu muižā, Limbažu tuvumā.

Taisījos atkal ceļā. Savācu savas mantiņa»
un sasaiņoju tās kādā pelēkā kastītē, ko ņēmu
līdz: dažas grāmatas, veļu un cik bija drēbju. Mu-

gurā uzvilku kādu lillā kleiti ar dzeltenām zvaig-
znītēm, tumši zilu mētelīti un — ceļam biju atkal

gatava.
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Vispirms nobraucu uz Rīgu. Tur ilgi Rīgas
stacijā gaidīju vilcienu, sēdot piesmakušās telpā*

starp krievu maišelniekiem. Kad vilciens beidzot

pienāca, tad sēdos iekšā un braucu līdz Valmierai.

Pēc norunas, tur vajadzēja būt pretī zirgam no

Rikveiļiem.
Tā arī bija. Kad izkāpu no vilciena, tad mani

gaidīja braucējs ar savādiem ratiem, tā saukto

„līnijdrošku". Es tādu nebiju redzējusi, jo mēs

Zemgalē braucām ar tamboru ratiem. Nevarēju
lāga izprast, kā uz viena tāda šaura dēļa varēs

braukt.

Pakaļ atbraukušais cilvēks paņēma manu

kastīti ar mantām un piesēja līnijratu dēlim

priekšā.
Kad tas bija izdarīts, tad vedējs savādā iz-

loksnē man uzsauca:

„Nu, meič', sēž virsū!"

Es sēdos arī uz līnijratu dēli un ar abām ro-

kām turējos pie savas kastiņas. Tā nu mēs brau-

cām.

Braucām un braucām, pāri Zilajam kalnam

un cauri vai visai Vidzemei
—

tik garš un ilgs
man likās šis brauciens.

Beidzot pašā vakarā iebraucām Drieliņu mui-

žā. lebraucot arī tur redzēju savādu skatu: sēts-

vidū stāvēja kāds strādnieku pulciņš un viņiem
pretī kāds labi ģērbies kungs ar pistoli rokā.

Izrādījās, ka tie bija streikotāji linu strādnie-

ki, kam ar darbdevēju bija izcēlušās kādas domu

starpības.
Pēc garā brauciena man tad ierādīja kādu is-

tabu, kopā ar bērniem, dienu ļāva atpūsties, bet

otras dienas rītā bija jāstājas skolas darbā.

Ko mācīt bija man divas meitenes: 12 gadus
vecā Vallija un 8 gadus vecā Irmīte.

Tagadējā Rikveiļa kundze abām meitenēm

bija pamāte. Vallija mācījās itin labi un bija
diezgan apdāvināta mūzikā, kamēr Irmītei bija
diezgan grūta galviņa.
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Ar Valli ju mēs lieli draugi nepalikām, bet

Irmīte bija ļoti mīļa meitiņa.

Atceros, ka reiz, atbraucot atpakaļ no mājam

pēc kāda svētku pārtraukuma, Irmīte man pie-

skrēja klāt un sacīja:

„Frāulein, es vairs nemaz nemācīšos!"

„Kā tā? Nu tad es raudāšu," es atbildēju.
Irmīte padomāja, apķērās man apkārt un iz-

saucās:

„Nu, tad gan, mīļā Frāulein, es mācīšos."

Un mācījās ari meitenīte, cik vien viņas spē-

jas tai atļāva. Visu laiku Irmīte ar mani bija ļoti

mīļa. Tagad, kā dzirdēju, viņa esot mirusi.

Skolas darbs ar Rikveiļa meitenēm man aiz-

ņēma diezgan daudz laika: ikdienas 8 mācības

stundas: 6 skolas priekšmetos un 2 stundas mū-

zikā.

Dienā no 12—2 bija pārtraukums. Tad vai

atpūtos un gāju staigāt, vai arī reizēm rakstīju,
kā vēlāk to atzīmēšu sakarā ar „Vaidelotes" tap-
šanu.

Vakarā, kad beidzās mūsu oficiālās skolas

stundas, tad bērni atkal mācījās un gatavoja stun-
das otrai dienai. Tā kā viņi to darīja balsī un

vienā un tanī pašā istabā, kurā arī man bija jā-
dzīvo, tad saprotams, ka es patstāvīga un radoša

nekā nevarēju strādāt. Bet pie šī jautājuma
man vēl nāksies atgriezties vēlāk.

Rikveiļi bija ļoti bagāti cilvēki. Drieliņu mui-

žu tie turēja uz renti. Dzīvojamā ēkā jeb pilī is-

tabu bija daudz.

Kundze labi ģērbās un laiku pa laikam brau-

ca uz Rīgu jaunas tualetes iepirkt.
Labi viņa spēlēja klavieres, spēlēja pat Bēt-

hovenu un citas sarežģītas kompozicijas.
Man gan klavieres lietot atvēlēja tikai skol-

nieces mācot.

Mācības valoda bija vācu (kamēr Ķiplokos —
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krievu). Kad bērni nesaprata, tad lietoju arī lat-

viešu valodu. Arī pie galda runājām vāciski.

Muižā šad tad ciemojās arī daži tanī laikā

akadēmiski izglītoti latvieši, piem., Gailītis, kāds

mācītājs Avots v. c.

Latviešu laikraksti un žurnāli gan muižā ne-

kādi nepienāca.
Mana alga bija 10 rubļu mēnesī. Pārtiku deva

labu, un arī izturēšanās pret mani bija laba. Kad

Rikveiļi gāja viesos, arī mani aicināja līdz. Vis-

pār — satikām labi.

Muižas apkārtne sevišķi skaista nebija, kaut

gan muižas parku skaistuma ziņā nevarēja smā-

dēt.

Tādi bija mani vispārējie dzīves apstākļi
Drieliņos.

Vēl tikai kāda interesanta epizode. Reiz

Limbažos bija sarīkota masku balle. Tā kā citi

mani mājinieki uz to rosīgi taisījās, tad es darīju
to pašu. Tikai man līdzekļu nebija dārgu kostī-

mu sagatavošanai, bet iet tomēr gribējās. Ko da-

rīt? Prātā iešāvās interesanta doma, kā tikt cauri

lēti un labi. Es lūdzu mājiniekiem, lai man dod

visādas drēbju lupatiņas. No šīm lupatiņām un

papīra strēmelēm es sev pagatavoju kostīmu, un

tādā veidā, ka papīra strēmeles reprezentēja nošu

papīra līnijas un notis, bet nošu atslēga man bija
uz galvas. Uz drēbēm man bija izšūti vārdi:

„Dievs, svētī Latviju". Tā tad mugurā man bija
mūsu himnas vārdi un arī notis.

Masku ballē bija ieradies arī mūsu himnas

komponists Baumaņu Kārlis.

Viņš, mani redzot tādā kostīmā, bija tā sajūs-
mināts, ka ar asarām acīs mani apkampa un uz

pieres noskūpstīja.
Tā bija pirmā un pēdējā reize, kad redzēju

Baumaņu Kārli. (Viņš mira 1905. g.) Mana mas-

ka tika atzīta no visiem par oriģinālu un skaistu.

Rikveiļiem Drieliņu muižā drīz izbeidzās ren-
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tes laiks, un viņi pārgāja dzīvot uz kādām mā-

jām, Ķaukuļiem, apm. 4 kilom. no Limbažiem.

Tur viņi dzīvoja tikai īrē. Mājās saimniekoja
■cita persona.

Arī Ķaukuļu mājās rosījās plaša dzīve. Tur

Rikveiļiem bija savs dārzs, savs plašs dzīvoklis.

Arī es tur dzīvoju savā atsevišķā istabā.

Mājas atradās skaistā vietā, un man šķiet, ka

tas ir viens no skaistākiem Latvijas stūrīšiem.

Ķaukuļu mājās dzīvodama, es arī dabūju no

maģistra Birzmaņa sajūsminātu vēstuli un uzaici-

nājumu braukt uz Rīgu un pastāvīgi strādāt pie
Rīgas Latviešu teātra. Tas bija 1893. gada pava-
sarī.

Pavisam Drieliņos un Ķaukuļos sabiju divu»

vai trīs semestrus. Pa Ziemas svētku un vasara»

brīvlaiku, protams, braucu pie vecākiem uz Jel-
gavu.

Bet kāda gan bija mana literāriskā darbība

Drieliņos un Ķaukuļos?
Mans oficiālais skolotājas darbs, kā jau mi-

nēju, man aizņēma visu dienu.

Arī vakari man bija mazvērtīgi, dzīvojot vie-

nā istabā ar bērniem, kas balsī mācījās un līdz ar

to padarīja man neiespējamu katru radošu darbu.

Visa šī mācīšanās «mašinērija" apstājās tikai

ap pīkst. 10-tiem vakarā, kad bērni nogāja gulēt.
Tad sākās man īstais darba laiks, t. i. mani radošā

darba brīži. Tad es strādāju no pīkst. 10-tiem

līdz pīkst. 2-viem naktī un arī ilgāki.

Drieliņos man izdevās sarakstīt divas lugas:
«Vaideloti" un «Antoniju" (vēlāko «Zaudētās tie-

sības").
Sakarā ar lugu rašanās jautājumu jāņem vē-

rā trīs lietas: 1) lugas materiāls jeb viela, 2) uz-

rakstīšanas psīchiskie dzenuļi un 3) pēdējie iero-

sinājumi.
Viens svarīgs vielas avots bija — latvju tauta»

dziesmas. 1888. gadā iznāca Aronu Matīsa «Mūsu
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tautas dziesmas. Pa tēvijas kalniem un lejām la-

sītas un vaiņagā vītas". (Pūcīšu Ģederta apgā-
dībā.)

Tur atspoguļojās mūsu tautas prieki un bē-

das, mūsu tautas dzīves ainas. Bez tam šis krā-

jums bija pirmais, kas atvēra man mūsu tautas

poēzijas daiļumus.
Otrais un svarīgākais materiālu avots bija —

Rūtenberga Baltijas vēsture. Tur Latvijas un
Lie-

tuvas likteņi tika sīkāki apgaismoti, un tur da-

būju tuvāki iepazīties ar vēsturisko personību
vārdiem un raksturiem, kā, piem., Oļģerta v. c.

Tautas nostāsti, Arona krātās tautas dziesmas

un Rūtenberga vēstures fakti par Latvijas un Lie-

tuvas pagātni, kopā radīja man plašu un intere-

santu ainu virkni no latvju un leišu tautas dzīves

un vēstures.

Bet visam šim materiālam vēl trūka kopības
un vienības. Tādas vienības rašanos paveicināja
kāds nejaušs gadījums.

Reiz gadījās man Rīgā iet gar P. Bērziņa

grāmatu veikala logu. Bet gara cilvēks taču ne-

var vienaldzīgi garām paiet grāmatu veikalam.

Jāpiestājas painteresēties un papriecāties par

grāmatu pasauli.
Šinī logā starp grāmatām ieraudzīju arī kādu

māksi. Krēsliņa gleznu. Uz tās bija tēlota kāda ie-

mūrēta sieviete ar ūdens krūzi blakām.

Šo gleznu skatot, man iešāvās prātā drāmas

„Vaidelotes" pirmideja. Līdz šim atmiņā krātais

materiāls par Latvijas un Lietuvas pagātni da-

būja īpašu organisku vienību, un garā sāka izvei-

doties arī „Vaidelotes" plāns. Radās, tā sakot, lu-

gas koncepcija. Vajadzēja nu tikai to izveidot,

izstrādāt, uzrakstīt. Techniskās zināšanas man

bija no agrākām studijām, ko ieguvu Kārļa Jan-
sona vadībā (no tā laika vispār man daudz jaunu

ideju).
Pirmo uzrakstīšanas iespēju centos rast Jel-
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gavas diezgan grūtajos apstākļos, kur „Vaideloti"

viņas pirmajā veidojumā tiešām arī uzrakstīju.

Viņa diezgan stipri atšķīrās no tagad pazīstamās

manas „Vaidelotes".
Lugas saturs un uzbūve bija šādi:

Pirmajā cēlienā Mirdzas nemierīgais un mek-

lējošais gars tausta sev ceļu, meklē reālizēties un

izpausties kādā piemērotā darbībā.

Šinīs garīgo meklējumu gaitās tā sastopas ar

garīgi radniecīgu vīrieti. Viņi saprotas. Mirdza

to uzlūko kā palīgu, kā cilvēku, kam ar viņu var

būt kopējas gaitas. Tas ir — Laimonis.

Viņu starpā iedegas mīla, bet tā nav galve-
nais, kas viņus saista. Viņus vieno augstāki ideāli,

un mīla tos tikai papildina.
Ceturtajā cēlienā Laimonis atsakās no Asjas,

jo Asja ir tikai sieviete. Laimonis pieķeras Mir-

dzai, jo Mirdza tam ir radniecisks gars.

V cēlienā saceļas viss Lietuvas senais brīvī-

bas gars, liesmo revolūcija. Laimonis to vada.

Laimonis ar Mirdzu šinī revolūcijas vētrā

gāž vecos dievekļus. Tie grib radīt jaunu idejis-
ku pasauli, jaunu reliģiju, bet ļaudis tos nesaprot.
Ļaudīs vēl spēcīgāks ir vecais konservātīvais

gars. Tie saceļas pret apvērsuma vadītājiem:
Laimonu un Mirdzu

—
tie viņus vienkārši nosit.

Pirmajā „Vaidelotes" veidojumā, tā tad, val-

došais motīvs ir idejiskā, ne romantiskā cīņa.

Bet idejas un idejiskās cīņas ir „asas" lietas,

un visi, kas lugu bija lasījuši, domāja, ka cenzūra

lugu nelaidīs cauri.

Beidzot lugas pirmais veidojums kaut kur no-

zuda, un Drieliņos es uzrakstīju „Vaideloti" otrā

veidojumā — tādu, kā tā tagad pazīstama.
Bet kas tad mani īsti spieda „Vaideloti" arī

otrreiz uzrakstīt? Kas mani spieda sev laupīt šīs

atpūtas stundas un jūgties grūtajā jaunrades
darbā?

Lugas sarakstīšanas spēcīgākais dzenulis bija
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godkārība un manas pašvērtības jūtas. Parei-

zāki gan būtu sacīt: aizvainotās un noniecinātās

pašvērtības un pašlepnuma jūtas.
Es jutu, ka dzīve un cilvēki man dara pari.

Aizvainota un noniecināta es biju laulības dzīvē;

kopā ar vecākiem es biju no lauku mājām izdzīta;

kopā ar vecākiem es biju sajutusi skauģu un ne-

labvēļu prieku par manu nelaimi un postu.
Stāvoklis bija izmisuma pilns. Atlika tikai di-

vi ceļi: vai nu padoties izmisumam un nogrimt
ikdienībā un dzīves purvā, vai arī ar sparu no ta

izrauties.

Spēka un pašlepnuma man bija pietiekoši, tā-

pēc nolēmu cīnīties un tikt uz augšu.
Vispirms vajadzēja dot pretsparu visiem ma-

niem skauģiem un nelabvēļiem. To es varēju iz-

darīt tikai izrādot darbā savu pārākumu par ma-

niem niecinātājiem un daudziem citiem. Un vie-

nam no tādiem darbiem vajadzēja būt — „Vaide-
lotei". Tāpēc es ķēros pie viņas uzrakstīšanas,
kaut arī tikai ar darbā jau nogurdinātiem spē-
kiem, pa atpūtas brīžiem.

„Vaidelote" tā tad zināmā mērā bija — „bada
dziesma". Tā ir radusies trūkumā, sāpēs, tā radu-

sies kā pretspars kaunam, niecinājumiem, apvai-
nojumiem.

Tādi ir „Vaidelotes" uzrakstīšanas psīchiskie
dzenuļi. Atliek — daži techniski un daiļrades
psīcholoģijas speciāli jautājumi.

„Vaideloti", kā jau minēju, uzrakstīju pa sa-

viem vaļas brītiņiem, apm. vienas ziemas laikā.

Visvairāk, protams, rakstīju pa klusiem va-

kariem un naktīm, kad nebija dažādo ārējo trau-

cējumu. Tad ieslēdzos savā istabiņā un varēju
domās un iztēlē būt kopā ar saviem fantāzijas
tēliem.

Sevišķi patika man strādāt radošo darbu tā-

dos vakaros un naktīs, kad ārā vētra kauca. Tā-

dos aukstos rudens un ziemas vakaros tad sēdēju
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pie siltas krāsns un ar jūsmu nodevos jaunrades
darbam.

Šādos brīžos nāca atmiņā brīnišķais dzejolis
no „Fausta", ko arī pati esmu tulkojusi:

„Kad istabiņas šaurā telpā
Spīd lampa maigā gaišumā,
No jauna spirgtums rodas elpā,
Gars nāk ar sevi saskaņā.

Tad domu bari spārnos ceļas,
Un cerības mums atkal zied;

Turp steigties ilgas deg un sveļas,
Kur dzīves avots mūžam riet."

Šinīs klusuma, noslēgtības un īpatnējas jūs-
mas brīžos tad varēju dot radošām emocijām pil-
nīgu vaļu un fantāzijas lidojumiem pietiekošu
vērienu.

Tad biju arī pasargāta no ļaužu gan ziņkārī-
giem, gan naidīgiem skatiem, kas viegli var gan

izjaukt radošo noskaņu, gan arī apvainot dažas

īpatnējas daiļrades kautrības jūtas.
Tā, piem., nepatīkami ir citiem rādīt savas

asaras. Bet „Vaideloti" rakstot bija tādi brīži. At-

ceros, ka stipri izraudājos savā istabiņā, kad biju
uzrakstījusi to skatu, kur Mirdza cīnās ar nāves

dievu un mirst... (Piektā cēliena beigu skats.)
Tāpat tiku raudājusi arī „Atriebēju" rakstot,

sevišķi IV cēlienā, kur noskaidrojas, ka Sidonija
nav Rīderera īstā meita.

Dažreiz „Vaideloti" gan tiku rakstījusi arī pa
stundu starpbrīžiem. Tā, piem., atceros, ka ska-

tus, kur iekšā nāk Jautrīte, tiku rakstījusi pus-
dienas starpbrīdī starp divām mācības stundām.

Mans darba devējs Rikveilis arī manīja, ka

es pa naktīm rakstu. Viņš visiem spēkiem centās

mani atrunāt no šī darba.

„Ko nu Jūs pūlaties, no Jums jau tā kā tā ne-

kāda rakstniece neiznāks."

Man bija sāpīgi to dzirdēt. Allaž vien nolai-
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dās rokas, bet es tomēr nezaudēju dūšu: man va-

jag uzvarēt.

Kad luga bija gatava, tad to iesūtīju Rīgas
latviešu teātrim.

Galvenā personā Mirdzā esmu tēlojusi pati
sevi. Mirdza ir reizē eņģelis, velns un cilvēks.

Galvenā varoņa Laimoņa prototips ir kompo-
nists Straumes Jānis.

Asjas raksturā arī ielikts daudz kas manis

pašas pārdzīvots un izjusts.
Citas personas ņemtas no vēstures.

Jauni ceļi

Pie Rikveiļiem dzīvojot un strādājot, uzrak-

stīju arī vēl otru lugu „Zaudētās tiesības" viņu

pirmajā variantā. Tikai toreiz viņa saucās An-

tonija" un diezgan stipri atšķīrās no vēlāk uzrak-

stītām „Zaudētām tiesībām".

„Antonija" bija rafinēti izdomāta, asi un rū-

pīgi uzrakstīta, jo tur bija daudz no personīgi Jel-
gavā pārdzīvotā un pieredzētā.

Šo lugu vēlāk nolasīju kādā vakarā Bergu ģi-
menē Rīgā. Starp klausītājiem bija arī Vilis

Olavs. Viņš par lugu izteicās ļoti atzinīgi. Vi-

ņam „Antonija" patikusi pat labāki kā vēlāk uz-

rakstītais variants „Zaudētās tiesības".

~Antoniju" iesūtīju arī Rīgas Latviešu bied-
rībai. Lugai tur piesprieda I godalgu, bet gan ar

noteikumu, ka dažas vietas tur pārstrādājamas, jo
tādā veidā luga esot nemorāliska.

_

Es lugu arī paņēmu atpakaļ ar nolūku to pār-
strādāt. Bet viņa, diemžēl, „aizgāja vējā". No-

tika tas šādi.

Mēs ar Jansonu-Braunu paņēmām lugas ma-

nuskriptu un aizgājām Rīgā uz Esplanādi (taga-
dējo Vienības laukumu) to lasīt. Manuskripts bija
Jansonam rokā, un viņš to lasīja. Laiks bija stipri
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vējains. Nez' kā gadījās kā ne, bet manuskripta
lapas tika vējā, un vējš lugu, tā sakot, izpūta uz

visām pusēm. Manuskripta lapas vairs nevarēja
savākt, un mana „

Antonija" līdz ar to bija beigta.
Man palika tāds iespaids, ka Jansons viņu tī-

šām palaida vējā. Kāda iemesla dēļ — nezinu.

Lugu nu nācās uzrakstīt no jauna. Jaunais
variants tagad saucās «Zaudētas tiesības". Tās

jau rakstīju ne vairs pie Rikveiļiem, bet gan Rī-

gā 1893. gada beigās.

Atceros, ka rakstīju to katru nedēļu pa cēlie-

nam un uzrakstīju piecās nedēļās. Uzrakstītos

cēlienus nolasīju atkal Berga ģimenes «literāris-
kos vakaros". Arveds Bergs toreiz bija vēl stu-

dents.

Arī šo variantu noklausījās Birzmanis un V.

Olavs, bet zudušā «Antonija" Olavam tomēr la-

bāki patikusi.

Viela tiklab «Antonijai", kā arī «Zaudētām
tiesībām" ņemta no Jelgavas 1890. un 1891. g. pie-
redzējumiem un pārdzīvojumiem. Tur man diez-

gan daudz nācās novērot nabaga šuvēju un citu

dažādo apkalpotāju likteni. Tur nācās novērot

arī Langarta prototipus.

Langarts ir kādu divu tādu tipu kopojums.
Doktora Strautiņa prototips ir Straumes Jānis, ar

kuru tiešām mums kādu laiku bija sirsnīga drau-

dzība.

Sniedziņa prototips ir vecais Brīvnieks. Sa-

protama lieta, ka Sniedziņā bez Brīvnieka ir pie-
vienotas arī dažu citu personu īpašības.

Eberhardines prototips ir kāda grāmatveikal-
nieka Šifera kundze. Tā ir zīmēta tuvu oriģi-
nālam.

Straumes Jānis apprecēja šīs Šifera kundzes

meitu. (Johannas tips «Zaudētās tiesībās".)
Arī citas mietpilsoniskās un kārklu vācietis-

kās madāmas ir zīmētas no tā laika Jelgavas tu-

rīgo pilsoņu aprindām.
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Antonija, kā jau minēju, bija rafinēti izdo-

māta un strauji uzrakstīta. Tikai žēl, ka no viņas

maz kas palicis pāri. Kā tādi «Antonijas" frag-
menti minami, piem., dzejolis «Sarautās stīgas":

«Es saldos skaņu viļņos
Vēl reizi līgotu,
Ak reizi, vēl tik reizi,
Ko jūtu izteiktu!

Bet vēji vārdu skaņas
Pa gaisiem aiznesa,

Un manas kokļu stīgas
Pa vienai satrūka. —

Un dzīves straujās bangas
Ap mani trako, grūst,
Un nakts un aizmirstība

Pār mani pāri plūst. — —"

Tā ir arī komponēta. Viņu jauki dziedāja
Duburs. —

V. Olavs tanī laikā man iedeva lasīt arī Rich-

tera «Baltijas vēsturi" un mudināja mani rakstīt

lugu par hercogu Jēkabu. Bet nāca citi steidzī-

gāki darbi, un šis ierosinājums palika tikai kā ie-

rosinājums.

Dažreiz man jautā, kur es ņēmusi to skaidro,
tautas parunām un sakāmvārdiem bagāto valodu,
kas sastopama «Zaudētās tiesībās" un citās manās

lugās, jo mana skolas audzināšana taču bijusi vā-

ciska?

Atbildot uz šo jautājumu, man jāteic, ka šo

tautas valodu esmu mācījusies ne skolā un arī ne

tikdaudz no literātūras, kā taisni no pašas tautas,

ieklausoties viņas ikdienas jeb sarunu valodā.

Tā kā es ļoti mīlu humoru un atjautu, tad se-

višķi man patika noklausīties tādās sarunās, kas

notiek sakarsētu emociju atmosfērā, piem., baro-

ties, strīdoties, pat lamājoties. Tādos brīžos uz-

liesmo visspilgtāk valodas atjautu dzirkstis.
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Šo tautas valodu mācījos gan bērnībā, gan
skolā ejot pa vasaras brīvdienām.

Runājot par lamāšanos, man atmiņā nāk kāda

īsti dramatiska aina, ko pieredzēju vēl vecāku

mājā, Daukšās.

Sievas slauca govis pie laidara. Lietus bija
nolijis, un vircas grāvis pārplūdis. Nezinu, par ko

sāka strīdīties un lamāties divas no govju slau-

cējām. Valoda arvienu vairāk iekarsa, un lamu

vārdu bagātība un stiprums pieņēmās. Katra stā-

vēja pieplūdušam grāvim savā pusē.
Pieņēmās arī balss stiprums, niknums un

asums, līdz abas galīgi nokusa un aizsmaka.

Kad abas redzēja, ka galīgu uzvaru neviena

par otru nepanāks, tad tās savu drāmatisko dia-

logu nobeidza ar kādu pavisam nepieklājīgu, bet

izteiksmīgu akciju (žestu).

Apkārtējie puiši klausījās, skatījās un smējās.
Vēl pie Rikveiļiem dzīvojot —

kā jau minēju
— no Rīgas Latviešu biedrības dabūju uzaicinā-

jumu pieņemt pastāvīgu vietu pie Rīgas Latviešu

teātra.

Kāds Rīgas Latviešu teātra komisijas loceklis,
maģistrs Birzmanis, bija iepazinies ar manām lu-

gām: „Vaideloti" un «Zaudētām tiesībām", resp.

«Antonija", par tām ļoti sajūsminājies un tāpēc
nolēmis arī pašu šo lugu autori saistīt pie Rīgas
Latviešu teātra.

Es, protams, uzaicinājumu arī pieņēmu, bet tā

kā teātra sezona sākās tikai rudenī, tad man at-

lika vēl brīva vasara.

Arī skolotājas darbs man pie Rikveiļiem iz-

beidzās, un viņi paši arī no laukiem pārcēlās uz

Rīgu, jo bērniem bija jāiet skolā.

Šī 1893. gada vasara ir daudzā ziņā ievērojams

posms manā gara dzīves attīstībā.

1893. gads ir tas gads, kad latviešu gara dzīvē

un literātūrā sāka izpausties tas virziens, kas pa-
mazām izveidojās par «jauno strāvu".

1892. gadā nomira Ed. Veidenbaums, un pēc
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viņa nāves sāka parādīties viņa dzejas. Sākumā

tās, protams, cirkulēja rokrakstā.

Arī uz Jelgavu atklīda kāds eksemplārs no

Ed. Veidenbauma dzejām un gāja no rokas rokā.

Es viņu dabūju no tā sauktām „austrietēm".
Tā saucās brīvdomīgo meiteņu pulciņš pie Jelga-
vas sieviešu ģimnāzijas. Redzamākās šī pulciņa
pārstāves bija Late Veibele, Dreigute, Kl. Kalniņa,
Anastasija Čikste v. c. „Austrietēm", savukārt,
bija ciešs sakars ar Tērbatas v. c. studentiem.

Veidenbaumu bija atveduši Tērbatas studenti.

Veidenbauma dzejās izpaudās dziļas simpātijas
apspiestai latvju tautai, skaļš protests pret ap-

spiestību vispār un saucieni pēc gaismas un brī-

vības.

«Mosties, mosties reiz, svabadais gars,
Celies un salauzi kalpības spaidus,
Atpestī cietējus, klusini vaidus —

Mosties reiz, brīvības cēlajais gars!"

Ar tādiem un tamlīdzīgiem saucieniem bija
piekaisīta visa Veidenbauma dzeja.

Tur bija arī protests dzīves tukšībai, mietpil-
soniskai dzīvei un salkanai sentimentālitātei. Bet

cēlās cilvēcīgās ilgas pēc labākas dzīves bija do-

minējošais.

„Kā gulbji balti padebeši iet,

Tiem vēlētos es līdzi tālu skriet,
Tur tālumā, kur ziemas nepazīst,
Kur rozes mūžam zied un nenovīst!"

Tikai pagaidām visas šīs ilgas atdūrās dzīves

bargā īstenībā un ikdienā. Ar to tāpēc bija jā-
ved cīņa.

Ed. Veidenbauma dzejas bija pati spilgtākā
balss, kas atskanēja „jaunās strāvas" priekšvaka-
rā. Tā laika jaunatne šīs dzejas pārrakstīja, dek-

lamēja un mācījās no galvas.
Man Veidenbauma gars nebija svešs. Manās
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krūtīs šis protesta gars pret visām nebrīvībām jau

sen kvēloja. Tikai vēl nebija skaidri tie ceļi, pa

kuriem viņam izpausties. Jaunajā strāvā šie ceļi

pamazām noskaidrojās.
Brīvības idejas tanī laikā literātūrā atklāti

izteikt nevarēja, tāpēc šīs idejas gāja vai nu pa

slepeniem ceļiem ar rakstītu brošūru palīdzību,
vai arī literatūras simbolos mākslas formā un zem

mākslas kritikas segas.
Mākslas darbu lielākie paraugi bija, protams,

Vakareiropas un Krievijas literātūrā. Tādi bija,
piem., Zolā, Heine, Ibsens, Dostojevskis; Ņekra-
sovs, Hervegs. Ļ. N. Tolstojs, Džordžs Eliota, Zu~

dermans, Saltikovs v. c.

Šie darbi ieskaņojās tanīs mākslas virzienos,

ko sauca par reālismu un naturālismu, un kas tie-

cās tēlot un risināt sāpīgas reālas dzīves mīklas

un problēmas.
Sakarā ar šiem virzieniem tad varēja arī sva-

badāki tirzāt sasāpējušos sabiedriskos jautājumus
tā, lai cenzūra tos nepamanītu.

Ārzemju literātūrā šādi sociāla rakstura kri-

tiķi un literatūras filozofi bija Tēns, Brandess,

Gijo, bet krieviem Beļinskis, Pīsarevs, Dobro-

ļūbovs.

Šiem paraugiem tiecās sekot arī jaunās strā-

vas pionieri, no kuriem visspilgtākais bija Mas-

kavas universitātes students Jānis Jansons
(Brauns).

1892. gadā „Dienas Lapas" izdevumā parādās
mazs rakstu krājumiņš ar Jansona rakstu „Domas

par jaunlaiku literātūru", kurā viņš runā gan lie-

lāko tiesu par Vakareiropas tanī laikā moderniem

virzieniem.

Bet 1893. gada rudenī, pazīstamajos 30. augus-

ta brīvlaišanas svētkos, tas Jelgavas Latviešu bied-

rībā nolasa kādu plašāku referātu ar virsrakstu

„Par kultūridejām latvju jaunākā beletristikā",
kas vēlāk tika iespiests «Dienas Lapā" un pēc tam
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1894. gada sākumā iznāca atsevišķā grāmatā kā

„Domas par jaunlaiku literātūru".

Daļa jaunās paaudzes šim priekšlasījumam
uzgavilēja, kamēr vecā paaudze bija ļoti ne-

mierā.

Jansons nu uz rāvienu vienā jaunās paaudzes
daļā bija guvis lielu populāritāti un arī nostājies
itin kā šīs jaunās paaudzes idejiskais vadītājs, se-

višķi Jelgavā, jeb kā savā "Rudens lakstīgalā" to

esmu izteikusi:

„Viņš, tā sakot, bija sevišķi Jelgavas jaunat-
nes ideologs, kura uz viņa runām klausījās ar

ticīgām ausīm, kā uz kalna sprediķi."
Es ar Jansonu iepazinos īsi pirms 1893. gada

30. augusta. No Maskavas bija sabraukuši stu-

denti un atnākuši apmeklēt manu māsīcu Augusti
Zorgenfreiju. Starp tiem bija arī Jansons, ar ku-

ru pirmo reizi satikos, jo biju nejauši aizgājusi
ciemā pie minētās māsīcas.

Jansons man piegrieza sevišķu vērību un gri-

bēja mani tūlīt padarīt par jaunās kustības pie-
kritēju. Es, kā jau reiz mana nebēdīgā daba, iz-

likos par gluži naīvu saimniekmeitiņu, kas jūsmo

par visādiem roku darbiem, par izšūtiem spilve-
niņiem ar uzrakstiem „Ruhe sanft" v. t. t.

Jansons, protams, par to visu nikni zobojās
un dedzīgi propagandēja jaunās idejas. Aizrau-

tībā viņam arī paspruka vārds „J. Pliekšāns", kas

esot visas kustības priekšgalā un ļoti interesants

cilvēks.

Laikam tas bija 1893. gada 27. augustā, jo nā-

košā dienā viņš noturēja savu pazīstamo priekš-
lasījumu Jelgavas Latviešu biedrībā.

Es uz minēto Jansona priekšlasījumu Jelga-
vas Latviešu biedrībā netiku, bet vispārējo jauno
ideju atmosfēru es novērot un izjust varēju labi.

(Es uz Jansona priekšlasījumu nevarēju aiziet tā-

pēc, ka man vienkārši nebija pieklājīgu drēbju,
ko vilkt mugurā.)
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Par Jansonu es personīgi nejūsmoju. Vis-

pirms man nepatika viņa lielā pašapziņa un bra-

vūra. Otrām kārtām, es nevarēju piekrist viņa

pilnīgai nacionālā virziena noliegšanai. Es pati
arī daudz ko šinī virzienā apkaroju, bet tas bija

viņa garīgais tukšums, mietpilsonība, skalu vā-

cietība v. t. t. Kamēr īstās un īpatnējās latviskās

kultūras izkopšana bija man tuva lieta.

Saprotama lieta, ka tas opozicionālais gars un

tās brīvības tieksmes, kas dvesa pretī no Ed. Vei-

denbauma, Jansona un vienas daļas jaunās pa-

audzes, bija manam garam tuvas, bet man viņas

nebija kas sevišķi jauns. Es tās pazinu jau no

Špīlhagena romāniem, no vēstures, no Sofjas Pe-

rovskajas biogrāfijas, no kāda Jelgavā dzīvojoša

„narodovoļca" Egles nostāstiem v. t. t. Bez tam

zemnieku cīņas ar muižniekiem biju jau tēlojusi
savā «Atriebējā", tāpēc Jansons man nebija tas,

kas tas bija „austrietēm" un skolnieku pulciņiem.
Tikai viens gan bija man patiess un skaidrs:

latviešu inteliģencē noskaņas pēdējos divos gados
bija stipri mainījušās un tikušas stipri opozicio-
nālas. Plaisa starp jauno un veco paaudzi —kā

toreiz mēdza teikt — bija tapusi lielāka, un mana

vētrainā daba bija nevis vecās, bet jaunās pa-
audzes pusē. Vēl jo vairāk arī tāpēc, ka jaunā
paaudze cīnījās arī par sievietes tiesībām.

Tanī pat laikā, Jelgavā dzīvojot, arī es uzrak-

stīju kādu pāris iespiedlokšņu garu apcerējumu

„par sieviešu jautājumu". Raksts bija uzrakstīts

ar lielu dedzību un sparu.
Šo rakstu nodevu Butulim, ar kuru iepazinos

pie Čakstes, un lūdzu, lai rakstu kaut kur iespiež.

Tikai vēlāk raksts nekur gan neparādījās.
Varbūt viņš vēl tagad kaut kur Butuļa papīros.

Tādi garīgi strāvojumi un tādas noskaņas val-

dīja 1893. gadā, un arī es biju šo noskaņu varā.

Kad nāca rudens, tad sāku gatavoties savam

Rīgas braucienam.
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Tikai mani mocīja parastais naudas trūkums.

Bez graša arī nevarēju uz Rīgu braukt. Bet kur

ņemt? Grāmatas, ko varēju pārdot, jau visas biju

pārdevusi.
Atcerējos, ka vēl kādi mantas gabali pēc māju

likvidācijas palika pie mammas rada Būdnieka

uz laukiem, Jēkabnieku pagastā.
Aizbraucu un pārdevu Būdniekam zaļās pūra

lādes un divus bišu kokus par 10 rubļiem un ar

tiem tad devos uz Rīgu pretī jaunai dzīvei.

Rīgā mani sagaidīja diezgan svinīgi. Uz sta-

ciju man pretī bija atbraucis Butulis un vēl kāds

Greijers.
Aizveda mani tieši uz Rīgas Latviešu biedrī-

bu. Tur patlaban notika kāda sēde, kurā pārru-
nāja biedrības 25 gadu jubilejas jautājumu.





Neaizsniegts mērķis

Tagadnes drāma 4 cēlienos
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Personas:

Dambītis — saimnieks Dambīšos.

Dambene
— saimniece, viņa sieva.

Velta
— abēju meita.

Kate — viņu audžu meita.

Rit c r s — muižas nomnieks, vēlāk saimnieks Dambīšos

Riterene — viņa māte.

Jausmiņš — students, mājskolotājs.

Zelma — Vizuļu meita.

Trīne )
\nna |

me* tas Dambīšos.

Garklau kundze — Veltas krustmāte.

Policists.

Dambīša kalpi.
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Pirmais cēliens

Istaba Dambīša mājās.

Durvis pa labo ved uz āru, pa kreiso — sānu istaba.

Dibenā logs. Istabas lietas: daži krēsli, skapis un galdiņi

Pie sienas plaukts ar bībeli un sprediķu grāmatām.

Laiks: pēcpusdiena pret vakaru.

1. skats

Dambīša kalpones: Anna un Trīne.

Anna (nokopj dažas istabas lietas).

Trīne (n° āra ienākdama). Vadzi, Anna, ko tu

saki, vai nevarētu mēs arī tikt uz tējas vakaru?

Anna. Vai tad saimniece mūs laidīs?

Trīne. Cik tas nu tālu, tepat kaimiņos! Kad

mēs ātri visu sakopjam, tad viņa mūs vakarā gan

varētu aizlaist.

Anna. Es dzirdēju, ka šodien būšot ciemiņi,
tad jau mēs nedrīkstam iziet.

Trīne. Ciemiņi? Kāds velns tad tos še at-

spers ?

Anna. Viņi priekš balles pirms piebrauk-
šot te, nolikt zirgus un tad ar mūsējiem kopā uz

kaimiņiem.
Trīne. A—re, kas nu vēl nepienāks klāt!

Sāks ciemiņu šķūtis braukt! Līdz šim tu, cilvēks,

dzīvoji Dieva mierā.

Anna. Citāda dzīve jau nu ir, kamēr jaun-
kundze tagad no pilsētas mājā.

Trīne. Ak tu Kungs un Dievs, nu gan ir

kakla cirtiens! Kad es to būtu zinājusi, tad es

pa mīkunām vis par to algu nebūtu derējusi. Ne-
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pietiek, ka jau pa darba dienām vienmēr jāno-
skrejas it kā iejūgtam zirgam, tās pašas svētdie-

nītes arī vēl nebūs brīvas!

Anna. Pienāks jau arvien vēl vairāk darba,
kad tie precinieki sāks braukt. Vai tad nu tādai

izdaudzinātai jaunkundzei gan viņu būs trūkums.

Šodien pat dzirdēju, ka še būšot bagātais Riters;

viņam esot muiža uz arenti.

Trīne. Lai viņam visa elle uz arenti! Vai

man tādēļ jāpaliek mājā?
Anna. Diezin, kā būtu, kad mēs palūgtu

Kati, lai tā paliek pie rokas, kad viesiem vajaga
ko padot. Traukus jau mēs tagad varam salikt.

Trīne. Kati? Tas ir riktīgi! To pūķi! Tā

tev ļaus otram cilvēkam papriecāties, kad tā ne-

vienam nenovēl pat ne laba deguna!
Anna. Diezin, kas ar to Kati ir! Pēdējā

laikā ar viņu nemaz nevar iztikt, plēšas un lamā-

jas ar visiem mājas cilvēkiem kā pats nelabais.

Trīne. Kas tad to nezina! Aiz dusmām vi-

ņa plīst pušu, ka tagad jaunkundze ir mājā, un

viņa nu vairāk nav nekas kā tikai priekšsaim-
niece. Līdz šim tā tika turēta nevis kā saimnieku

audžu meita, bet itin kā kad būtu viņu pašu bērns.

Anna. Lielākā skaudība viņai ar' par to, ka

Veltas jaunkundze ir tik smuka, kamēr viņas ba-

ku rētainais ģīmis izskatās, itin kā velns uz tābūtu

zirņus kūlis.

Trīne. Mazai esot, tai zirgs reiz izspēris acis,

par to tā tagad citiem sper acis ārā.

Kate (aiz durvīm). Vai te neviena cilvēka

nav? Uguns atlaista, grāpis pārkūsājis — pie jo-
da! Kur tās meitas ielīdušas?

Anna. Vai dzirdi? Nu jau iet atkal vaļā!

Trīne. Nu, lai viņa tikai ar mani iesāk*

tad es tai gan rādīšu.

Anna. Labāk jau ar labu.
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2. skats

Tās pašas, Kate.

Kate (ienākdama). Paskaties, kur abas degu-
nus sabāzušas! Kas viņām par daļu, lai tā uguns

pati kurinās! Jeb vai man tas būs jādara, cienī-

gās preilenes?

Anna. Mīļā jaunkundze —

Trīne. Nelaime jau nekāda nebūtu bijusi!
Kamēr izbļāvāties, būtu iekūrusi uguni.

Kate. Tā, tā, tā! Es jau esmu tas vergs,
kuru visi pa kājām min!

Anna. Es jums gribēju lūgt — (Taisās Katei

bučot roku.)

Kate (dusmīgi atrauj roku). Ko vēl ne? Vai

es jau esmu tik veca, ka man jābučo rokas.

Anna. Es gribēju lūgt — redziet, šovakar

ir tējas vakars kaimiņos, un mēs arī labprāt gri-
bētu tur aizkļūt —

Kate. Ak tā. ķekatās skriet! Un kas tad

paliks tanīs mājās?
Anna. Kad jūs būtu tik laba un paliktu mū-

su vietā, ja ciemiņiem vajadzīgs ko padot. Jūs
taču uz tējas vakaru neiesiet?

Kate. Saprotams, kam tad man to vajaga!
Kam man pavisam ko vajaga pasaulē! Kad tikai

citiem viss ir
— jums un jūsu smalkajai jaun-

kundzītei.

Trīne (iespriedusies). Smalka arī tā Veltas

jaunkundze ir!

Kate. Tad ņemiet un ieceliet arī viņas reiz

debesīs, ko te vienmēr skandināt it kā pulksteņus!
Vai man gan būs jūsu meldiņš jāvelk līdz un jūsu
jaunkundzītei kājas jābučo. Dienu un nakti jau
esmu skrējusi un plēsušies, ka pat ne labas drē-

bītes nav uz muguras.
Trīne. Nu, tās jums arī lāgā nestāvētu, tas

būtu tiknat, it kā cūku kūtij uzlikts dakstiņu
jumts. (Noskrej ātri.)

Kate. Nekauņa, es tev rādīšu! (Pakaļ.)
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Anna. Ak tu žēlīgais Dievs, kas ta par

dzīvi! (Noiet.)

3. skats

Dambītis ar Dambeni no otras puses.

Damb c ne. Pagaidi, kur tu skriesi, ļauj jel
apsiet to šlipsi!

Dambītis (ar zābakiem uz grīdas klapēdams un

lepni grozīdamies). Paskaties nu, vai neesmu smuks?

Tīri kā jaunkungs!
Dambe ne. Ko nu ālējies! Sēdi labāk, lai

apsienu šlipsi. (Pieceļ krēslu.)'

Dambītis (apsēžas). Nu, jel nu, izpucē arī

mani labi.

Dambene. Ko te vērts šlipsi siet! Apakš
tās bārdas tikpat to nemaz neredz. (Brauka viņam

bārdu uz augšu.)

Dambītis. Vecen, tu gan laikam gribi ma-

ni bučot?

Dambene. Es tādu meža Miķeli bučot! No-

dzen papriekšu bārdu. Kad jaunībā neesi bārdu

valkājis, tad tagad tas tev, vecam vīram, tīri par
grēku.

Dambītis. Kā? Par grēku?
Dambene. Toreiz, kad jaunībā ar tevi ie-

pazinos, tu biji tāds ontlīgs cilvēks ar skaidru

ģīmi.
Dambītis. Tad tu domā, ka tā bārda nav

līdzi pielaulāta?
Dambene. Diezin, kas vēl no tevis neiz-

nāks! Topi jau, jo vecāks, jo aušīgāks.
Dambītis. Es tagad varu bārdu valkāt

kā visi kungi! Vai man nav lepna, mācīta meita?

Kad svētdienās sajūdz abus bēros jaunajos pede-
ru ratos, tad jau Veltai kaut kāds prasts mužiks

nevar sēdēt blakus.

Dambene. Tu nu gan uzskrietu gaisā, ja
tā Velta vien tev līdzi būtu tāda.
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Dambītis. Saki, vecen, kas ar to skuķi ir?

Man viņas izturēšanās nemaz nepatīk. Tādam jau-

nam meitēnam vajadzētu sprēgāt kā dzirkstelei,

un viņa staigā itin kā savītusi. Nemaz nav tādas

jauna cilvēka kurāžas! Viņdien, kad Leibus tu-

rēja pie mums šabas, es gribēju, lai viņa tam pa-

runātu priekšā, vai nu pa krieviski vai spranciski
— tu jau zini, ka tādi žīdi to izstāsta pa malu

malām.
— Bet viņa itin mierīgi atgriež muguru

un aiziet projām. Ka tevi piķis! (Nospļaujas.)

Dambene. Jā, jā, kad tu tikai ar visu sko-

lošanu nebūsi meiteni samaitājis! Vai atmini, ko

vecais Pakaviņš arvien teica, lai tikdaudz nesko-

lojot, jo skolas tiem jaunajiem cilvēkiem sagro-
zot galvu.

Dambītis. Ko nu vecais Pakaviņš, tāds

tarkšķis, zina!

Dambene. Vajadzēja, kā es gribēju, pa-
laist pilsētā pie šūšanas un ar to būtu pieticis.
Kam viņai vairāk vajaga, viņa taču ir māju manti-

niece un pie tam vēl smuka.

Dambītis. Smukas un māju mantinieces ir

daudz, bet mana meita turklāt vēl mācīta.

Dambene. Būtu vēl bijis puika!
Dambītis. Par to atkal viņa varēs nocelt

to labo puiku! Vadzi, vecen, bagātais Riters arī

šodien solīja piebraukt pie mums. Viņš man brī-

num sāk pielabināties, tas ko nozīmē! Saki tikai

Veltai, lai labi uzpurinās!

Dambene. Es tāko padzirdēju, ka Riteram

ar to bagātību nemaz tā nestāvot, kā esot izdau-

dzināts. Citi paklusu runā, ka tam vēl esot pa-
rādi. To naudu, ko viņa tēvs esot sakrājis, muižu

turēdams, viņš visu esot nolaidis.

Dambītis. E, bābu pasakas!
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4. skats

Tie paši, Velta ienāk.

Dambītis. Kas tad tas, mans kukainīt, ka

neesi nemaz vēl uzprišinājusies? Viesi drīz būs

Dambene. Sataisies, Veltiņ, sataisies, uz-

spraud matus, tie tev tādi izpūruši. Es iznesīšu

spoguli. (let blakus istabā un iznes mazu tualetes spo^'ili.)

Velta. Atkal viesi! Pagājušo svētdienu jau
tie pie mums bija.

Dambītis. Šodien tie noliks te zirgus un

tad kopā iesim uz kaimiņu tējas vakaru. Otro

kaimiņu Zelma arī solīja te pienākt.
Velta. Kad jel tie mūs laistu reiz mierā ar

saviem mūžīgiem apciemojumiem!
Dambītis. Visi nāk tevi aplūkot, tādēļ ka

pa malu malām izdaudzināts, kāda Dambīša meita

mācīta un gudra.
Velta. Tēv, nerunā vienmēr, ka esmu sko-

lota. Man tas tiešām nepanesami!
Dambītis. Kā? Vai tad tā nav taisnība?

Velta. Kas gan mana prašana, salīdzinot

ar patieso zināšanu un izglītību! It kā niecīgs
smilšu graudiņš!

Dambene. Vai nu redzi, ka Pakaviņam
taisnība, ka skolas tikai esot par samaitāšanu. La-

bāk būtu, ja tā nemaz nebūtu tapusi skolota.

Velta. Varbūt, ka arī tā būtu labāk bijis,
jo tad es nekad nebūtu dabūjusi zināt, ka ir vēl

kāda cita, augstāka pasaule —
bet tagad esmu

kādu ceļa gabalu gājusi un nu man uzreiz uzsauc:

tu nedrīksti tālāk, tev jāpaliek stāvot vai jāgrie-
žas atpakaļ —

Dambītis. Bet mūžīgi taču nevar tupēt
uz skolas sola. Tev jādomā, ka esi sieviete un

ka tev pavisam citādi dzīves uzdevumi.

Velta. Jā, vīrieši, tie drīkst arvien Jālāk
censties, bet mums, sievietēm, kad līdz zināmam

laikam kādu skolu esam apmeklējušas, it kā no-
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tecējušam stundenim viss jāmet pie malas un jā-
domā tikai uz tukšiem priekiem un ballēm, lai tur

spētu sev vīru — nozvejot — tas jau vienīgais dzī-

ves mērķis.
Dambītis. A, kad tu sāki tādu meldiju,

tad arī es runāšu pa vāciski. Es tevi esmu audzi-

nājis, lai tu mums būtu par prieku un nevis sa-

īgusi vienmēr gulētu grāmatās. No šās dienas tu

man neņemsi vairs nevienas grāmatas rokā. Vai

saproti?
Velta. Tēv, tu man aizliedz manas pašas

grāmatas lasīt?

Dambītis. Še, te ir bībele, lasi to! (Noņem

no plaukta bībeli.)

Dambene. Dieva vārdiņš kāds noputējis.
(Noslauka bībeli priekšautā.)

Dambītis. Lasi to, cik tev patīk. To es

tev neliedzu. (Kate ienāk.)

Dambene. Nāc, Katiņ, nāc, palīdzi Veltai

saspraust matus, citādi jau viņa netiks gatava.
Mēs iesim paskatīties, vai viesi nebrauc. (Noiet ar

Dambīti.)

5. skats

Kate, Velta.

Velta (atsēžas pie galdiņa un atspiež skumji galvu
rokās).

Kate. Nu, ko tu gribi, lai tev palīdzu?
Velta. Nekā.

Kate. Man laikam būs vēl jālūdzas, lai tu

man atļautu tevi apkalpot.
Velta. Nemoci mani, es esmu gluži laba tā-

da, kāda tagad esmu.

Kate. Jausmiņš jau arī būs šodien še.

Velta. Man tikpat maz priekš Jausmiņa, kā

priekš citiem jāgreznojas.

Kate. Saprotama lieta! Tev jau to nevajaga,
tu tāpat esi diezgan skaista.
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Velta. Vai esmu skaista vai neskaista, tas

man gluži vienalga.
Kate. Kad tev nebūtu tavs gludais ģīmis,

gan tad tu runātu pavisam citādi.

Velta. Kas man no mana skaistuma par

prieku! Ja daudz, tad es viņu nīstu.

Kate. Nespēlē jel kumēdiņus!
Velta. Jā, es viņu ienīstu! lenīstu, ka es-

mu skaista, bagāta, ka mani sauc par skolotu, kad

es vairāk nekas nedrīkstu būt, kā tikai rotas ga-

bals, ko priekš visiem izstāda.

Kate. Tu vari runāt tā, kad tev visas laimes

dāvanas klēpī sabērtas, kad tu no visiem topi cil-

dināta un uz rokām nesta.

Velta. Es apskaužu katru nabaga kalpu
bērnu, tas ir brīvāks par mani.

Kate (ar rūgtumu un augošu kaislību). Ko tu

zini no dzīves pabērņiem? No visiem stumdītiem,
nicinātiem cietējiem, kuriem katrs kumoss top
mutē sarūgtināts! Ko tu zini no tiem, kuru dzīvē

nav neviens saules stariņš iespīdējis, neviens vie-

nīgs! Gar kuriem neviens neņem dalību, lai tiem

krūtīs sirds vai sadegtu —

Velta. Cik labprāt es ar tevi mainītos, Kate!

Kate. Nerunā no manis, es tev saku, jeb
es varētu visu aizmirst! Es neesmu vis te katram

par izsmieklu; es nepiederu pie tiem, kuri vēl pa-

teicas, kad tie tiek ar kājām mīti, un slavē Dievu,
kad tie maz drīkst vēl elpot.

Velta. Kate, apmierinies jel, ko tad es tev

esmu darījusi?
Kate. Neizliecies jel par tik nevainīgu lel-

līti, itin kā tu nekā nesaprastu! Tu gribētu būt

tā, kas es esmu! un es? — vai zini — cik nakšu

jau neesmu bez miega raudādama pavadījusi, tik-

pat es atkal pavadītu, es atdotu vienu dzīvību —

desmit — kad es vienu brīdi varētu būt tā, kas

tu esi.

Velta. Nerunā no manas laimes, es to ne-

varu paciest.
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Kate. Liekule! Še, apskaties jel savu glu-

mo ģīmīti. (Pakampj spoguli un tur to Veltai priekša.)

Velta (novērzdamās). Laid jel!
Kate Uur tai no visām pusēm spoguli priekšā). Pa-

mīlinies jel ar savu izskatu, pamīlinies! Par daudz

jau tev nekad tas nevar būt! Salīdzini klusumā

sevi ar mani!

Velta. Tu esi par daudz uzbāzīga!
Kate. Kā lai nu es varētu iedrošināties! Es

jau esmu kalpone un tu cienīgā jaunkundze!
Velta. Es ar tevi negribu ķildoties. Atstāj

mani.

Kate. Pavēli vien, to tu brangi proti!
Velta. Es arī pavēlu, lai tu reiz laistu mani

mierā!

Kate. Nu, tu domā, ka es no tevis bīstos un

drebēdama nedrīkstēšu priekš tevis pat ne muti

attaisīt? Še tev! (Laiž ar sparu Veltai spoguli acīs, bet

netrāpa, spogulis saplīst.)

Velta (iekliedzas).

6. skats

Dambītis ar Dambeni ieskrien.

Dambītis (durvīs). Kas tas par traci? (-le-

rauga saplēsto spoguli.) Kas to spoguli ir saplēsis?
Kate (rokas sānos iespriedusi, nāk ar izaicinošu ska-

tu uz priekšu).

Velta. Nekas. Es iekliedzos tādēļ, ka spo-
gulis man izkrita no rokām.

Dambene (spoguli paceldama). Kas tā par
skādi.

Dambītis. Klau, vai tur nepiebrauca rati?

Nāc, vecen, mudīgi pretim ciemiņiem. (Abi noiet.)

?. skats

Kate, Velta.

Kate (pieiet Veltai klāt šņākdama). Nu, kāpēc
tad tu neteici taisnību, ka es tev iesviedu spoguli
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acis? Vai tev gribējās izrādīties augstsirdīgai un

mani saudzēt? Es tev par to nepateicos un nīstu

tevi vēl vairāk. Jā, dzirdi, es tevi nīstu un reiz

tomēr tev apgriezīšu kaklu riņķī! (Aizskrien prom.)

8. skats

Velta (viena, ar šausmām noskatās viņai pakaļ).

Mans Dievs, kādēļ Kate mani tik briesmīgi ienīst?

Man še mājā nav nevienas dvēselītes, kas man

justu līdz. Mani vecāki mani nesaprot, tāpat kā

es viņus; es esmu gluži atstāta. Kaut jel šodien

ierastos Jausmiņš! Bet vai es drīkstu viņu apgrū-
tināt ar stāstiem par savu ģimenes dzīvi? Mēs

priekš tā esam par svešu. Vienīgais, kas mūs sais-

ta, ir tikai mūsu centieni. Tēvs man noliedza grā-
matas, bet es tomēr viņam nepaklausīšu, nekad!
(Noiet.)

9. skats

Dambītis, Dambene, Riters un viņa māte

Riterene ienāk no āra.

Dambī ti s. Tas ir brangi, ka turējāt vār-

du mūs apmeklēdami un neapslinkāt mājā. No-

ņemiet nu virsdrēbes.

Dambene (nz Ritereni). Palīdzēšu jums at-

raisīt lakatus.

Riterene. Tā jau nu iet! Ko tad nu darīs!

Mums, vecajiem, jau ar tiem jaunajiem jāturas
līdz. Neatstāja dēls mājā ne par ko.

Riters (pie sevis). Kad tikai būtu palikusi.
Dambītis. Jā, mums jātop otrreiz jauniem.

Kad mēs, Riteru māt, šovakar abi laidīsim vienu

šlēperi vaļā, tad tikai būs ko paskatīties! Lai tie

jaunie iztaisa vien to mums līdz. (Griežas riņķī de-

jodams.)

Riters ( uz Dambeni). Cienījamā kundze, ne-

ņemiet man ļaunā, ka biju tik brīvs jūs apciemot
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Dambītis. Ko tur taisāt tikdaudz špākstest
Esat jau mums mīļš viesis! Kur tā Velta paliek?
Vecen, ej pasauc Veltu. Es iešu paskatīties, vai

puiši ir piekopuši jūsu zirgus. Atpūtieties tamēr

Un piesēdiet, viesiņi. (Abi ar Dambeni noiet.)

10. skats

Riters, Riterene.

Riterene (apskatās mudīgi visapkārt). Kamēr

esam vieni, vēl reiz tev piekodinu, lai zinātu iztu-

rēties, ka vari pielabināties Dambīšu meitai.

Riters. Ko tu kūko, kā dzeguze, vienmēr

to pašu.
Riterene. Viss no tā atkarājas, ka dabo-

nam Dambīšus rokā. Ja tas neizdodas, tad esam

beigti. Tu zini, cik mums vairs mantas.

Riters. Caur to viņa nepieaugs, kad tu

vienmēr par to skandini.

Riterene. Ak tā! Kas tad viņu visu iz-

trallināja, ja ne tu, jaunkundziņ, un nu tu negri-
bēsi, ka es par to runāju. Cik reiz gan tevi nees-

mu no šeņķiem vien ārā pirkusi?
Riters. Zinu jau, zinu.

Riterene. Nu tad arī zini, ka vairāk es to

nedarīšu. Mana tēva atstātā mantības daļa arī pie
beigām un tavi kāršu spēles parādi vairs ilgāk ne-

gaidīs.
Riters. Ar varu es taču, še atnācis, nevaru

Dambīšu meitu paņemt kā kādu veģi, kabatā ie-

bāzdams.

Riterene. To es nesaku; bet ātri tam jā-
notiek, lai Dambīši nedabūtu zināt un tuvāk par
tevi pētīt.

Riters. Beidz jel, tur jau viņi nāk.

11. skats

Tie paši, Dambītis, Dambene un Velta.

Dambītis. Lūk, te ir mana meita, apskatiet
manu Veltu.
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Dambene. Ko nu rādi, it kā zirgu priekš
pirkšanas!

Riters. Man tas gods jums priekšā stādī-

ties, cienījamā jaunkundze. Mans vārds Riters,

mans tēvs bija muižas nomnieks.

Dambītis ( uz Veltu). Vai redzi, kas mums

par godu, ka arendātora kungs mūs apmeklē.
Riterene (P*e sevis, Veltu aplūkodama). Tāda

skāba putra vien ir, lūpas sacēlusi! (Dikti.) Kas

jums par brašu meitu, Dambīšu papu!
Dam b ī t is. Jā, es varu būt lepns uz savu

meitu. Visi pārmeta, ka Dambītim neesot dēla, bet

tikai meita, bet es teicu: Pagaidiet, gan mana mei-

ta jūsu visus dēlus sabāzīs maisā, un tā arī iri

Kurš te gan tikdaudz skolots kā viņa?
Riterene. Taisnība, Dambīt, ka jūs esat

tie pirmie; tagad jau nu visi sāk jums pakaļ darīt.

Arī jūsu kaimiņi Vizuļi —
kā dzirdēju — saviem

dēliem esot pieņēmuši mājskolotāju.
Dambītis. Jā, to Jausmiņu. Viņš jau te

arī atnāk un lasa ar manu meitu kopā grāmatas.
Man viņš nepatīk, tāds izbadējis students.

Velta. Tēv, tādēļ ka Jausmiņa kungs ir na-

bags, viņš nav nicināms.

Dambītis. Tu tik arvien ņemies viņu aiz-

stāvēt! Nāciet, mīļā Riteren, ko uzkost, lai tie

jaunie ļaudis savā starpā iepazīstas. (Noiet ar Ri-

tereni un Dambeni.)

12. skats

Riters un Velta.

Riters (Veltai ceļā stādamies, kura grib iziet).

Vai drīkstu, cienījamā jaunkundze, jūs jau še

mājā uzlūgt uz šā vakara pirmo kadriļu?
Velta. Nevaru jūsu ielūgumu pieņemt, tā-

dēļ ka šovakar nemaz nedomāju uz balli iet.

Riters. Ko jūs teicāt! Neiesiet tepat uz

kaimiņu balli? Tas ir ērmoti! Kā to lai izskaidro?
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Velta. Gluži vienkārši. Man balles un de-

jas nepatīk.
Riters. Jaunkundz, jūs tik jauna būdama

tā runājat!
Velta. Vai tad jauns nevar būt prātīgs? Es

tādus priekus atrodu par tukšiem, tas ir viss.

Riters (pie sevis). Tad vējš pūš no šās puses!
(Dikti.) Tiešām, ļoti prātīgi no jums, cienījamā
jaunkundze, jūs esat pirmā sieviete, kuru dzirdu

tā spriežam. Es gluži pieslejos jūsu uzskatiem;

arī es no tādiem tukšiem priekiem nekā neturu»

un ja atļaujat, tad palikšu še mājā pie jums.
Velta. Es negribu jūs no balles atturēt, Ri-

tera kungs.
Riters. Lūdzu, es to daru labprāt.
Velta. Bet es gribu būt viena.

13. skats

Tie paši, Jausmiņš, Vizuļu Zelma.

Zelma (Veltu apkampdama). Labdien, mīļā
Velta! Ak, kā es ilgojos tevi redzēt! Neesam jau
tikušās kā pērn pa svētku laiku, kad tu biji pār-
braukusi.

Velta. Tiesa gan, ka neesam tik ilgi redzē-

jušās.
Zelma. Nu tu mums varēsi daudz ko pastās-

tīt par pilsētas dzīvi, kas pavisam citāda nekā te

uz laukiem, kur aiz gara laika jānobeidzas. Tur

jau balles un izrīkojumi ir ikvakaru.

Velta. Es pie šiem izrīkojumiem ne pie
viena neesmu piedalījusies. (let Jausmiņam pretī.)

Sveiki, Jausmiņa kungs, vai paņēmāt līdz grāma-
tas, kuras jums lūdzu?

Jausmiņš. Kā nu tās varētu aizmirst!

Riters (P a to starpu apsveicinās ar Zelmu).

Zelma. Vai dzirdat, Ritera kungs, Veltas

jaunkundze neesot piedalījusies ne pie viena iz-

rīkojuma, tas taču ir jocīgi! Hahaha!
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Riters. Bet priekš kungiem Joti sāpīgi, ka

tiem tik daiļa dejotāja bija jāuzlūko par neiegūs-
tāmu.

Zelma. Nu, tad tai šovakar bus jaatdanco
par visām reizēm kopā.

Riters. Jānožēlo, ka tas nevarēs notiki

Dambīša jaunkundze teica, ka tā balli neapmek-
lēšot.

Zelma. Ko, Velta, vai tas taisnība?

Velta. Jā, es palikšu mājā.
Zelma (sasit rokas). Es nespēju par to izbrī-

nīties! Tad tev laikam mūsu laucinieku jaun-
kungi būs par prastiem?

Velta. To es nesaku.

Zelma. Ā!
—

tad es zinu. Velta būs iemī-

lējusies! Kad mana māsīca bija iemīlējusies, tā

arī negribēja iet uz ballēm un runāja arvien pa-
likt par žēlsirdīgo māsu.

14. skats

Tie paši, Dambītis iznāk no sāņistabas.

Dambī t i s. Tas nu labi, ka visi sāk kopā
rasties! Nu tik, viesiņi, pa vieni vieti, nu tik visi

pa vieni vieti! (Apsveicinās ar Zelmu.)

Jausmiņš. Sveiki, Dambīšu papu.
Dambītis (vienaldzīgi). Veseli, veseli. (At-

griežas pie citiem.) Nāciet nu tik iekšā. Papriekšu
mums ar zakusku un labu čarku jāieliek funda-

mente, lai vēlāk varētu izturēt to griešanos.
Zelma. Paldies, mīļais Dambīšu papu. (let

ar Riteru uz sāņistabu.)

Dambītis (uz Veltu, kura grib palikt). Nu, Vel-

ta, nāc līdzi. ( Visi noiet bez Jausmiņa.)

15. skats

Jausmiņš, Kate.

Kate (nāk no otras puses ar iedegtu lampu). Jūs
še vieni paši palikuši, Jausmiņa kungs.
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Jausmiņš. Nekas, Kates jaunkundze, pa-

gaidīšu, kamēr citi ienāks.

Kate. Tā tad Velta gluži mierīgi jūs atstā-

jusi vienus!

Jausmiņš. To es nevaru ņemt ļaunā, viņai
arī pret citiem viesiem pienākumi.

Kate. Es zinu, ka Dambītis viņu grib no

jums atturēt, tādēļ ka viņš jūs lāgā neieredz, bet

Veltai nevajadzētu tik gļēvulīgi tēvam paklausīt.
Jausmiņš. Jūs prasāt no Veltas jaunkun-

dzes par daudz! — Kādēļ lai viņa manis dēļ sa-

nīstos ar tēvu?

Kate. Sievietei vajag to vīrieti, kuru viņa
mīl, aizstāvēt pret visu pasauli.

Jausmiņš. Bet, jaunkundze, jūs ļoti mal-

dāties, domādama tādu sakaru starp mani un

viņu!
Kate. Vai es gan esmu muļķe, ka nenoma-

nītu, ka jūs abi meklējat arvienu sastapties?
Jausmiņš. Tas ir pavisam kas cits, kas

mūs ved kopā: centieni, kuri daudz plašāki par
šauro mīlestības aploku; nevis siržu, bet gara vie-

nība mūs saista.

Kate (aizmirsdamās ar jūtām). Priekš sievietes

viss dzīvības avots ir mīlestība. Lai viņas cen-

tieni to paceltu diezin cik augstu, lai tā lidinātos

cik tālu, vienmēr tā griezīsies pie viņas atpakaļ,
it kā putniņš turas pie savas ligzdas, kā dreboša

magnēta adata vienmēr griežas pret polu. Kaila

un tukša, kā sakaltis zars pie koka, ir tā dzīvība,
kuru nav apspīdējis mīlestības siltais saules spo-

žums. Mīlestība pie sievietes spēj panākt visu un

to pārvērst vai par eņģeli, vai par velnu!

Jausmiņš. Jūs tik dzejiski runājat par
mīlestību!

Kate. Redziet, ka arī rupjā, prastā Kate var

būt i poētiska. Poēzija jau nav priekš manis, tā

tikai piederas tādām augstākām būtēm kā Velta.

Jausmiņš. Tiešām, es nebiju domājis, ka

jums tikdaudz jūtu.
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Kate. Kas tad pēc tam ir prasījis, vai man

ir jūtas, vai nav. Sievietēm jau jāgaida, kamēr

laime pie viņām nolaižas; pašas tas pec viņas ne*

drīkst meklēt.

Jausmiņš. Kādēļ lai sievietes nevarētu tā-

pat savas jūtas izteikt kā vīrietis?

Kate. Kas ir jaunas un skaistas, tām vēl

tādu aizmiršanos piedotu, tās arī atrastu šo laimi,

bet kas tādas nav, tām jāpaliek kā übagam ceļ-

malā, kam visi iet garām un jāklus, vienmēr ja-
klus.

—

Jausmiņš. Nevis ārējā skaistuma ir cilvē-

ka vērtība.

Kate (nespēdama savaldīties). Vai jūs patiešam
tā domājat? Jūs nabaga Kati neatstumtu,

kad tā nāktu pie jums, nāktu ar pārplūstošu sirdi

— un jums sacītu, ka tā jūs — ka tā jūs — mīl. —

Jausmiņš. Jūs mani pārsteidzat —

Kate. Es esmu nesmuka, ļauna, sarūgtināta,
tādēļ ka pa visu savu dzīvi bijusi atstumta un ni-

cināta, bet jūs mani varat darīt par labu.
—

Es
aizmirsīšu visu, ko esmu cietusi, es būšu tik laimī-

ga! tik laimīga, ka visa pasaule mani apskaudīs.
Jausmiņš. Jaunkundze —

Kate (starpā). Es zinu, jūs domājat pie Vel-

tas, bet kas jūs viņai varat būt, kurai pieder visa

pasaule? Viņa nekad priekš jums to nejutīs, ko

es, kurai jūs esat vienīgais. Priekš jums es dzī-

vošu, priekš jums tikai elpošu. — Rītā un vakarā

es jūsu kājas skūpstīšu.
Jausmiņš. Beidzot, jaunkundze, man jums

jāsaka, ka jūsu jūtas nevaru dalīt.

Kate. Nevarat! (lebrēkdamās.) Nevarat?

Jausmiņš. Es ļoti nožēloju, bet —

Kate. Ha! nerunājiet — nerunājiet! Es jau
zinu, atkal akmens, kuru lūdzu pēc maizes — tas

jau mans liktenis. Kā varēju būt tik ārprātīga un

iedomāties, ka priekš riebīgās Kates kāds ko va-

rētu just! Neviens! Neviens!
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Jausmiņš. Esiet pārliecināti, ka sajutu

sirsnīgāko draudzību. (Sniedz viņai roku.)

Kate (to atgrūž). Nost! Übaga dāvanu man

nevajag! Ejiet jel izstāstiet to Veltai, ka trakā

Kate jums uzbāzās ar savu mīlestību; izsmejiet
mani!

Jausmiņš. Kādēļ jūs domājat par
mani

tik ļauni!
Kate. Jūs visi esat tādi, jūs visi! (Izskrej ārā.)

Jausmiņš. Tas bija pārsteidzoši. Neesmu

taču ne mazāko iemeslu devis, kas tai būtu varējis
modināt cerības!

16. skats

Jausmiņš, Velta, Kate, kas slepeni visu noklausās.

Velta (uz pirkstu galiem, apkārt skatīdamās). Jaus-
miņa kungs, mēs šodien atkal varēsim satikties?

Jausmiņš. Jūs taču iesiet uz tējas vakaru?

Velta. Nē, es palikšu mājā.

Jausmiņš. Bet. ko jūsu vecāki sacīs?

Velta. Tēvs gan būs sašutis, bet es nevaru

neko darīt.

Jausmiņš. Tad jau arī es nedrīkstēšu te

rādīties.

Velta. Nāciet, kad visi būs aizgājuši.
Jausmiņš. Vai mēs varētu to iedrošināties?

Ve 11 a. Neļausimies atbaidīties, mūsu cen-

tienu dēļ.
Jausmiņš. Labi, es nākšu.

Velta. Tad aizejiet tagad. Pēc kādas stun-

das, kad viņi būs projām, es jūs gaidīšu.
Jausmiņš. Uz redzēšanos! (Noiet, Velta to

pavada.)

Kate (iznāk no slēptuves). Tad tādēļ viņš mani

atstūma! To es jums abiem rādīšu! — Tas būs

ļoti brangi — hahaha! (Noiet.)
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17.skats

Velta nāk atpakaļ, no sāņistabas iznāk: Dambitis,

Dambene, Riters, Riterene, Zelma.

Dambītis. Ar tām valodām esam nokavē-

jušies, pirmie danči jau būs nodancoti. Nu tik

žigli, ka dabonam kādu apaļo vēl apgriezt.
Riterene. Jā, steigsimies, steigsimies!

(Ņem abas ar Zelmu virsdrēbes, visi ģērbjas.)

Zelma. Jausmiņš jau aizgājis turp, diezin

kādēļ viņš no mums arvien tā izvairās!

Dambītis. Nu, Velta, ko kavējies! Žip
un drei! Velc mēteli mugurā.

Velta. Ejiet vien visi bez manis, es palikšu
mājā.

Dambītis. Ko tu teici? Mājā paliksi?
Tad ta smuki?

Velta. Es nejūtos īsti vesela.
—

Dambītis. Kas jaunam cilvēkam tā par
neveselību!

Zelma (zobojoši). Tagad jau tām smalkajām
dāmām tāda modes kaite, tie esot nervi.

Dambītis. Kas? Cērmes? Lai viņa ēd

cērmju zāles, bet tādēļ nav jāpaliek mājā.
Dambene. Liec nu viņu mierā, tu jau zini,

ka Veltai bieži uznāk galvas sāpes. Es arī labprāt
gribētu palikt mājā pie viņas.

Dambītis. Vai tev ar' nebūs tās cērmes?

Es tev gan rādīšu! Tevi es vēl mācēšu valdīt.

Velta. Ej, māmiņ, es jau iztikšu viena.

Riters. Es arī biju tik brīvs jaunkundzei
piedāvāt savus pakalpojumus —

Velta. Es lūdzu, lai neviens manis dēļ ne-

liktos traucēties.

Zelma (koķeti).- Jums, Ritera kungs, diemžēl

ar mums vien šovakar jāpietiek.
Riterene (uz Veltu). Mans dēls bez jums ju-

tīsies ļoti nelaimīgs.
Riters. Es šovakar nedejošu, bet spēlēšu ti-

kai kārtis.
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Dambītis. Tad spēlēsim abi uz stukulku*

man ļoti noderētu pasīcināt jūsu resno naudas

maku.

Riters (pie sevis). Jeb man viņa! (Visi noiet

bez Veltas.)

18. skats

Dambītis, Velta.

Dambītis (pie durvīm atgriezdamies). Pag, es

tev gribēju sacīt vienu vārdu. Vai tu domā, ka es

tavus niķus nepazīstu? Nu tad gulēsi atkal grā-
matās. Bet šoreiz es būšu gudrāks un paglabāšu
lampu. Priekš paskatīšanās vien tev pietiks ar to

mazo nakts lampiņu, kas spīd kā vilka acs. (Pie-

liek krēslu un iededzinapie griestiem karājošos mazu nakts

lampiņu, lielo lampu tas izdzēsis ieslēdz skapī.) Un to es

arī tev vēl piesaku: ar to vazaņķi Jausmiņu, kas

te šovakar bija, tu arī vairs netiksies; tas tev to

galvu ar tām ģeķībām piepūtis.
Velta. Jausmiņa kungs man nav nekā slik-

ta stāstījis.
Dambītis. Manā mājā lai viņš vairs nerā-

dās. Durvis es arī aizslēgšu. Nu tu nevarēsi uz

balli aiztikt, kad tu arī gribētu. (Iziet, durvis no ār-

puses aizslēgdams.)

19. skats

Velta (viena, pa logu iespīd mēness pilnā spožu-

mā). Tēvs man visu aizliedz, ar varu tas grib ap-

slāpēt, ko tas pats iekš manis dēstījis un lielu au-

dzinājis. Bērnam jāklausa vecākiem, tā tad man

cits nekas neatliek, kā slīkt atpakaļ ikdienībā un

aizmirst, ko esmu domājusi, jutusi un pēc ka aug-

stāka centusies — tumšam atkal jātop ap mani, it

kā šinī istabā — (pavērš acis uz logu, pa kuru mēness

iespīd). Nē, tu vēl neesi izdzisusi, spožā, brīnišķā

gaisma no augšienes! Tu neesi apslāpējama un iz-

pūšama kā šī svece. Kura dvēselē tavs stars reiz

iespīdējis, tas nevar vairs palikt atpakaļ un no-
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grimt pīšļos, tam jāuzņemas cīņa, lai tas uzvarētu

vai ietu bojā! (Pie durvīm tiek klauvēts.) A, tas ir

Jausmiņš. (Izmisusi.) Bet ko lai iesāku, durvis ir

aizslēgtas.

20. skats

Velta, Jausmiņš aiz durvīm.

Jausmiņš. Es tas esmu, Veltas jaunkundze.
Velta. Jūs nevarat ienākt, Jausmiņa kungs,

durvis ir cieti.

Jausmiņš. Tad jūs aizmirsāt, ka norunā-

jām satikties?

Velta. Es vis neaizmiršu, bet tēvs viņas aiz-

slēdza un paņēma atslēgu līdz. Ak, nu mēs šodien

nevaram satikties!

Jausmiņš. Bet lūk, tur ir logs, to jūsu tēvs

aizmirsis.

Velta. Jausmiņa kungs, tas taču būtu —

Jausmiņš (pārgalvīgi pie loga). Kad bruņi-
nieki teikā var uz ledus kalna uz jāt un caur ērk-

šķiem cauri tikt pie daiļās princeses „Erkšķu rozī-

tes", tad taču es varēšu caur vienkāršu logu ie-

kāpt. (lelec caur logu istabā.)

Velta. Mēs nedzīvojam teikā, bet rūgtajā
patiesībā, kur tādus varoņa darbus mēdz citādi ap-

spriest.
Jausmiņš. Tad jūs esat gūstītā karaļa

meita un jūsu tēvs simtacainais pūķis, kas jūs ap-

sarga. (Kamēr viņi nāk uz priekšu, Kates galva parādās

uz brīdi logā un nozūd.)

Velta. Beidziet jel, Jausmiņa kungs, man

ir tik drūmi ap sirdi, tēva varmācība mani no-

spiež, jo viņš mani izskolojis, nevis lai attīstītu

manu garu, bet lai dzītu ar mani lepnību. Tagad
viņš man aizliedz lasīt grāmatas.

Jausmiņš. Viņš jūsu cenšanos nespēj sa-

prast, viņš nevar iedomāties, ka sievietes tāpat kā

vīrieši varētu apmeklēt augstskolu.
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Velta. Arī jūs vairs nedrīkstiet pie mums

ierasties, to viņš noteica.

Jausmiņš. To jau šodien noredzēju, ka

viņš uz mani netur labu prātu.
Velta. Es savā vecāku mājā jūtos pilnīgi kā

svešniece. Nekad es neierādīšu ar šo dzīvi, ne-

kad!

Jausmiņš. Apmierinieties, Veltas jaun-
kundze, mums jau ir cita pasaule, kurā varam

pacelties, kad šī dzīve top nepanesama. Ņemsim

priekšā savas grāmatas. (Skatās apkārt.) Bet še jau
ir tumšs!

Velta. Tēvs arī atņēma uguni.
Jausmiņš. Tas ir tiešām nekrietni! Būtu

es to zinājis, būtu mazākais paņēmis līdz kādu

sveci.

Velta. Lai paliek. Šovakar mums gaisma,

rau, tur no augšas. (Rāda uz logu.) Man arī tagad
tā nav ap sirdi, ka varētu ar ko nopietnu nodarbo-

ties. Es gribu sapņot, lidināties, izmērot savus

spēkus, vai man būtu iespējams sasniegt mērķi.
Jausmiņš. Tas arī nebūt nav vajadzīgs,

kad tikai atrodamies ceļā uz viņu. Cenšanai pēc
gaismas un brīvības nav nekur gala un robežu.

Velta. Ak Jausmiņa kungs, ļaujiet man

piebiedroties jums un jūsu biedru pulciņam. Es

gribu līdzi censties priekš nākotnes ideāla, uzņe-
miet mani savā pulkā!

Jausmiņš. Apdomājiet labi, Veltas jaun-
kundze, šī cīņa ir grūta, jūs esat skaista, bagāta,
kad apprecēsieties, jūs sagaida viegla dzīve.

Velta. Hu! Tā ir nāve! garīga nāve —

Jausmiņš. Varbūt jums nāksies visu upu-
rēt, mūsu cīņa vēl ir bezsekmīga, mūsu piekritēju
vēl ir maz.

Velta. Es no nekā nebīstos!

Jausmiņš. Un tad vēl līdzekļu trūkums!

Jūs nezināt, cik grūti ir būt izsalkušam, ka pie
tam arī visi garīgie spēki pagurst. — Es to pa-
zīstu! Man citu līdzekļu nav ko apmelkēt augst-
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skolu, kā tie, ko blakus pelnu, vai nu caur stundu

došanu, vai mecbanisku norakstīšanu, ka roka top
dažreiz it kā nomirusi.

Velta (aizgrābta. Ļaujiet man skūpstīt šo ne-

piekusušo roku, kura veļ reizē akmeņus priekš nā-

kotnes ēkas! Svaidiet mani ar viņu par jūsu iz-

redzēto līdzbiedru.

Jausmiņš. Velta! Jūs — cik liela jūs pa-

ceļaties pār citām sievietēm! Jūs man iedodat

jaunus spēkus, kur jau taisījos pagurt —

Velta. Mēs iesim kopā, viens otru pabalstī-
dami.

Jausmiņš. Jā, mēs iesim kopā!
Velta. Un reizē sasniegsim mūsu ideālu —

Jausmiņš. Vai kritīsim —

Velta. Slēgsim derību, kā ceļa biedri, kuri

kopā uzņem ceļu uz patiesības izredzēto zemi.

(Sniedz abi rokas. Aiz durvīm troksnis, kliegšana un

svilpšana, viņi abi izbijušies atlecas.)

21. skats

Dambīšu puiši ar vējlukturiem, rungām, cirvjiem un striķiem

apbruņojušies gāžas iekšā. Pakaļ nāk: Dambītis, Dam-

bene, Riters, Riterene, Zelma.

Visi (kliedz). Zaglis! Zaglis! Ķeriet! Ķeriet!
Dambītis. Kur tie zagļi, kas te pa logu

esot ienākuši? (Skatās apkārt, ierauga Jausmiņu.) A!

tad tas? Kaimiņu skolotājs!
Jausmiņš (nāk uz priekšu). Es neesmu nācis

zagt, Dambīšu papu.
Dambītis. Jūs —ko jūs še nācāt? Ko jus

meklējāt pa nakti manā mājā? (lerauga Veltu.) Un

tu arī neesi gulēt aizgājusi?
Riters. Nav brīnums, ka Veltas jaunkun-

dze negribēja nākt uz balli, tai jau māja labāka

sabiedrība.

Zelma un Riterene (smiedamās sačukstas,

visi smejas).
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Dambītis. Nu, kāpēc tu neatbildi! Vai

nedzirdi, ka es ar tevi runāju?
Riterene (dzirdami). Kas to būtu domājis

no lepnās jaunkundzes!
Zelma. Un šis nekrietnais Jausmiņš!
Riterene (pieiet Dambītim). Saņemieties,

Dambīšu papu,
tā jau nu notiek dzīvē, ka tie bērni

sagatavo vecākiem sirdsēstus.

Dambītis. Ko jūs sakāt? Kā?_ —
— (Pie-

peši saprazdams saķer galvu un iekliedzas.) A! ■ —Tas

lupata! Tas vazaņķis licis manu bērnu apsmieklā!
Dambene (rokas lauzīdama). Velta, Velta, ko

tu esi darījusi!
Jausmiņš. Ha! Ko jūs iedrošinājāties!

Par ko jūs mani uzskatāt!

Dambītis. Sitiet viņu! Grūdiet viņu ārā!

Velta (stājas starpā). Neaizskariet Jausmiņa
kungu, viņš nav vainīgs.

Dambītis (uz Veltu). Ak tu nekrietns bērns!

To kaunu! To kaunu —

Jausmiņš. Es atzīstu, ka tas gan izskatās

dīvaini, kad mēs ar Veltas jaunkundzi pa nakti

satiekamies. Bet to jūs esat panākuši caur savu

varmācību. Jūs esat aizlieguši mums kopā būt,
aizliedzāt arī viņai grāmatas, tā tad mums viss jā-
dara slepen. Jūs neatturēsiet savu meitu no augst-
skolas.

Dambītis. Bezgodīgais pavedēj, tu! Es

tev rādīšu! (Izrauj kādam tuvu stāvošam puisim rungu

no rokām.)

Jausmiņš. Savaldieties, jeb es varētu aiz-

mirst, ka jūs esat Veltas tēvs.

Velta. Tēvs, tēvs! nesit! Dieva dēļ, nesit!

Dambītis. Un tu, palaidne! Arī tevi es

nositīšu, uz vietas nositīšu! Labāk bez bērniem

būt, nekā piedzīvot tādus sirdsēstus! (Paķer Veltu

aiz vienas rokas un rauj to zemē pie sevis.) Saki, palaid-
niece, vai tā ir tava pateicība par visu, ko esmu

priekš tevis darījis un dienu un nakti skrējis un
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plēsies, atdodams savu pēdējo kapeiku! Vai tā ir

tā pateicība, ko? (Pacēlis koku taisās Veltu sist.)

Dambene (iekliedzas un metas starpā). Stājies!
Ko tu gribi darīt?

Riterene. Esiet mierā, Dambīt, izlietu

ūdeni tikpat vairs nevar sasmelt.

Jausmiņš. Jūs! Vai jūs esat tēvs, ka jūs

ar savu bērnu tik nekrietni apejaties? Plēsīgs
zvērs jūs esat! (Veltai priekšā nostādamies.)

Dambītis. Puiši, grūdiet viņu ārā! Rī-

diet tam visus suņus virsū.

Jausmiņš. Nenāciet man tuvu!

Visi (brēkdami gāžas Jausmiņam virsū un grūž to

pa durvīm ārā).

Velta. Tēvs! Tēvs!

Dambene (raudādama). Ak šie sirdsēsti! Šis

kauns!

Dambītis (atkrīt krēslā). To es nepārdzī-
vošu!

—

Velta (skatās samulsusi visapkārt). Jā, ko tad es

esmu noziegusies?

(Priekškars.)
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Otrais cēliens

Dekorācijas tās pašas kā pirmajā cēlienā. Laiks: kādas

nedēļas vēlāk.

1. skats

Velta (viena). Man liekas, it kā pulkstenis
nemaz nekustētos uz priekšu. Vēl veselas divas

stundas, kamēr no pasta pienāks vēstuļu soma ar

Jausmiņa vēstuli. Nesaprotu tikai viņa klusu-

ciešanu, jo kamēr viņš no kaimiņiem projām, at-

kal augstskolā, nu jau ceturtā vēstule, uz kuru

viņš man nekā nav atbildējis. Mēs slēdzām drau-

dzību, ka viens otram palīdzēsim, dzīve mājā pēc
viņa vakara man tapusi nepanesama. Viņam jā-
sniedz man palīdzīga roka, ka tieku no šejienes
projām. Un viņš to darīs, par to es nešaubos; šo-

dien visādā ziņā viņš man atbildēs. Es viņu no-

zvērināju rakstīdama, ka no viņa atbildes viss

atkarājas. (Kate ienāk un grib iet cauri istabai.)

2. skats

Velta, Kate.

Velta. Kate, pagaidi drusciņ.
Kate. Ko tu teiksi?

Velta. Tu zini, tās vēstules, kuras tev lū-

dzu apgādāt priekš Jausmiņa; tu taču visas no-

devi?

Kate. Cik reiz tu man to pašu prasi?
Velta. Katiņ, nedusmojies uz mani, es es-

mu pavisam izmisusi un nevaru saprast, kādēļ
man Jausmiņš līdz šim nav rakstījis?

Kate. Kā lai es to zinu?
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Velta. Tu taču ta izsargāji manas vēstules,

kad somu vedi uz pastu, ka tēvs tās nedabūja re-

dzēt?

Kate. Viņš gan arvienu skata somu cauri,
bet es tās turēju pie sevis kabatā.

Velta. Tu taču esi laba, Kate, ka tu man

palīdzi, mani jau no mājas nekur ārā nelaiž, ka

pati viņas spētu nodot. Kā lai es tev pateicos!
Kate. Es neesmu ar pateicībām izlutināta.

Velta. Vai tu man vairs nedusmo, ka var-

būt senāk neizturējos pret tevi visai laipni, tādēļ
ka vēl tavu labo sirdi nepazinu?

Kate. Tev jau senāk manas palīdzības arī

nevajadzēja.
Velta. Senāk es vēl nebiju tik nelaimīga

kā tagad! Vai nu redzi, ka es neesmu nebūt ap-
skaužama?

Kate. Laime, nelaime, cīņas, pārmaiņas, tas

ir elements priekš jums, lielajiem gariem! Mēs,
ikdienas cilvēki, tādas lietas nekad nepiedzīvo-
jam.

Velta. Manam stāvoklim tiešām drīz jāpār-
mainās; es no šejienes gribu aiziet.

Kate. Ko? tu gribi aiziet? (Glūnoši.) Tad

laikam iesi pie Jausmiņa?
Velta (pārmetoši). Kate, arī tu tāpat domā

kā visi! It kā man ar Jausmiņu būtu kāda sav-

starpēja mīlestība. Viņš ir mans draugs un es vi-

ņam tikai lūdzu, lai viņš palīdz man dabūt vietu,

jo viena pati es nezinu, kur griezties.
Kate. Kad tu domā uz aiziešanu?

Velta. Jau rītu, jo šodien es taču visādā

ziņā dabūšu viņa vēstuli.

Kate. Bet vai vecāki tevi laidīs?

Velta. Tas viņiem jādara: tādēļ iešu tūliņ
ar māti runāt.
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3. skats

Kate (viena). Hahaha! Tā muļķe domā, ka

es par vienu laipnu vārdu no viņas aizmirsīšu

visu, ko esmu cietusi, un vedīšu to vēl viņam ro-

kās! Tad jau tas, ka viņiem to vakaru uzlaidu

Jaudis virsū, būtu tikai līdzeklis, kas viņus savie-

notu! Bet tā tas gan nebija domāts. Kate nav

vis priekš tā, lai ļautos apsmieties! Kad viņš ma-

ni atstūma, tad tam Veltu arī nebūs dabūt! Par

to es gādāšu. Lūk, te ir Jausmiņa vēstules pie Vel-

tas un Veltas vēstules atkal pie viņa. Arī šodien

vēstuļu somas saturs nāks manās rokās. (Noiet.)

4. skats

Velta, Dambene.

Dambene. Nemuldi nu niekus! Tu jau
mani tīri izbiedēji, kad sāki runāt no projām ie-

šanas.

* Ve 11 a. Es patiesi tā domāju, māt.

Dambene. Ak tu mīļais Dieviņ! Kas tad

tev tādas muļķības iestāstījis? Kur tu gan gribi
iet?

Velta. Vienalga kurp. Kur tikai atrodu

vietu sev maizi nopelnīt.
Dambene. Dambīšu meita ietu pie citiem

par algādzi! Vai tad tu domā, ka mēs savu vienī-

go bērnu laistu pa pasauli klīst, kamēr mums vēl

kāds kumoss, ko bāzt mutē.

Velta. Bet vai tad tu neieskati, māt, ka es te

vairs nevaru izturēt, ka es jums arvienu stāvu

acu priekšā kā mūžīgs pārmetums un jums jā-
klausās par mani ļaužu valodas!

Dambene. Vai
nu caur to, ka aiziesi, ļau-

žu valodas apklusīs? Tas krusts, kas mums caur

tevi uzlikts, mums jānes.

Velta. Ak māt, māt, ko tad lai es daru! Es

nezinu ko dotu, kad jums šīs bēdas varētu atņemt!
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Jus taču zināt, ka es neka ļauna nedomāju, ka ma-

na satiksme ar Jausmiņu bija visnevainīgākā?

Dambene. Kam to lai iestāsta! Neviens

to netic un izrunā no tevis visbriesmīgākās lietas,
ka tu esot pavesta, kritusi sieviete, Dambīšu vie-

nīgā, lepnā, mācītā meita! Ļaudis taču paši re-

dzēja, ka tu to nakti biji kopā ar Jausmiņu.
Velta. Lai viņi domā un runā ko grib, es

esmu par lepnu katra priekšā izskaidroties, kad

tikai jūs zināt īsto patiesību.
Dambene. Bet mēs dzīvojam starp ļau-

dīm, mums arī uz viņiem jāklausās. Es jau nu vēl

šo krustu panestu, bet tēvs —
ak Dievs! Kas no

tēva vairs ir atlicis? Pa šo īso laiku viņš ir no-

sirmojis, salauzts, satriekts, ka ne jausmas vairs

nav no agrāk tik pārgalvīgā vīra. Viņš šo kaunu

nepārcietīs, kad es iedomājos, cik viņš agrāk uz

tevi bija lepns.
Velta. Tādēļ man, īsti tēva dēļ, man jāat-

stāj mājas.

Dambene. Caur to tu viņu iedzīsi vēl āt-

rāk kapā.
Velta. Nē, viņš visu pārcietīs, kad es tam

vairs nebūšu priekš acīm. Es redzu tagad, ka

viņš nevar mani uzskatīt! tas nerunā ar mani ne

vārda vairs, kā no viņa vakara un nepārmet arī

neko. Kad es pa vienām durvīm ienāku, tad viņš

pa otrām iziet. To es nespēju panest — man jāiet!
Dambene. Apžēlojies, kā tu domā viņam

tādu vēsti paziņot?
Velta. Tas jādara, un labāk tūliņ. Sauc vi-

ņu šurp, māt, vienreiz tikpat mums jārunā, ilgāk
tā mēs vairs neviens nevaram izturēt.

Dambene. Es viņu gan pasaukšu, izrunā-

simies visi kopā, varbūt ka tad atradīsim labāku

padomu. (Pieiet pie durvīm un sauc.) Tēv, tēv, ienāc

iekšā.
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5. skats

Velta, Dambene, Dambītis.

Dambītis (ienācis salīcis, sirmiem matiem). Tu

mani sauci?

Velta (pie sevis). Man sirds lūst viņu uzskatot.

Dambene. Jā, te jau Velta grib ar tevi pa-
runāties.

Dambītis. Nu? (Apsēžas krēslā.)

Velta (nāk viņam tuvāk). Tēv, man gan grūti
nākas tev to sacīt —

Dambene. Ko tu domā, vecīt! Viņa grib
mūs atstāt, tā runā iet projām no mājām.

Dambītis (uz Veltu pagriezies). Projām tu

gribi iet? tu skriesi pakaļ savam pavedējam?
Velta. Tā tu nedrīksti no manis domāt!

Dambītis. Ej, aizliedz visai pasaulei tā

domāt!

Velta. Par daudz mums caur šo pasauli jau
bija jācieš. Es negribu viņai vairs turpmāk dot

iemeslu par mani runāt, jo no šejienes pavisam
aizeju kur tālu projām.

Dambītis. Vai tev vēl nepietiek ar to, ko

tu mums esi darījusi? Vēl tu gribi mūsu kaunu

lielāku darīt, ka mūsu vienīgā meita novazājas pa

pasauli kā palaidniece?
Velta. Es gribu godīgi pati sevi uzturēt un

uz priekšu tikt.

Dambītis (raudādams). Vai es to paredzēju,
kad tu šūpulī gulēji! Kad mēs tevi lolojām it kā

zelta zariņu un tu biji mums tā vienīgā, dārgākā
manta pasaulē? Ar kādu prieku mēs redzējām
tevi uzaugam, it kā kādu plaukstošu puķīti. Visu

mēs atdevām priekš tevis, savu kreklu no mugu-

ras mēs netaupījām!
Velta. Tev! Tēv!

Dambītis. Bet tu saviem vecākiem grūd
nazi sirdī! Skaties šurp! Uzskati manu nosirmo-

jušo galvu, tu viņu esi sirmu padarījusi!
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Velta. Tētiņ, mīļo tētiņ! (Nokrīt raudādama

pie tēva un apkampj viņa ceļus.)

Dambītis (atgrūž viņu). Ej nost no manis!

Man nav vairs bērna. Ej pasaulē, kad tu gribi,
bet ņem uz ceļa līdzi manus lāstus!

Velta. Apžēlojies!
Dambene. Tēvs, apdomā, ko tu dari! Tā

jau arī pa daļai ir tava paša vaina. Viss ir nācis

caur to skološanu.

Dambītis. Krietnu un labu bērnu es esmu

gribējis audzināt, ne netikli.

Velta. Tēvs, es neesmu netikle!

Dambītis. Ej, skrej savam pavedējam ro-

kās! Bet zini, ka tanī pat brīdī tava tēva sirds lū-

zīs.
-—

Tikai pār manu kapu pāri jūs varat savie-

noties — (Aiz durvīm troksnis.)

Dambene. Klau, tur kas piebrauca, tie

būs viesi.

Dambītis. Ko tie grib! Kas godīgiem cil-

vēkiem vairs meklējams pie mums, ar kaunu ap-
krautiem!

Dambene (caur logu skatīdamās). Tas ir Ri-

ters ar savu māti.

Dambītis (uz Veltu). Redzi, kur tev laime

būtu smaidījusi, tagad viss pagalam.
Velta. Es par to neesmu domājusi. Es jau

viņu nemaz negribu.
Dambene. Nāc, tēv, iesim viesiem pretim.

(Abi noiet.)

Velta. Ak Dievs, ko lai daru, ko iesāku?

Palikt tomēr še nevaru un savu apņemšanos gro-

zīt. Kad tikai jau būtu vēstule!

6. skats

Velta, Riters.

Riters. Sveika, Veltas jaunkundze! Kamēr

mana māte sarunājas ar jūsu vecākiem, es steidzos

to laimi baudīt jūs sastapt vienu.
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Velta. Es nezinu, kādēļ jūs to par laimi

saucat!

Riters. Jūs varbūt būsiet nomanījuši, ka

kāda sevišķa simpātija —

Velta (starpā). Es lūdzu, Ritera kungs, es ne-

gribu dzirdēt nekādus komplimentus.
Riters (turpinādams). Ka es jūtos itin kā caur

magnēta spēku pie jūsu mājas pievilkts, tā ka es

par spīti visām ļaužu valodām —

Velta. Tas jums nebūt nav jādara. Es ne-

prasu no neviena upurus.
Riters. Kādēļ jūs saucat par upuriem, ko

es tik labprāt daru? Un priekš jums man arī ne-

kāds upuris nebūtu par lielu!

Velta. Ritera kungs, es nemīlu nekādas lie-

kas runas. Jūs zināt, ka caur pēdējo gadījumu
mūsu mājā, kuram paši bijāt klāt, esmu kritusi

]aužu apsmieklā, tādēļ jums vajadzētu sargāties
mūsu mājā ierasties, lai līdzi nenāktu valodās.

Riters. Ak, nedomājiet jel no manis tā!

Tagad, kur visi jūs atstājuši, man atgadījums jums
pierādīt īsta vīra dūšu.

Velta. Bet to es no jums nemaz neprasu.
Riters. Un tā kā mēs atklāti viens ar otru

runājam, tad saku jums klaji, ka es jūs mīlu —

Velta (brīdi izbrīnījusies viņu uzlūko). Jums tie-

šām par daudz dūšas!

Riters. Es ļoti priecājos, ka jūs to atzīstat

un mani saprotat.
Velta. Nē, es jūs nesaprotu. Jūsu dūšība iet

tik tālu, ka jūs neprasāt netikvien, ko ļaudis ru-

nā, bet arī, ko es par to saku. Minētais gadījums
jums taču gaiši pierādīja, ka man ir sakars ar citu

vīrieti.

Riters. Vai tad jūs viņu mīlat?

Velta. Jums nevajag manim to prasīt, bet

tā domāt.

Riters. Bet viņš pret jums izturējies ne-

krietni. Pēc viņa vakara, kad tam še dzīve tapa

neomulīga, viņš it vienkārši aizlaidies lapās.
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Velta. Es jūs lūdzu, lai jūs aiztaupītu
spriedumus par Jausmiņa kunga izturēšanos. Es

pati zinu, kā par viņu domāt.

Riters. Es zinu gan, ka tas priekš jums ir

sāpīgi, bet tomēr tā ir patiesība. Viņš jūs iegrū-
dis nelaimē un tad gļēvulīgi atstājis, — kamēr

—

Velta. Es jūs jau lūdzu
—

Riters. Es, turpretim, nāku jums palīdzēt
un gribu jūs glābt no kauna, jums piedāvādams
savu roku un sirdi.

7. skats

Tie paši, Kate (ienāk ar vēstuļu somu).

Velta (skrej viņai pretī un izrauj somu). Dod

Šurpu! (Ātri attaisa somu un rauj ārā tās saturu, kurš sa-

stāv no dažiem laikrakstiem, bet nevienas vēstules.) Kā?

Kur tad viņa ir? (Skatās atkal pa otrreiz, atplēš laik-

rakstus un visus izkrata.) Kate, kur ir vēstule?

Kate. Vai tad viņas somā nav?

Velta. Tu redzi, ka nav.

Kate. Tad viņas laikam nebūs.

Velta. Nebūs? Tu saki, nebūs! Viņai
vajag būt. (Krata atkal somu.)

Riters. Jūs gan laikam kādu ļoti steidza-

mu vēstuli gaidāt, jaunkundze?"
Velta. Soma taču taisni no pasta atnāca?

Kate. Kazaks man tagadīn iedeva.

Velta. Kur tad ir vēstule?

Kate. Viņa nemaz nebūs rakstīta.

Velta (izmisusi). Tas ir briesmīgi! Tas ir

par daudz! To es neesmu pelnījusi, ka mani tā

atstāj! (Dodas ārā.)

Riters (grib viņai pakaļ). Veltas jaunkundze,
pagaidiet — kas jums notika?

8. skats

Kate, Riters.

Riters. Sakiet, kādēļ Veltas jaunkundze
bija tik uztraukta?
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Kate. To Jūs it viegli varat uzminēt.

Riters. Ā, — tad viņa gaidīja vēstuli no

Jausmiņa?
Kate. Un nesagaidīja.
Riters. Tas jau ļoti bēdīgi!
Kate. Taču ne priekš jums!
Riters. Kā jūs to saprotat?
Kate. Tāpat kā jūs!
Riters. Tad Veltas jaunkundzei ir vēl sa-

kars ar to — to Jausmiņu un viņa jūt vēl arvienu

priekš viņa?
Kate. Vairāk nekā priekš jums.
Riters (aizskarts). Es nezinu, par ko jūs ma-

ni uzskatāt, jaunkundze?
Kate. Par pērtiķi —

Riters. A, tas nebūt nav glaimojoši.
Kate. Un par tādu pērtiķi, kas pats neprot

riekstus no koka nokratīt, bet citam tie viņam jā-
iekrata mutē.

Riters. Esmu piespiests mūsu sarunu no-

beigt —

Kate. Nu, nu, neesiet jel tik jūtelīgi! Man
ir tiesība jūs pacienāt ar pipariem, tādēļ ka došu

jums vēlāk cukura plāceņus.
Riters. Esmu ziņkārīgs.
Kate. Jūs labprāt gribētu Veltu nozvejot.
Riters. Jūs saprotat gluži pareizi, ka mani

apciemojumi nav nodomāti jums, bet jūsu daiļa-
jai māsai.

Kate. Tad dzirdiet! Še braukājot, jūsu bal-

tais zirgs jau uz divām kājām stīvs palicis, bet tas

var palikt vēl uz visām četrām stīvs, tad jūs tomēr
Veltas nedabūsiet, ja — es jums nepalīdzu.

Riters. Es tiešām nezinu, par ko man gan
nākas gods jums pateikties?

Kate. Jūs muļķis! Vai domājat, ka jūs jeb-
kad varētu uz viņu cerēt, ja tai būtu sakars ar

Jausmiņu un ja tā šodien būtu dabūjusi viņa vēs-

tuli!
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Riters. Nu es sāku noģist — vēstule nesa-

sniedza savu mērķi?
Kate. Tā bija adresēta manai ķešai!
Riters. Tad jūs esat viņu piesavinājušies?
Kate. Hahaba! (Izvelk vēstuli un parāda to Ri-

teram, atkal iebāzdama kabatā.)

Riters. Jūs arī laikam bijāt tā, kas tonakt

viņiem uzlaida ļaudis virsū?

Kate. Jūs neesat mans biktstēvs, ka man

jums viss jāizstāsta.
Riters. Kādēļ jūs to darījāt?
Kate. Aiz mīlestības uz jums jau droši nef

Riters. Jūs esat mīklaina!

Kate. Nu neminiet mīklas, bet kaliet dzelzi,
kamēr tā vēl karsta. Ejiet savai mātei palīgā ap-
strādāt abus večus, to jau jūs protat. Es atkal

uzņemšu Veltu.

Riters. Tagad tiešām es jums pateicos; ce-

ru, ka tapsim labi draugi. (Noiet sāņistabā.)

Kate. Tādi pat kā suns ar kaķi!

9. skats

Kate, Zelma no āra.

Zelma. Tu man esot likusi pienākt, Kate?

Ko tu man teiksi? Tu zini, ka es labprāt uz Dam-

bīšiem nenāku.

Kate. Man priekš tevis viena vēstule no —

Jausmiņa.
Zelma (priecīgi pārsteigta). Priekš manis? No

Jausmiņa?
Kate. Ak, nekrāpies veltām cerībām. Vēs-

tule nav tev rakstīta, tu tikai vari viņu izlietot.

Zelma. Pfui! Kas tās par cerībām! Kas

man ar to nemorālīgo cilvēku par darīšanu, kuru

mans tēvs padzina!
Kate. Viņš to uz tavu gribu padzina, tādēļ

ka tu biji greizsirdīga uz Veltu, ka viņai bija izde-

vies Jausmiņu iegūt un tev ne.
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Zelma. Tu mani apvaino, stādīdama mani

uz viena pakāpiena ar tādu sievieti kā Veltu.

Kate. Lai nu paliek morāle, kad vairāk va-

ļas. Še, labāk ņem ŠO vēstuli. (Izvelk Jausmiņa vēs-

tuli.)

Zelma. Bet tā jau adresēta Veltai!

Kate. Adrese tev nav jārāda, saturs var

tikpat labi zīmēties uz tevi. Tev viņa jārāda
Veltai.

Zelma. Tas ir brangi, dod tikai šurpu! To

viņai vajag par to, ka tā savu degunu tik augsti
ceļ un domājas par citām būt labāka.

Kate. Nāc tagad ārā, lai tie mums neuznāk,
vēlāk atkal ienāksim.

Zelma. Es degu aiz nepacietības, viņai vēs-

tuli rādīt. (Abas noiet.)

10. skats

Dambītis, Dambene, Riters, Riterene.

Dambītis. Tad jūs tiešām nejokojat, mīļo
Riter?

Riterene. Lai Dievs pasarg', kas nu tādas

nopietnās lietās blēņosies; mēs taisni ar šo nolūku

atbraucām.

Riters. Kā tad es varētu ar to dzīt jokus,
kad izlūdzos jūsu meitas roku.

Dambītis. Ak, es esmu nelaimīgs, apkau-
nots tēvs, es domāju, ka katram tagad tiesība ma-

nu meitu izsmiet.

Dambene. Rimsties nu, vecīt, tu taču dzir-
di, ka Ritera kungs nopietni grib mūsu Veltu pre-
cēt.

Dambītis. Bet jūs taču zināt visu? Jūs
jau paši bijāt klat un redzējāt, kad viņu atrada
tur — ar to otro kopā.

Riterene. Būs jau labi, Dambīšu papu, ko

nu tur tikdaudz bēdāt! Kad jūsu meita dabon ap-
precēties, tad visiem būs mutes aizbāztas.
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Riters. Par manu sievu neviens vairs ne-

iedrošināsies runāt.

Dambītis. Riter, lai velns parauj! Tūs

esat krietns cilvēks. Vai es domāju, ka manas tē-
das varētu reiz beigties.

Dambene. Dievs mūs taču vēl nav atstājis!
Dambītis. Bravo, vecen, nu mēs savas lī-

kās muguras varam atkal atstiept! Ej, atnes mu-

dīgi kādu uzkožamo un šņabi un pasauc Veltu.

Tam skuķim ir un ir laime! (Dambene noiet.)

11. skats

Tie paši bez Dambenes.

Riters. Es tikai bīstos, ka Veltas jaunkun-
dze nežēlo vēl arvienu pēc tā Jausmiņa.

Dambītis. Ko, pēc tā lupatas? No šejienes
tas jau padzīts, mūsu apkārtnē tas vairs nedrīkst

rādīties. Un tās muļķības es arī viņai visas izdzī-

šu, ar kurām viņš tai sagrozījis galvu. Visas viņas

grāmatas es sabāzīšu krāsnī!

Riters. Vai tad viņa to ļaus? Labi tas

būtu gan. Tas ir tas galvenais! Kad viņai nebūs

grāmatas, tad tā visu agrāko aizmirsīs.

Dambītis. Ko viņa var jums pretoties!
Tai jāslavē Dievs, ka tā tikusi pie tik krietna cil-

vēka.

12. skats

Tie paši, Dambene (ienāk ar uzkožamo un pudelēm).

Dambītis. Tagad jāuzdzer uz mana nā-

kamā znota veselību!

Riterene. Mans dēls jūs tiešām uz rokām

nesīs.

Dambītis. To es ticu! (Piešķindina glāzes.)

Sveiki!

Riterene. Jums arī nebūs vairs tikdaudz
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jāpūlas saimniecībā. Mans dēls jums to jūgu no

pleciem noņems.
Dambītis. Varu jau arī pats vēl paklum-

burēties, lai nu gan tās kājas tik daudz vairs ne-

klausa kā senāk.

Riterene. Ko nu iesiet bendēties nost. Par

to jau ir tie bērni. Norakstiet labāk tās mājas tū-

liņ uz mana dēla vārda.

13. skats

Tie paši, Velta.

Velta. Tu mani esot licis saukt, tēv?

Dambītis. Slavē Dievu, mana meita.

Velta. Par ko tad?

Dambītis. Slavē Dievu, es tev saku, no-

skaiti trīs reizes no vietas tēva reizi.

Velta. Es nezinu, par ko tu runā?

Dambītis. Te ir Ritera kungs, viņš grib
tevi precēt.

Velta (uzbudināta). Kā, Ritera kungs?
Pēc tā, ko mēs nupat runājām, jūs vēl iedrošinā-

ties manam tēvam taisīt tādu priekšlikumu?
Dambītis. Tu man vēl runāsi! Vai tu esi

tādas laimes vērta!

Velta. Es Ritera kungam klaji sacīju, ka

viņu nemīlu, un viņš tomēr neliekas atbaidīties un

prasa pēc manas rokas.

Dambītis. No tā tu vari pazīt krietnu cil-

vēku. Viņš piedod un neraugās uz to, ka tu esi

kaunā kritusi. (Uzsit Riteram uz pleca.) Es Riteru

pieņemu par savu znotu un ar to ir darīts.

Velta. Nekad! Es nevaru vīram piederēt,
kuru nemīlu.

Riters. Piedodiet, jaunkundze, es jau arī

neprasu, lai jūs tūdaļ mani mīlat.

Velta. Vēl nekrietnāki, ka jūs gribat sie-

vieti piespiest jūs precēt bez mīlestības!
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Dambītis. Ko tad tu mīlē? Vai to vazaņķi

Jausmiņu vēl?

Velta. Es tev jau teicu, tēv, ka mēs ar Jaus-
miņu nekad neesam mīlējušies, mēs bijām tikai

centienu biedri.

Dambītis. Es tev rādīšu tavus centienus

un viņus visus izdzīšu, tad tu kļūsi reiz par prātī-

gu cilvēku. Māt, iekur krāsni.

Dambene. Netopi nu atkal dusmīgs. ( Sak

kurt uguni.)

Dambītis. Par daudz es līdz šim esmu labs

bijis! Vienmēr pēc viņas stabules esmu dancojis,
caur to man nu viss bija jāpiedzīvo. Bet tagad
tas būs citādi! Tagad tai jāmācās, kā bērnam būs

tēvu paklausīt, kā māca ceturtais bauslis. (Atslēdz

skapi un sāk kraut ārā Veltas grāmatas.)

Riterene (Veltai pieiedama). Ļaujiet jel pie-
runāties un ieskatiet, cik mēs labi ar jums do-

mājam.
Velta (neklausās uz viņu un seko ar visu uzmanību

tēvam). Tēv, manas grāmatas! Ko tu gribi ar vi-

ņām darīt?

Dambītis. Krāsnī ar tām! Tad vienreiz

būs miers.

Velta. Nedari to! Neesi tik briesmīgs!
Jeb es varētu aizmirst, ka esmu tavs bērns un šinī

pašā acumirklī no šejienes aiziet.

Dambītis. Ar saitēm es tevi piesiešu, kad

tu citādi vairs neesi valdāma!

Dambene. Meitiņ mīļā, nekaitini vairāk

tēvu, tu redzi, ka viņš ir noskaities.

Riterene. Tā, tā, Dambīti, pievelciet gro-
žus stingrāk. Bērni jau dažreiz neieskata, ka viss

notiek viņiem par labu.

Velta. Ha! Vai jūs visi gribat man virsū

brukt un mani ar varu nomākt! Nekad es jums
nepadošos, nekad! Velciet mani pie altāra un es

sacīšu „nē" —un simktārt „nē"! Sieniet mani ar

saitēm, es viņas visas saraušu! Slogiet mani cie-
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iurnā, un es drīzāk galvu pret sienu triekšu nekā

jums padošos!
Dambītis. To mēs redzēsim! (Met grāma-

tas krāsnī.)

Velta. Nost! (Izkampj kādu degošu grāmatu no

krāsns un dodas uz priekšu.) Mana grāmata, mana

mīļā, dārgā grāmatiņa!
Riters. Jūs sadedzināsiet savas daiļās ro-

ciņas!
Dambene. Liecies mierā, tēv, tur kāds nāk.

Dambītis (nospļaujas). Kad tevi! Kad ļaudis
to dabon redzēt, tad tiem atkal no jauna būs ko

runāt!

14. skats

Tie paši, Zelma un Kate.

Zelma. Sveiki visapkārt! Cik jūs te omu-

līgi sēžat visi kopā!
Dambītis. Nāciet, kaimiņu jaunkundze,

jums arī jāiedzer viens šeļķins.
Zelma. Paldies, es stiprus dzērienus ne-

dzeru, es jau nepiederu pie tām emancipētām dā-
mām.

Dambītis. Vai nu pie ceptām, vai necep-
tām, bet jums jādzer augstas laimes uz manas mei-

tas saderināšanos. Kate, nāc tu arī, sēdies pie
galda.

Kate (pie sevis). Lieta jau brangi gājusi uz

priekšu.
Zelma. Ko es dzirdu! Velta saderināju-

sies? Tad laikam ar —

Dambītis. Lūk, te viņš ir, zēns kā kum-

pekte, noaudzis kā niedre! Lūkojiet, ka jūs arī

tādu pašu noceļat.
Zelma. Tad jau man jums jāvēl daudz lai-

mes, Ritera kungs.
Riters (sajucis). ~Es nezinu, es nevaru —

vēl

pateikties —

Dambītis. Blēņas! Variet gan.
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Velta. (Grib viņu apkampt.)

Velta (atraida viņu). Nav iemesla. Es nees-

mu vēl nebūt saderinājusies un nedomāju to arī

nemaz darīt.

Zelma. Kā? — — Tad es nesaprotu? —

Dambītis (Pie sevis). Viņai vēl prātā tie

skolas niķi ar to Jausmiņu.
Zelma (uz Veltu, izrādīdamās drusku sajukusi).

Mīļā, es tev gan no savas puses gribēju dot drau-

dzīgu padomu, ka tev nav nemaz vērts to Jausmi-

ņu tik daudz ieskatīt.

Velta. Vai tādēļ, ka viņš bija jūsu mājsko-

lotājs? —

Zelma. Ne tādēļ, bet viņš nebūt nebija tik

svēts, kā tas izlikās. Viņš jau arī lakstojās ap ci-

tām jaunkundzēm.
Velta. Viņam bija daudz nopietnākas lietas

ko darīt, nekā ar tādiem niekiem tīties.

Zelma. Tu tomēr maldies, man ir pat pierā-
dījumi—

Velta. Kas par pierādījumiem?
Zelma. Viņš ir mīlestības vēstules rakstījis.
Velta. Tie ir meli!

Zelma. Bet lūdzu, es nerunāšu, par ko man

nebūs rokā gaišas liecības. Līdz šim es tikai tā-

dēļ tev nekā neteicu, ka gribēju tevi taupīt un

domāju, ka tu viņu tāpat aizmirsīsi.

D a m b ī t i
s._ Speriet tik vaļā, kaimiņu jaun-

kundze! Es no tā vazaņķa nekad neesmu labi do-

mājis.
Velta. Tas ir negodīgi, nekrietni, otru aiz

muguras aprunāt!
Zelma. Bet tā ir tīra taisnība. Kad tu ne-

būtu tik uzbudināta, tad es tev varētu parādīt kā-

du mazu vēstulīti, kuru viņš man rakstījis —

Velta. Vēstuli
— viņš — tev?

Zelma. Tu redzi, ka viņš tevi neieskata ne-

būt par visām pārāku un par vienīgi pielūdzamo,
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bet atrada citas tikpat — labas, varbūt vēl drus-

ciņ —
labākas.

Velta (brēkdama). Rādi šurp!
Zelma. Te viņa būs. (Izvelk Jausmiņa vēstuli.)

Šī ir no vairāk vēstulēm pēdējā. Paklausies, kā

viņš man raksta: (Lasa.) „Ceļa biedrene."

Velta (drebēdama). Kā tur bija?
Zelma. „Ceļa biedrene" —tā viņš mani mē-

dza saukt, kad kopā pastaigājāmies. Bet klausies

tālāk: „Vai jūs pavisam esat aizmirsusi mūsu

kopīgos apņēmumos —" Tas muļķis, viņš domā,
ka es uz tiem kādu svaru būtu likusi! „Esmu glu-
ži izsamisis

— nu jau ceturtā vēstule, kuru jums
rakstu, bez kā jūs man atbildētu. Es jūs lūdzu,
nodievinu, rakstiet man vienu vienīgu vārdiņu,
citādi viss ir beigts — citādi es

—"

Velta. Tā nav taisnība!

Zelma. Paskaties, te stāv melns uz balta;

Jausmiņa rokrakstu tu taču pazīsti.
Velta (izrauj viņai vēstuli un uz to paskatījusies

iekliedzas un atkrīt krēslā, vēstuli krampīgi rokā turēdama.

Visi piesteidzas viņai klāt).

Dambene. Mana meitiņa! Mans nabaga
bērns!

Dambītis. Tas neģēlis, nelietis, manu bēr-

nu vai kapā iegrūdis!
Riters. Veltas jaunkundze, atļaujiet šinī

brīdī patiesam draugam jums pie sāniem stāvēt.

Es gribu visu par labu griezt, ko viņš pie jums no-

ziedzies.

Dambene. Viņa lūkojas stīvi un nekā ne-

dzird.

Dambītis. Bērns mīļais, nāc nu reiz pie

samaņas un atzīsti, ka tu esi vīlusies, ka šis ne-

lietis ir izlietojis tavu lētticību, lai tevi apmānītu.
Zelma. Viņš pats vēl zobojās, ka, ja gribot

Veltas jaunkundzi iegūt, tad jārunājot par grā-
matām.

Velta (uzlec no krēsla). Tu nekrietnā! (lesviež

viņai vēstuli acīs.) Jūs abi esat viens otra cienīgi!
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(Izraujas no citiem un skrej uz otru pusi.) Meli, viss bija
meli! Vissvētāko viņš man ir saminis, izpostījis!
Vairāk atņēmis nekā dzīvību — Vairāk! Vairāk!

Meli bija mana spožā gaisma — muļķība! Ārprā-
tība! Nakts man tagad visapkārt un tukšs —

(lerauga tur grāmatas kaudzē pie krāsns.) Ha! Jūs rie-

bekļi, es jūs nīstu —
nīstu! (Sagrābj tās.) Iznīci-

nāt es jūs gribu! Katru vārdu ar zobiem izkost!

(Sāk ar drudžainu kaislību plēst grāmatu un sviest lapas uz

visām pusēm.)

Riters (Veltai pieiedams). Vai jūs arī vēl ta-

gad liegsieties pieņemt manu piedāvājumu?
Velta. Jā, es viņu pieņemu! Es gribu pa-

likt par koku, par akmeni! Nekā vairs nedomāt

—
nekā vairs nejust —

hahaha! Pasaule ir liels

mālu skrīnis, un mēs viņā it kā sajūgti vilksimies

— hahaha! Un tik vienmēr bez nojautas vilksi-

mies — hahaha!
—

hahaha!
—

hahaha!
—

(Plēš

grāmatas un sper tās kājām.)

(Priekškars.)
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Trešais cēliens

Tā pati istaba, kas pirmajā un otrā cēlienā, tikai izpuš-
ķota zaļumiem, meijām un puķu vītnēm. Bez pirmajām ista-

bas lietām vēl vienā kaktā galdiņš ar ēdieniem un zem galda
pudeles.

1. skats

Trīne un Anna (skatās caur pusatvērtām durvīm blakus

istabā).

Trīne. Nenomin jel kājas, tu jau tepat va-

ri redzēt gluži labi.

Anna. Skaties, skaties, cik tā brūte bāla,
tīri kā kaļķis! Un dancot viņa arī nemaz nedanco!

Brūtgāns atkal ar saimnieka papu nosēduši pie
galdiņa, tik met ka met, itin kā pirtī garu.

Trīne. Es netieku ne gudra, ne traka no

visas tās būšanas. Kad viņa viņu negribēja precēt,
tad taču viņai vajadzēja pie altāra, kad to laulāja,
raudāt — es jau nostājos itin klāt, — lai to redzē-

tu, bet nekā, stāv kā no koka izdreiļāta! Gaidīju
arī, ka viņa mācītājam atbildēs „nē ,

bet viņa sa-

ka »jā", skaidru apaļu „jā".
Anna. Varbūt, ka viņai tas tagadējais brūt-

gāns būs iepaticis. To skolmeistaru jau viņai tēvs

tā kā tā nebūtu ļāvis precēt.
Trīne. To vakaru, kad viņu uzgājām ar to

skolmeistaru kopā, es domāju: nu tā slīcināsies, —

nu būs! — Bet neiznāca itin nekas.

Anna. Kas mums tur par labumu būtu, tad

tikai būtu vienas godības notikušas, bēres. Bet

tagad ir kāzas un pēc kāzām var arī nākt kristī-

bas. Tad tik būs izēšanās!

Trīne. Pag', tur ir kas uz galdiņa! (Pieiet

pie galdiņa un sāk ātri ēdienus bāzt kabatā.)
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Anna. Uja! Apskaties jel, tu grūd kum-

pektes un kāpostus kopā!
Trīne. Nekas, tas ir tikpat, kā kalpus sa-

bāztu kopā ar saimniekiem; vai tie arī kādreiz ne-

var būt pa vieni vieti! (Paķer kādu pudeli.) To vīnu

es arī lietu ķešā, bet tas jau tecēs ārā. Jādzer
tepat.

Anna. Nāc ātri projām, tur jau viņi nāk!

Trīne. Bā (Spļaudās.) Tā jau ir degu-

te, ar kuru saimnieks smērē zābakus. Kad tu iz-

putētu! (Abas noiet.)

2. skats

Riters, Riterene un Dambītis. (Pēdējais piedzēris,
ko abi pārējie ved zem rokas. Riters nes rokā tinti, spalvu

un papīru un padusē dažas pudeles.)

Riters. Te mēs to lietu varam labāk izda-

rīt, kur netiekam no neviena traucēti.

Riterene. Piesēdiet, mīļo papu, jūs esat

drusku noguruši. (Apsēdina viņu.)

Dambītis. Lai velns parauj! Esmu tā kā

iereibis.

Riterene. Nekait neko; šodien, mūsu bēr-

nu goda dienā, jau varam palustēties.
Riters. ledzeriet vēl kādu kociņu, papiņ!
Riterene (klusām uz dēlu). Lai labāk pa-

priekšu paraksta.
Riters. Bet papiņ, kā jau norunājām, pa-

rakstiet še savu vārdu —

Riterene. Tikai savu vārdu — vairāk itin

neko!

Dambītis (dzērumā). Ko es rakstīšu! Kā-

pēc lai es rakstu?

Riters. Jūs jau zināt, mīļo papiņ, parak-
stiet uz kontrakta, ka jūs atdodat savai meitai, tas

ir, savam meitas vīram — mājas.
Riterene. Vai nu meitai, vai meitas vī-

ram, tas ir vienalga; abi taču ir jūsu bērni un pie
tā vīrieša vārda jau arvien jāturas.
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Dambītis. Es nerakstu — ne! Es neiešu

atdot savas mājas un tad pats iet übagot!
Riterene. Ret mīļais papu, kas nu tā ru-

nās! Vai nu jūsu bērni jūs dzīs übagot! Uz ro-

kām jau nu mēs visi jūs nesīsim.

Dambītis. Es vēl varu iet kājām. Es ne-

rakstīšu — ni pa čum!

Riters. Mīļo sievas tēv, es negribu būt

rupjš, bet tā jau no jūsu puses tīrā krāpšana!
Priekš kāzām jau jūs liedzāties rakstīt un solījāt,
ka tikai pašu kāzu dienu kontraktu parakstīšot;
nu kāzu diena klāt un jūs atkal liedzaties to darīt.

Dambītis (sit ar dūri uz galda). Ni pa
čumf

Riterene. Jums nu gan, papu, to vaja-
dzētu apdomāt, ka mans dēls jūsu meitu izglābis
no kauna. Par visu apsmieklu viņa būtu palikusi,
ja viņš to nebūtu precējis!

Dambītis. Mans bērns, jā, mans nabaga
bērns, kad jel tas nebūtu noticis!

Riterene. Nenolaidiet dūšu, gan jau būs

labi, paklausiet tikai, ko jums saka.

Riters. Kad esmu jūsu meitas vīrs, tad

man arī jābūt mājas saimniekam, citādi mani var

uzskatīt par kādu algādzi un paši gājēji jau no

manis nekā neturēs.

Riterene. Nebēdājies, nu nebēdājies. Vai

tad nu Dambīšu papus tāds būs, viņš tikai tāpat
paķircinājās. ledzeriet, papiņ, kādu lāsīti. (Pie-

pilda glāzes.)

Riters. Viss notiek tikai jūsu meitas dēļ.
Dambītis (arvien dzerdams). Priekš manas

meitas
—

dodiet šurp, lai tā rakstīšana iet vaļā!
(Sabrauka matus un nošņauc degunu.)

Riterene. Nosēdiet labi pa rokai, papiņ.

Riters. Spalva jau ir iemērkta, rakstiet te.

Skrīvera un pagasta vecākā vārdi jau ir parak-
stīti.

Dambītis. Ak tu mokas! Labāk es no-

šņāktu lielāko vepri, nekā savu vārdu uzrakstīt.
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Riters. Bus jau labi, rakstiet tik vien. (Ska-
tās pāri pleciem un izstiepj jau roku.)

Dambītis. Kad es kā puika mācījos rak-

stīt, tad arvienu izkāru lielu, garu mēli, arī tagad
iet drīzāk ar mēli nekā ar pirkstiem. (Raksta.)

Tā, nu ir padarīts, bet nu arī esmu nosvīdis, itin

kā būtu riju izkūlis.

Riters. Dodiet tikai šurpu! (Izrauj viņam

kontraktu.)

Dambītis. Paga, kur tur vēl bija jāliek tas

punkts, priekšā vai pakaļā?
Riterene. Lai nu paliek punkts, iedzersim

labāk magaričas uz jaunā saimnieka veselību.

Dambītis. Bet es taču ar savu
veceni arī

kādu daļu no tām mājām dabūšu?

Riterene. Vai tad nu mans dēls jūs ies

badā mērdēt, iztiksim visi pa vieni vieti.

Riters. Sveiki, papu! (Piešķindina glāzes.)

Dambītis. Laidiet mani, ko jūs padarījāt
— Es — (Kad tas pieceļas, viņam izkrīt glāze no rokām

un pats nošļūk pie krēsla raudādams.) Es tagad esmu

übags — übags sava paša mājā, man vairs nepie-
der nekā!

Riterene (uz Riteni). Nu viņš sāks te vēl

kaukt!

Dambītis. Bet mans bērns, mana zelta

meitiņa, es to esmu darījis priekš viņas 1

Riters. Nāciet nu, sievas tēv, citādi sāks

viesi meklēt, kur mēs tik ilgi paliekam.
Dambītis. Ak, laidiet mani, es vēl gribu

iet apskatīt visus kaktiņus, kuri nu man vairs ne-

pieder, es gribu aptaustīt katru akmentiņu un no

visa atvadīties. (Noiet caur vidu.)

3. skats

Riters, Riterene.

Riterene. Na, tagad ir lieta darīta un

Dambīši tavās rokās!
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Riters. Diezgan grūti nācās veci piedabūt,
viņam pārlieku stīvs sprands.

Riterene. Nu tik gādā, ka tie liekēži tiek

drīzi no mājām ārā.

Riters. Saprotama lieta: Noasa šķirsts jau
te nav, ka te diezin cik ģimenes var sadzīvot

iekšā.

Riterene. Bet vai tava sieva būs ar

mieru?

Riters. Gan es viņai muti aizbāzīšu! Tie

nodomāja mani par robu ielāpu izlietot, lai es to

godīgo meitiņu no kauna izglābtu, bet es parādī-
šu, ka esmu gudrāks, es to parādīšu!

Riterene. Neuzbudinies jel, un nogaidi,
kamēr viesi projām.

Riters. Viņa neizturas nemaz, ka es viņai,
bet ka viņa man būtu kādu lielu žēlastību parā-
dījusi.

Riterene. Klusi, tur jau viņa nāk. (Velta
parādās durvīs brūtes uzvalkā.)

Riters. Atstāj mani ar viņu vienu.

Riterene. Savaldies, iedomā, ka ļaudis
tepat blakus istabā. (Noiet.)

4. skats

Riters, Velta.

Riters. Nu, nāc jel tuvāk, kost jau es tev

nekodīšu.

Velta (sagrauzta, runā lēnā balsī). Jūs man ko

gribat teikt?

Riters. Es domāju, ka vīrs ar sievu saucas

par „tu
.

Velta. Piedodiet — piedodiet, es nespēju ar

to tik ātri aprast.
Riters. Tu jau laikam ar to nekad neap-

radīsi, ka es esmu tavs vīrs. Tev tikai vajaga tāda

mēma dekorācijas gabala, ar ko apsegt savu ag-

rāko kaunu.

Velta. Kā? —— Tu man sāc izsacīt pārme-
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tumus, kur tu taču zināji, zem kādiem apstākļiem
tu mani apņēmi?

Riters. Ja, es pazinu tavus apstākļus un

tomēr tevi ņēmu; vai man par to gan nenākas pa-
teicība?

Velta. Kādu lai tev rādu pateicību, es tev

jau teicu, ka tevi nemīlu.

Riters. Kad nemīlēji, tad tev būs jāsāk
mīlēt tagad manis, tiesības man laikam būs to no

tevis prasīt!
Velta. Varbūt, ka tev ir tiesības, es nekā

nesajēdzu, nekā nezinu; esi ar mani pacietīgs! Es

esmu it kā sabojāts instruments, kas neizdod

vairs nevienu tīru skaņu.
Riters. Jauka nākamības aina, kādu no ta-

viem vārdiem var sastādīt!

Velta. Es tev visur paklausīšu, visu darīšu,
nerunāšu neviena paša vārdiņa pretim.

Riters. Tas jau izklausās drusciņ pieņēmī-
gāki, tad es tevi varēšu kā sievu apkampt. (Tuvo-

jas Veltai, gribēdams to apkampt.)

Velta (no viņa izraujas). Hu!

Riters. Tu man liegsies? (Grib viņu otrreiz

saķert.)

Velta (atgaiņādamās streipuļo projām). Neaiz-

skariet, neaizskariet mani!

Riters. Vai es gan esmu kāds riebeklis, ka

tu no sava laulāta vīra bēdz?

Velta. Nenāc man tuvu — es tevi lūdzu,

gauži lūdzu, tikai šo acumirkli atstāj mani vienu.

Riters. Tā jau ir smalka skatu luga —

hahaha! (Noiet.)

Velta. Mans Dievs, kas lai ar mani notiek!

Kas lai ar mani notiek!

5. skats

Velta, Kate.

Kate. Kas tev noticis?

Velta. Ak Kate, Kate, ko es esmu darījusi,
ak, ko es esmu darījusi!
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Kate. Nu, kas tad ir?

Velta. Es pievīlu viņu, savu vīru, pievīlu
pati sevi — es tagad tikai sāku atmosties.

Kate. Kādā ziņā tu viņu pievīli? Tu taču

viņam iepriekš jau teici, ka tu viņu nemīli.

Velta. Nē, es teicu vēl vairāk, es teicu, ka

es būšu bezjūtīga, pilnīgi mirusi, ka būšu ar visu

mierā, kas ar mani notiks. Bet kad tu to zinātu,

Kate, kad viņš man tuvojās, —
— Kate! to rie-

bumu, tās šaušalas —es tev nespēju tēlot! Tad

es sajutu, ka esmu vēl dzīva — jo, kas nicina, tas

vēl jūt, un kas ienīst, tas dzīvo! Vai ne Kate,

briesmīgi dzīvo ?

Kate. To taču tev vajadzēja iepriekš zināt.

Velta. Es biju domājusi, ka dzīvība ir ar

varu apslāpējama, nospiežama, bet vienā acu-

mirklī tā lauzās cauri, tad, kad redzēju sevi tā

cilvēka varā. It kā piepeša asiņaina gaisma uz-

ausa priekš manām acīm, es spēju visu uz reizi

pārredzēt un saprast, ko esmu darījusi.
Kate. Vai tev žēl, ka tu no Jausmiņa atsa-

cījies un neturēji viņu vairs par sevis cienīgu?
Velta. Nē, man žēl, ka esmu viņu kad par

cienīgu ieskatījusi, ka viņš varēja uz mani tādu

iespaidu darīt, ka viņa dēļ tapu sev un saviem

centieniem neuzticīga! — Viņa viena dēļ es aiz-

mirsu tos daudzos, priekš kuriem gribēju dzīvot

un mirt.

Kate. Es tevi nesaprotu.
Velta. Es arī sevi nesaprotu. Es viņu mā-

cījos pazīt, kad pirmo reizi cenšanās pēc gaismas
manī pamodās. Mana apkārtne, — tu jau zini,

kādi ir mūsu vienkāršie lauku ļaudis —
tie nekā

no tam nesaprata un turēja mani par traku, pār-

spīlētu skuķi. Es sāku jau pati šaubīties, kad

viņš man piestājās un teica: „Nešaubies, tavs ceļš
ir pareizs, tikai uz priekšu! Atplēt savus spār-

nus, jaunais, bailīgais putniņ, tie tevi nesīs vis-

augstākajā gaisā." Viņš deva man spēku, viņš

bija mana pasaule. Vai nu saproti, kādēļ tad, kad



112

redzēju, ka viņa esmu maldījusies, man sagruva
viss.

Kate. Ko tava atzīšana tagad vairs līdz?

Velta. Man vajaga pāri, tikt pār viņu —

pāri!
Kate. Pār Jausmiņu? Tu viņu galīgi nicini?

Velta. Vēl nicīgākam viņam manās acīs jā-

saraujas. Jo viņš top zemāks, jo augstāk es pār
viņu varu pacelties — es!

Kate. Un tagad tu domā citādi?

Velta (aizgrābta). Jā, tagad es domāju ci-

tādi! Un kaut viņš arī ar mani dzinis nekrietnus

jokus, kaut visa pasaule mani apsmietu un man

pretim stātos, tad es viņu tomēr izaicinu uz karu

un saku: mani centieni bija pareizi — simtkārt

pareizi! Un kaut es visu zaudētu, kas man dārgs
un cienījams bijis, tad tomēr viņi man pastāvēs —-

pastāvēs it kā mūžīgā, spožā neizdzēšamā gaisma
pati.

6. skats

Tās pašas, Zelma.

Zelma. Kur tu palieci, Kate? Tavs dejo-
tājs tevi visur meklē?

Kate. Es drusku aizkavējos, ar Veltu ru-

nājot.
Zelma. Nāc tūlīt, deja jau sākas.

Velta. Pagaidi, Zelma, man ar tevi jārunā.
Zelma. Vai tas tiešām kas tik svarīgs, ka

nevarētu palikt vēlāk?

Velta. Ļoti svarīgs, man jārunā tūlīt.

Kate. Tu jau vari palikt, nekas nekait, kad

vienreiz paliec no dejas atpakaļ, kājas tev vis

neierūsēs. Es būšu drīz atpakaļ. (Noiet.)

?. skats

Velta, Zelma.

Zelma. Tas ir gluži neprātīgi, ka tu mani

taisni no dejas atturi.



113

Velta. Tu varēsi dejot, kad es tevi papriek-
šu būšu aizraidījusi uz pekli!

Zelma. Vai! Kā tu runā! Velta, man no

tevis bail!

Velta. Ak, tagad tev no manis bail! Kādēļ
tad tu nebaidījies, kad tu savas nekrietnības da-

Zelma. Es nezinu, no ka tu runa, laid mani

labāk.

Velta. Ne soli tu neiesi, kamēr nebūsi visu

izteikusi.

Zelma. Tu esi uzbāzīga, ko lai tev saku!

Velta. Vārdu pa vārdam, burtu pa burtam

tu man atkārtosi, ko jūs abi ar Jausmiņu esat

kopā runājuši. Es jūsu melnās dvēseles gribu
redzēt visā zemumā un kailumā, lai varētu jums
virsū spļaut.

Zelma. Kas tev no tam atliks, kad tev visu

izstāstīšu? Viņš tevi tikpat nekad nav mīlējis.
Velta. Jūs abi par mani smējāties! Viņš

mani tavā priekšā apsmēja!
Zelma (atvairīdamas). Laid taču mani mierā,

nenāc man tik tuvu.

Velta. Rādi šurp viņa vēstuli, es to gribu
vēl reiz lasīt.

Zelma (stomīdamās). Vēstuli? Man — man

viņas nav klāt.

Velta. Tu melo! Rādi šurp!
Zelma. Ko tu tur izlasīsi, vēstule jau nav

tev rakstīta.

Velta. Es tev vēl reiz saku, rādi viņu šurpf
Zelma. Es ar tevi labāk nerunāju. (Grib

doties ārā.)

Velta (sagrābj viņu). Ne no vietas tu man

neiesi, kamēr es visu nezināšu! Vai saproti? Man

visu vajag dabūt zināt!

Zelma. Tu man dari sāpes — laid! Tavi

asie nagi man spiežas miesā.

Velta. Uz vietas es tevi nožņaugšu! Tu

nekrietnā! (Purina viņu.) kad tu visu neizteiksi.
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Saki, ka viņš mani apsmēja — saki! (Nospiež viņu

ceļos.)

Zelma. Vai Dieviņ, nu mans gals klāt!

Velta. Dod šurp vēstuli!

Zelma. Laid mani vaļā, apžēlojies —es

tev visu izteikšu — visu!

Velta. Saki tūlīt.

Zelma. Redzi, —
vēstule nebija — prasi

labāk Katei.

Velta. Kas man gar Kati par daļu, tev es

prasu!
Zelma. Tā vēstule man nemaz nebija rak-

stīta —

Velta. Tev nebija rakstīta! Kam tad viņa
bija rakstīta?

Zelma (drebēdama). To — viņš —
tev rak-

stīja.
Velta. Kas? Ko tu teici? (Grib viņai atkal

uzbrukt.)

Zelma. Palīgā! Palīgā! (Kate ieskrien.)

8. skats

Velta, Zelma, Kate.

Kate. Kas te sauca?

Zelma. Te Kate ir, lai viņa visu izstāsta.

Es pie tās vēstules nemaz neesmu vainīga.
Velta. Es nesajēdzu, ko jūs runājat! Kā-

du spērienu jūs atkal gatavojat, lai mani no jau-
na triektu zemē?

Zelma. Kate, vai tu liegsies? Tu gribi visu

vainu man uzkraut?

Kate. Es liegtos — hahaha! Kas man tur

ko liegties. Es vēstuli iedevu Zelmai —

Velta. Kate, ko tu saki? Es nevaru un ne-

varu saprast — man domas jaucas pa galvu —

Kate. Gluži vienkārši. Es vēstules, kuras

tev Jausmiņš rakstīja, paturēju pie sevis.

Velta (iebrēkdamās). Tu viņas paturēji pie
sevis ?
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Kate. Tāpat ka arī tavas, ko tu viņam rak-

stīji.
Velta (drebēdama čukst). Tu viņas — patu-

rēji pie — sevis?

Kate. Te viņas ir! Viena
—

divi — četras.

Te ir arī tavas vēstules. (Katrā rokā vēstules turē-

dama.) Te es jūs abus turu rokās, vai redzi, turu

jūsu likteni —

hahaha!

Velta. To tu varēji — to tu iespēji darīt!

Zelma. Viņas mani neuzmana, tagad es

varu aizbēgt. (Laižas projām.)

9. skats

Kate, Velta.

Kate. Kādēļ gan man to nebija darīt?

Velta. Vai tu nebijies ne grēka, ne soda

no Dieva un cilvēkiem?

Kate. Sodiet jel mani, jūs man nevarat ne-

ko ļaunāku padarīt, ko es jums iepriekš nebūtu

darījusi!
Velta. Tev nebija apziņas ne mazākās

dzirkstelītes, tu izpostīji divēju cilvēku laimi —

tu!

Kate. Jā, to es darīju! Tas bija mans vie-

nīgais prieks un dzīves mērķis. Vai tu domā, ka

tev vien ir sirds krūtīs un jūtas, ka tev vien tie-

sības visu iegūt? Arī man tās pašas kaislās, de-

gošās neapslāpējamās jūtas, tās pašas tiesības —

man viņas tika atrautas, tādēļ es tev atrāvu ta-

vas!

Velta. Tu nekrietnā! Tu novilki dubļos
viņu un mani — un es tev ticēju, es tev kā māsai

pieķēros!
Kate. Vai es tev reiz neteicu, ka es tev

kaklu riņķī apgriezīšu? Es tev sava naida nees-

mu slēpusi. No bērnu dienām es tevi ienīdu, tā-

dēļ ka tev tas viss tika dots, ko man atrāva. Ar-

vien man bija tavā ēnā stāvēt un visur tikt stum-

tai atpakaļ. Ar pilnām rokām tu varēji ņemt,
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kur es tvīku pēc vienas vienīgas drusciņas — mī-

lestības. Bet tagad es tev to atmaksāju, un tu

esi uz visu mūžu saistīta! pie nemīlama, nekrietna

vīra piekalta! to es izdarīju, es — es! Nu tu vari

gaudot, kaukt, izsamist, es par to gavilēšu!
Velta. Tu — sātāns! (Sabrūk pie krēsla.)

Kate. Še tev tagad mana kāzu dāvana! (No-
sviež viņai vēstules priekšā.) Tagad tu viņas vari la-

sīt ! (Noiet, pie durvīm atgriezdamās.) Pag, un arī

to gandarījumu, ka tu mani tagad no mājas pa-

dzītu, es tev atņemu, ka pati aizeju. Un kad man

arī kādā ceļmalā būtu jāpaliek, tad es vēl par

savu atriebšanos priecāšos, līdz pēdējam elpas vil-

cienam priecāšos! Hahaha!
—

Hahaha! (Noiet.)

10. skats

Velta (viena, uzraujas, izmisumā). Es esmu

saistīta — saistīta. Šīs sienas man rēgojas pretim
itin kā mana zārka sienas, šie griesti nospiež ma-

nu galvu — kā mūžīgā kapā es esmu aizbērta.

Es gribētu kliegt, kliegt, visu pasauli kopā kliegt
— ak, vai tad neviens par mani neapžēlojas? Vai

es esmu atstāta, pavisam atstāta. (Riters ienāk.)

Ha, tur viņš nāk, viņš nāk man kā likteņa sūtīts.

(Steidzas viņam pretim.)

11. skats

Velta, Riters.

Riters. Tu tagad pati steidzies man pretim,
tas ir brangi, ka esi tapusi prātīga.

Velta (saķer viņa roku). Tu vienīgais vari

man palīdzēt, pie tevis es griežos, tu teici reiz, ka

iespētu priekš manis nest upurus.

Riters. To es jau esmu darījis, tevi appre-

cēdams.

Velta. Tad ņem to atpakaļ un laid mani —

brīvu!
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Riters. Vai es pareizi dzirdu? Tevi laist

brīvu!

Velta. Es gāju pie tevis tādēļ, ka domājos
ar savu dzīvi būt noslēgusi, bet tagad ir atklāts,
ka es aiz nekrietna naida esmu tikusi piemānīta
un dzīta uz šo izmisuma soli. Es jūtu, ka es dzī-

vi pie taviem sāniem nespēju panest, tādēļ dod

man manu brīvību atpakaļ.
Riters. Tagad, kur mēs tikko esam salau-

lāti?

Velta. Jo atrak, jo labāk, pirms iesakām

dzīvi, kura mums abiem var tapt par pekli.
Riters. Lai es priekš visiem būtu par ap-

smieklu!

Velta. Vai ļaužu domas ir to vērtas, ka mēs

tās lai aizmaksājam ar savu postu. Nekad es tevi

nevarēšu mīlēt.

Riters. Nekad nevarēsi mīlēt? Vai domā,
ka es tevi nespēju caurskatīt un tavu piepešo
pārvēršanos saprast? Tu esi nākusi atkal saziņā
ar to blēdi?

Velta. Jūs nekrietnie, jūs visi esat viņam

godu laupījuši un viņu izdzinuši kā kādu suni,

un viņš tik skaidrs, tik gaišs, kā pati saule — ta-

gad es to sajūtu un atzīstu, jā, es viņu mīlu!

Riters. Un to tu man drīksti teikt? —

12. skats

Tie paši, Dambītis, Dambene nāk viņam pakal
raudādama.

Dambene. Tēv, tēv, ko tu nu esi darījis!
Nu mēs esam beigti un varam iet übagot!

Dambītis. Ko nu piebļauj man ausis, ka

nekur nevar glābties! Vai tu gan nedzīvosi pie
saviem bērniem?

Dambene. Te jūs esat, znot, jūs apžēlosie-
ties un neliksiet uz tam nekādu svaru, ka viņš
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dzēruma jums norakstījis mājas un visu mantu,

mūs vecos atstādams gluži bez kapeikas?
Riters. Tas tik būtu smalki — hahaha! Kā

pērtiķi jūs mani gribējāt izdancināt pēc savas sta-

bules. Papriekšu, lai es jūsu smalkajai meitai

Ealīdzu no klizmas tikt ārā un tad jūs mani gri-
at izmest, it kā izsūktu citronu!

Velta. Ko es dzirdu
—

tēv! Tu esi mājas
atdevis?

Dambītis. Priekš tevis to esmu darījis.
Velta (iekliedzas). Tēv, tu mani esi pārdevis!
Dambene. To jau es arī teicu. Būtu jel

viņš mazākais pie skaidra prāta bijis.
Velta (uz Riteni). Un tu to esi pieņēmis!

Mani un manus vecākus tu esi postā ievīlis, mūsu

nelaimi sev par labu izlietojis. Manu tēvu tu esi

piedzirdinājis un kā blēdis ar viņu apgājies.

Riters. Te viņa ir, jūsu krietnā meita!

Knapi ko pielaulāta, tā grib skriet projām. Acīs

tā man nekauņās teikt, ka tā ar to smalko zeņķi
uz vienu roku.

Velta. Nē, tik briesmīgs tu nevari būt. Es

tev darīju pāri, — apžēlojies par mani un maniem

vecākiem! (Nokrīt pie viņa ceļos.) Apžēlojies!
Riters. Nost! Laulības pārkāpēja!
Dambītis. Ko es dzirdu? Tu nekrietnā!

Arī tagad tu vēl dari tādu noziegumu!
Riters. Es jums rādīšu, jūs odžu pūznis!

Tagad jūs visi zem manas dūres saplaksiet. Es

jums rādīšu, kas ir robu lāpītājs!
Velta. Tēv, tēv, tu esi mani nelaimē grū-

dis, tu esi man kapu racis! Reiz tu mani lādēji,
tagad es, es, tavs bērns

—
tevi — nolādu! (Atkrīt

krēsla.)

Dambene. Dievs augšā, vai esi mūs pavi-
sam atstājis!
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13. skats

Tie paši, muzikanti spēlēdami un viesi brūk ar

joni iekšā.

Viesi (trokšņaini). Kur brūte? Kur brūte pa-
liek? Pusnakts pāri, brūte jānourrā!

Riters. Te viņa būs! (Paceļ paģībušo Veltu.)

Kas grib cimdu pāri, lai ceļ to uz krēsla.

Viesi ( cel Veltu uz krēsla augstu gaisā). Urrā!

Urrā! Urrā! (Mūzikanti spēlē.)

Dāmas (ar iedegtām svecēm rokā iet pa pārim ap

krēslu polonēzi, dziedādamas ar mūzikas pavadīšanu).

„Nu jau mani mičos,

Nu jau mani mičos,
Vedīs klētī guldināt!
Smukais, zaļais rožu vainags,
Puķīt, zilu, zaļu!"

Velta (atjēgdamās). Kas ar mani notiek?

Viesi. Urrā! Vēl reiz urrā!

Velta. Laidiet mani, laidiet! Nevienu acu-

mirkli es še vairs nevaru palikt. Es nevaru kopā
elpot ar to blēdi. Še tev! (Norauj sev brūtes vainagu

un nosviež to Riteram pie kājām.) Es esmu brīva!

Riters. Trakā, kur tu skriesi!

Velta (atgrūž pie durvīm stāvošos mūzikantus un

dodas ar joni ārā). Pie viņa!

(Priekškars.)
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Ceturtais cēliens

X pilsētā. Garklau kundzes, Veltas krustmātes, dzīvoklī,

kādā glītā pamazā istabiņā.

1. skats

Velta, krustmāte.

Krustmāte (ienāk). Vēlu tev labu rītu,

mīļais bērns. Teic, kā esi atspirgusi no vakar-

dienas?

Velta. Pateicos, krustmāte, es jūtos tik

spirgta, ka tev to nemaz nevaru izsacīt. Man ir,
it kā es no jauna būtu piedzimusi, ka tā būtu

pavisam cita pasaule, kurā es tagad dzīvoju.
Krustmāte (asaras slaucīdama). Vai tev tik

jaunai to vajadzēja piedzīvot! Ak, šis briesmī-

gais liktenis, kas izpostījis visu tavu dzīvi!

Velta. Tas tagad ir pagājis, un tam bija
priekš manis arī sava labā puse, jo tas ir mani

attīstījis par cilvēku un modinājis manu spēku.
Es tagad zināšu pavisam citādi dzīvei stāties

pretim.
Krustmāte. Kad iedomājos vakarējo pār-

steigumu, man vēl tagad tirpuļi iet caur kauliem.

Gandrīz trieku dabūju tevi piepeši ieraugot savā

priekšā nekārtīgā uzvalkā, bālu un sajukušu, kur

domāju, ka tu pa mājām līksmi dzer kāzas.

Velta. Kad tu būtu viņās ieradusies, tad

tu būtu visu līdzi redzējusi, ko tev stāstīju.

Krustmāte. lelūgumu gan saņēmu un

priecājos garā par tavu domāto laimi, bet turpu
nobraukt man nebija iespējams mana mazā vei-

kala dēļ.
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Velta. Tagad tu zini visu, krustmāte, tu esi

vienīgā, pie kuras varēju griezties. Tu taču man

atļausi kādas dienas pie tevis palikt?
Krustmāte. Paliec vien, mīļā Velta, pa-

liec vien pavisam. Pie viņa, briesmīgā cilvēka,

tava vīra, tu vairs nevari griezties atpakaļ, un

tikdaudz jau man būs pie rokas, ka mēs abas va-

rēsim pārtikt.
Velta. Pateicos, krustmāte, par tavu lab-

sirdību, bet ilgi to nevaru izlietot. Es meklēšu

sev kādu vietu, varbūt par mājskolotāju.
Krustmāte. Ko nu! Vai tad tu nezini,

cik labprāt es tevi pie sevis paturu.

Velta. Zinu gan, krustmāte, bet es negribu
būt vairs tas bērns, kurš no citiem top apgādāts.
Es gribu patstāvīgi savu vietu dzīvē iekarot.

Krustmāte. Tas nebūs tik viegli, tu esi

precēta un tavs vīrs tev liks varbūt šķēršļus ceļā.
Pārdomā tādēļ vēl visu labi, kamēr es būšu vei-

kalā. (Pie durvīm tiek zvanīts.)

Velta (pie sevis). Tas būs Jausmiņš! (Dikti.)

Vai atļauts arī, ka tavā dzīvoklī saņemu viesus?

Krustmāte. Rīkojies vien, it kā tu būtu

savā mājā. Vai tas gan ir tas jaunais cilvēks,

par kuru tu man stāstīji?
Velta. Jā, tas ir Jausmiņš. Es viņam par

visu rakstīju un ziņoju, lai tas pie manis ierodas.

Krustmāte. Tad es ejot viņu ielaidīšu.

Izrunājies vien ar viņu. (Noiet.)

2. skats

Velta (viena). Ak, kā mana sirds pukst, itin

ka tā no krūtīm gribētu ārā lēkt. — Ko viņš sa-

cīs? Vai tas man varēs piedot, ka esmu par viņu

šaubījusies ?
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3. skats

Jausmiņš, Velta.

Jausmiņš. Tu šel Velta! tu mani sauci?

Velta. Vai jūs man piedodat? Vai lasījāt
manu vēstuli?

Jausmiņš. Jā, mani aizķēra kā zibens, es

to nespēju vēl arvienu vest sakarā. —

Mēs ap-
mānīti? jūs manas vēstules neesat dabūjusi — sa-

kiet jel!
Velta. Ak jūs? Kādu jums vēl vajaga

vārdu? Vai dzīvā dzirkstele no manām acīm jums
nesaka visu! Nestāviet jel tā! Smejieties, raudiet,
gavilējiet — es esmu brīva, brīva!

Jausmiņš. Velta, es nezinu, kas ar mani
notiek, es jūtu tikai, ka jūs, — ka tu esi atkal

pie manis!

Velta. Jā, pie tevis, tu vienīgais, augstais,
cēlais! Pīšļos viņi tevi gribēja novilkt, padarīt
tik melnu, bet tu esi kā gaiša diena — ceļos kriz-

dama es tev gribu visu nolūgt.

Jausmiņš. Bet viss, kas ir noticis. — Vai

tas bija tikai briesmīgs sapnis? Es dzirdēju, ka

tu piederi citam?

Velta. Nekam es nepiederu, kā tikai sev

un — tev. Ar varu es viņu saites sarāvu un —

atpestījos.

Jausmiņš. Bet kā tas bija iespējams?
Velta. Es no viņa aizbēgu, tikko atklāju

viņa nekrietnības. Pirmajā acumirklī es devos

projām.

Jausmiņš. Bet kā tas bija iespējams?
Velta (smiedamās un raudādama). Es tā skrēju,

tā skrēju, ka man vējš gar ausīm gāja un dubļi
tik acīs lēca — hahaha! Es jūtos tik viegla, tik

jauna, kā izbēdzis skolas skuķis — hahaha!

hahaha!

J a v s m i ņ š. Tu skrēji kājām? Un tik daudz

jūdzu?
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Velta. Kas par to! Kājas gan sāka drusku

asiņot, bet ko es bēdāju, es tikai skrēju, it kā man

spārni būtu pieauguši.
Jausmiņš. Tavas mazās kājiņas tiešām

asinīs!

Velta. Un kad es arī no tūkstoš brūcēm asi-

ņotu, es nekā nejūtu, tik laimīga es esmu! Ak,
tikai tad sajutu laimi, kad tā bija zudusi

—

Jausmiņš. Es, nelga, kā es varēju par te-

vi šaubīties! Tu teici, ka Kate pie visa vainīga?
Velta. Jā, viņa, viņa bija mūsu nelaimes

cēlonis! Aiz nāvīga ienaida pret mani tā noņē-
ma vēstules.

Jausmiņš. Tā atriebās par to, ka es viņas
mīlestību atraidīju.

Velta. Ko tu teici, Kate? Arī viņa tevi mī-

lējusi, un es biju tik akla, ka to neredzēju. Bet

es jau arī pie sevis pašas to nenojēdzu. Tikai tad,
kad visi šķēršļi starp mums stājās, —

kad izbē-

gušai, naktī un vētrā man bija jāskrej, lai tev

savu mīlestību atnestu, it kā kādu zudušu dār-

gumu.

Jausmiņš. Velta, tu mans dārgums, mana

pazudusē paradīze!
Velta (uzlēkdama no krēsla). Ak, nekas vēl

nav zudis! Kapa akmens no mūsu dzīves ir no-

vēlies! Mūsu ziedonis ir atnācis! Vēl vesela spē-
ku strāva vārās manās krūtīs, mēs atkal dzīvosim

un strādāsim!

Jausmiņš. Nu, spēka mums arī vajaga ta-

gad iesākt karu. Tavs vīrs tā neliksies mierā, bet

tu paliksi tagad pie manis, vai ne?

Velta. Nē, dārgais, nevienai aizdomai, ne-

vienam puteklītim arī no ārienes man nebūs pie-
lipt; tikai man jāpaliek priekš sevis un visiem.

Tikko būšu atpūtusies, es citur iešu nomesties. Es

gribu viena patstāvīgi šo cīņu izkarot.

Jausmiņš. Bet man ir tiesības tev līdzi

cīnīties. Es gribu tevi sargāt, ka tie neaizskar ne-
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vienu no taviem mīkstajiem zelta matiņiem. (Pie-

spiež glaudīdams viņas galvu pie krūts. Aiz durvīm trok-

snis, tiek klauvēts.)

Velta (iztrūkusies). Mans Dievs! Vai tie jau
klāt?

Jausmiņš. Lai tie nak vien, es tagad visu

pasauli spēju drupās sist! (Aiz durvīm klauvē ar-

vienu stiprāk.)

Riters (ārpusē). He! Laiž iekšā!

Velta (izbailēs). Tā ir mana vīra balss. (Pa-

slēpjas.)

Riters (aiz durvīm klauvē arvienu stiprāk). Dur-

vis vaļā!
Jausmiņš. Prom no šīs mājas! Te nevie-

nam nav nekas ko meklēt.

Riters. To mēs redzēsim. (lelauž durvis.)

4. skats

Jausmiņš, Riters (nāk, policista un pāris citu

pavadīts).

Policists. Kad nelaiž iekšā, tad bija jā-
tiek ar varu.

Jausmiņš. Ko šādi nekaunīgi uzbrukumi

nozīmē?

Riters. Tas nozīmē, ka jūs esat nekrietns

blēdis, kas vīram atviļ un nolaupa sievu.

Jausmiņš. Uz vietas es jūs izsviedīšu!

Policists (stājas starpā). Savaldieties! Es

še stāvu likuma vārdā un nāku atprasīt no jums
Ritera kunga laulāto draudzeni, par kuru ir aiz-

domas, ka tā pie jums atbēgusi.
Riters. Vai jūs to gribēsiet liegt? Vai viņa

še nav apslēpusies?

5. skats

Tie paši, Velta (iznāk no slēptuves).

Velta. Še es esmu! Man nav iemesla priekš
jums aizliegties.
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Riters (uz citiem pagriezies). Tus v isi esat

liecinieki, ka viņa še atrasta.

Velta. Es jau teicu, ka es šurp nākšu. Es

varu pie krietniem, godīgiem cilvēkiem meklēt

sev patvērumu.
Riters. Laulātas sievas vieta ir dzīvot pie

viņas vīra. Acumirklī tu nāksi atpakaļ pie manis.

Velta. To es nedarīšu, nekad!

Jausmiņš. Caur savu izturēšanos jūs esat

savas tiesības uz viņu zaudējuši.
Riters. lebāziet labāk savu degunu grā-

matās un nejaucieties citu lietās. Man no tāda

smurguļa nav jāklausās priekšraksti, es pats zi-

nu savas tiesības. Lūk, te ir policija, kas manu

sievu aizvedīs, ja tā nenāks ar labu.

Policists. Velta Ritere, dzimusi Dambīte,

es jūs uzaicinu likuma vārdā tūdaļ pie sava vīra

griezties atpakaļ.
Velta. Es teicu, ka to nedarīšu. Priekš vi-

siem še izskaidroju, ka man ar šo vīru nav vairs

nekādas kopības un ka es mūsu laulību uzskatu

par šķirtu.
Riters. Hahaha! Par to gan man nākas

īsto vārdu nosacīt. Nevis no tevis, bet no
manis

atkarājas, vai es to gribu par tādu uzskatīt.

Velta. Vai tu piespied mani priekš visiem

še atklāt tavus nekrietnos darbus? Vai man stās-

tīt, ka tu apgājies ar mani un maniem vecākiem

kā nekrietns blēdis?

Riters. Ar tavu lamāšanos vēl nekas nav

pierādīts, kamēr tavi darbi katram ar roku taus-

tāmi! Ko par tādu sievu gan lai saka, kas no

sava vīra aizbēg un ar citu top atrasta kopā?

Jausmiņš. Ha, jūs iedrošināties viņu ap-

vainot, kas ir tik tīra un šķīsta kā zelts!

Riters. Jūs visi redzat, ka es esmu tas,

kam notiek pārestība; es neļaušu sevi no savas

sievas aiz deguna vazāt. Sava goda dēļ es to ņe-

mu atpakaļ, un kaut tā ir — laulības pārkāpēja.
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Jausmiņš. Ņemiet atpakaļ savus vārdus,

jeb es jūs uz vietas nogalināšu! (Grib gāzties Rite-

ram virsū.)

Policists (metas starpā, Jausmiņu atturēdams).

Riters. Pataupiet savas varonības priekš
nākamās mensūras. Un jūs (Uz policistu.) es lūdzu,

manu sievu tūdaļ vest projām.
Jausmiņš. Prom no viņas! Es sašķaidīšu

katram galvu, kas viņu aizskars!

Visi. Gar zemi ar viņu, šurp striķus!
Jausmiņš. Nost no manis!

Velta. Palīgā! Glāb mani, mīļais — es

esmu pazudusi

6. skats

Tie paši, bez Veltas.

Jausmiņš (tiek ar varu atturēts). Jūs ne-

krietnie suņi, to jūs man maksāsiet!

Riters. Ja vēl negribi norimt, tad rau šo

ieroci. (Izvelk revolveri.) Tādi pat līdzekļi arī ma-

niem pavadoņiem līdzi, ar ko tevi, trakais puika,
pie prāta vest. (Kāds pavadonis arī izvelk revolveri.)

Jausmiņš. Nelieti, vai tu esi nācis arī vēl

asinis izliet!

Riters. Valdi savu mēli, jeb tu dabūsi par
to tupēt cietumā!

Jausmiņš. Ja tev vēl kāda dzirkstele at-

likusi no cilvēcīgām goda jūtām, tad mēs abi stā-

vēsim viens pret otru ar ieročiem. Mērosimies

godīgā divkaujā.
Riters. Es ar skolas puiku neiešu šauties.

Es neesmu nelga.
Jausmiņš. Tu neesi pat ne cilvēks, bet ne-

krietns gļēvulis.
Riters. Labi tad. Es redzu, ka tev jādod

pamācība, lai tu turpmāk ar savu varonību man

atkal nestātos ceļā. Rītu, jebkad mēs varam

šauties.
(Priekškars.)
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Pārvēršanas

Dambīšu mājas. Dārzs mājas priekšā. Labajā

pusē dīķis, apaudzis ar vītoliem. Gar mājas otru sienu garš

šūpojamais sols, sienā logs ar slēģiem. Caur atvērtu logu

var redzēt istabā, kur tuvumā galds un pie tā krēsls. Durvis

ar verandu ved mājas iekšā.

7. skats

Riterene iekšpusē, Dambītis, Dambene ārpusē;

caur atvērtām durvīm puiši spīlē ārā kādu gultu.

Dambītis. Lieciet mierā, puiši, to jūs ne-

darīsiet, es taču esmu māju saimnieks.

Riterene. Māju übags tu esi! Tu te gan
domāsi gulēt un baroties! Kā tarakānus es jūs
visus izdzīšu.

Dambītis. Vai tev nav kauns, velna mā-

tīte! Žēlastības maizi tu pati ēdi, cita mājā ienā-

kusi! tu un tavs dēls.

Dambene. Visu mūsu labumu tu aprij!
Mūsu sūri, grūti krātos grasīšus tas pa krogiem
izplītē!

Riterene. Manu dēlu jūs pelsiet!
Dambītis. Labāk es velnu būtu ieņēmis

par znotu nekā viņu!
Riterene. Vai tu re! Nabadziņiem neiz-

devās. Par nerru jūs mūs gribējāt ņemt! Tad

mans dēls jums noderēja, kad jūsu slavenajai
meitai bija gods pa lauku! Un tagad lai viņš uz

deguna klupdams iet, kamēr jūs kā nieres sutinā-

sieties taukos.

Dambītis. Vai tas ir pieredzēts, ka mūs

no pašu mājām izdzen kā suņus.

Dambene. Vecuma dienās bez maizes ku-

mosa un pajumta!
Riterene. Vai nevarat strādāt? Tas res-

nais vēders nepārplīsīs vis, kad to drusku palocīs.
(Uz puišiem.) Nu, puiši, sviediet viņu sumpatas ārā!
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Dambītis (atgrūž atpakaļ). Ne no vietas!

Es saku, nesiet mūsu lietas atpakaļ.
Riterene. Nu, vai klausīsiet! Kad saim-

nieks pārnāks, tad redzēsiet, kas jums būs!

Dambītis («z puišiem). Andrej, Jēkab, bīs-

ties jel Dieva soda un nedari to!

Puiši. Ko nu, papu, mēs lai iesākam! Kad

saimnieks, lūk, liek, jāklausa.
Riterene. Arā ar visām viņu lupatām!

(Sviež spilvenus ārā.)

Dambītis. Ak tu elles bāba! (Sviež spilve-

nus atpakaļ.)

Dambene. Tu gribēji ar viņu šlēperi dan-

cot, vai redzi, kāds nu šlēperis jādanco.
Riterene. Tu vecais vilks! (Abi sviežas ar

spilveniem. Puiši izrauj gultu ārā.)

Dambene (velk Dambīti aiz rokas). Ko nu,

vecīt, lai notiek Dieva prāts! Nesīsim lēnā garā
to krustu, ko viņš mums ir uzlicis. Varbūt, ka

sveši ļaudis būs līdzcietīgāki un mums atvēlēs kā-

du kaktiņu, kur savu nabaga garozu varam

grauzt. —

Riterene. Taisieties tikai, ka tieciet pro-

jām. Nosviediet, puiši, viņu lietas ceļmalā, lai tie

ātrāk tiek no acīm. (let istabā un aizcērt durvis. Puiši

aiznes projām gultu un lietas.)

8. skats

Dambītis, Dambene.

Dambītis. Debesu Tēvs, tur augšā! Vai

tu to nedzirdi un neredzi? Vai tik briesmīga pā-
restība var virs zemes notikt?

Dambene. lesim, iesim! Labāk, ka mēs

ejam projām un nekā vairs neredzam.

Dambītis. Te ir katrs kociņš, ko esmu

dēstījis un audzinājis. Lūk, šo ābelīti esmu stā-

dījis, kad mūsu Velta piedzima. Tas bija pava-

sarī, bites jau gāja ziedos
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Dambene (velk viņu projām). Nāc, vecīt,

nāc —
—

Dambītis. Un te ir tas akmentiņš, uz kura

es aizvien mēdzu nosēsties, kad no lauka nācu.

(Elsodams.) Ak Dievs, ak Dievs! (Abi noiet.)

9. skats

Velta, Riterene.

Riterene (iznāk no istabas). Nu taču vienreiz

ir skaidrs gaiss. (Izlaiž Veltu.) Tagad arī tu vari

iznākt no istabas.

Velta. Kas še notika?

Riterene. Brīnums, ka tu viņiem neskrej
pakaļ! Nekāda liela nelaime jau nebūtu, ka tu

arī būtu no mājām prom.
Velta. Tu viņus izdzini! Manus vecākus

tu izdzini no mājām? (Kaislīgās sāpēs skatās apkārt,
it kā tā gribētu kur skriet.)

Riterene. Jā, skrej vien, skrej vien dīķī,
to tu vari darīt.

Velta. Caur mani tas viss noticis, caur

mani! —
—

Riterene. Vai zini, es sava dēla vietā tevi,
tādu palaidni, nemaz vairs nebūtu mājās turējusi;
ar koku es tevi būtu padzinuši, bet viņš priekš te-

vis ir pardaudz labs.

10. skats

Tās pašas un Riters.

Riters (nāk piedzēris). Kas ir?

Riterene. Kas tad nu ir! Izšķīstīju tavu

māju no nevajadzīgiem krāmiem! Zinies nu tik,
ka tu ar to tur tiec gatavs. (Rāda uz Veltu.)

Riters. Ko viņa dara?

Riterene. Nekā viņa nedara. Sēd kā sa-

salusi; tā ka katrs vārds ar stangām jālauž no mu-

tes ārā. Vai tā sievai pret vīru jāizturas? Ceļos
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krizdamai viņai tevi būtu jānolūdz par saviem

nedarbiem.

Riters. To viņai būs darīt.

Riterene. Man vēl jāsteidz uz lauku ska-

tīties, kā puiši novāķ sienu. Tu jau atkal nekā

nevari, esi piedzēris. (Noiet.)

11. skats

Riters, Velta.

Riters (streipuļo pie Veltas). Ko tu še sēdi, he?

Velta. Ko tu gribi ? (Pieceļas un grib aiziet.)

Riters. Nekur tu neiesi, paliec sēžot! Vai

nezini, ka sievai vīram jāpaklausa — ko? Ko tu

taisi tādu ģīmi, smejies jel!
Velta. Es nevaru smieties.

Riters. Tev būs smieties, to es prasu! Uz

vietas smejies, vai dzirdi! (Purina viņu.)

Velta (atraujas, drebēdama).

Riters. Ko tu purinājies, he? Es tev ne-

sitīšu, nekā es tev nedarīšu, ja tu gribi būt laba.

(Nošļūk viņai blakus uz sola un grib to apķert.)

Velta (atgrūž viņu). Atstājies no manis!

Riters. Ahā —Tu man gribi izbēgt, put-

niņ! Bet šoreiz tas tev neizdosies! Vienreiz es

tevi ar' gribu bučot!

Velta. Riebekli, tu !

Riters. Ko tu runa! (Tausta atkal pec viņas.)

Velta. Neaizskar mani!

Riters. Vai tā tu man atkal sāksi? Nu, tad

es tev rādīšu! Es tavus niķus izdzīšu! Ar sišanu

viņus izsitīšu! Vai saproti, ka esi mana sieva?

Velta. Ne mūžam, negantais! Tu vari ma-

ni turēt, es tomēr atkal izbēgšu. Drīzāk tur —

aukstajā dzelmē, nekā pie tevis!

Riters. Hehehe! Tās nemaz nav sliktas do-

mas! Lieka piedeva pie tam jau tu esi bijusi.
Kad tevis vairs nav, tad mājas paliek pilnīgi man

un tavi vecāki man vairs nekā nevar darīt.
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Velta (izmisusi). Mani vecāki, mani vecāki!

Riters. Nu, negaudo, novelc man labāk

zābakus!

Velta. Kāpēc es nedrīkstu sev galu darīt?

Kāpēc man vēl jādzīvo!
Riters. Vai dzirdi, novelc man zābakus!

Velta (uzraudamas). Vai tu nebīsties no ma-

nis, ka es savā izmisumā visu varētu iespēt?
Riters. Es tev rādīšu bīties! (Norauj viņu

pie sevis zeme.) Es tevi mācīšu paklausīt! (Sagrābj
viņu pie matiem, tā ka mati atiet vaļā.)

Velta. Laid mani, laid mani!

Riters. Tad tu zināsi, kā tev pret mani jā-
izturas. Vai dzirdēji, ka tev liku nomaukt zā-

bakus.

Velta (stenēdama guļ uz ceļiem). Ak Dievs, ak

Dievs!
—

Riters. Nu — mauc, tā — (Saķer zābaku un

sāk vilkt.)

Velta. Kur lai es glābjos? Kas lai mani

izpestī? —
—

Riters. Hahaha! Gaidi vien uz savu glā-
bēju, tagad tu vari gaidīt.

Velta. Viņš nāks un tev par visu atmaksās,

briesmīgais!
Riters. Viņš nāks, ja tas spēs no kapa pie-

celties.

Velta. Ko tu saki?

Riters. Tas dabūja, ko gribēja. Mana lode

viņu apklusināja.
Velta (iekliedzas). Tu viņu nokāvi —

— slep-
kava! (Saļimst.)

Riters. Tagad viņa ir mīksta pataisīta. (Pa-

sper ar kāju un iestreipuļo istabā, atkrizdams uz galda, tā

ka svece tam deg tuvu.)

12. skats

Velta (viena, uzlec un streipuļo apkārt). Ak

Dievs! vai es vēl dzīvoju? Vai viņš nesodīts var
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mūs visus nogalināt! (lerauga Riteru caur logu.) Tur

viņš ir — mans mūžs, mana nākamība, un pestīša-
nas nav? Vai kāda varena roka neizstiepjas un

viņu uz vietas nesatriec? Ha, svece tur

ko redzu? (lerauga caur logu, ka Ritera drēbes sāk aiz-

degties.) Liesmas vijas ap viņa ķermeni — tās iz-

platās pa visu apkārtni —
kā čūskas locīdamās

tās kāpj gar mājas sienu uz augšu ... Dobjš kri-

tiens
—

stenēšana
... viņš cīnās ar nāvi... Vai lai

skrēju viņu glābt?... Es nevaru, nevaru ne no

vietas
...

13. skats

Riterene un ļaudis (saskrien kliegdami).

Visi. Uguns, uguns! Glābiet!

Riterene (kliedz). Vai tur nav kāds istabā?

Durvis vaļā!
Visi. Tās ir cieti! lelauziet tās! (Durvis tiek

ielauztas. Citi skrej pār skatuvi ar spaiņiem un ķekšiem.)

Riterene (ierauga Veltu). Dievs, apžēlojies!
Vai jūs redzat, viņa ir māju aizdedzinājusi.

Ļaudis (iznes no istabas Ritera līķi). Saimnieks

pagalam —

Riterene. To viņa ir darījusi, grābiet, sie-

niet slepkavu!
Velta (tiek sasieta).

Riterene. Vediet to uz tiesu projām.

(Priekškars.)
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Degošas ogles

Toreiz kā gājām!
Toreiz kā skrējām!
Līdzīgi liesmām,
Nestām pa vējam!

Visa dvēsele

Pilna ar dziņām,
Pilna ar jaunām
Ziedoņa ziņām!

Toreiz kā skrējām,
Toreiz kā gājām:
lelu bruģis
Mums dedza zem kājām.

Naktī zem pagalvja
Ogles mums dedza,
Sarkanās kvēles

Sapņus pat sedza.
—

Degošas ogles
Krita mums pirkstos;
Visu, ko skārām,
Pārvērtās dzirkstos.
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Krūtīs kā ogle
Sirds iesvēlās zvīlā:

Visus, visus apkampt
Lielajā mīlā!

Visu mēs drīkstējām,
Visu mēs spējām:
Ļaudīm uz galvām
Ogles mēs sējām!

Skatījās ļaudis
Brīnumos, bailēs,

ledegās līdzi

Sarkanās gailēs.

ledegās līdzi

Gribā un spēkā,
ledegās sajūsmas
Lielugunsgrēkā —

Visi mēs gājām,
Visi mēs skrējām,
Līdzīgi liesmām!

Līdzīgi vējam!



139

Dzelzceļa vilciens naktī

Klausies, liec pie zemes ausi!

Vai tu troksni nenojausi:
Šņācam, elšam, smagi stenam,
Tuvāk nākam dobju dūņu,
It kā pulkus pekles suņu
Savu medījumu dzenam?

Spēks tur brāžas nesavaldāms,
Visus šķēršļus kopā maldams,
Ceļā visu zemē mīdams!

Dzelzis griež pret dzelzīm zobus,
Tērauds tēraudam rauj robus,
Gaisu karstos tvaikos tīdams.

Sarkankvēlas ugunsdedzes,
Divas acis redz bez redzes,
Draudot draud tās naktij pretī!
Niknās zvērās viņas zvēro,
Visu tumsas spēku mēro

It kā nāves starumeti.

Pakaļ viņam ugunsstrāvā,
Karstā, izplūstošā lavā

Gāžas dzirksteļainas virpas;
Tumsu pāršķeļ pēkšņa gaisma.
Telpā mieru pārņem baisma,
Visai naktij pārskrej tirpas ...
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Klausies, klausies! dzelžu dārdi,
Tie ir nākamības vārdi!

Nemitošā, dobjā dūņa,
Vienmuļīgais trokšņa situms

Tavā sirdī skan kā ritums,
Tā ir tava dvēseles ruņa.

Klau! skan svilpiens, griezīgs spiedziens,
Gaviles un uzvarkliedziens,
Modinādams tavās ausīs:

Tā tu arī, tā tu arī

Savas važas salauzt vari,
Tā ir tev reiz diena ausīs!



Signāla uguņi

Mums acīs mirdz signāla uguņi
Kā spīdums raganu kalnā nakti,
Nu liekat vien priekšā mums stipru vakti!

Nu nākat ar grožiem, mūs grožojat!
Vai pērkoni dzelžus likt mutē sev ļausies?
Vai negaiss kamanām priekšā kļausies?

Nu sitat vien plūdus ar pātagām,
Kas kūso šņācoša spēka pilni,
Nu ķerat ar saujām devīto vilni!
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Vētras laikmetā

Mēs dzīvojām vētras laikmetā,
Mēs aizšalcām sajūsmas plūdumā
Pār tagadni tāli pāri,
Kā ziedonis slacina uzplūdā
Priekš visa gada āri.

Mums dvēsele karstās sajūtās
It kā uz oglēm zvērojās
Priekš visa ārkārtēja,
Kā liesma degot ilgojās
Pēc uzpūtoša vēja.

Kā draudošs negaisa mākonis

Guļ jumtam virsū uzgulis,
Bij mūsu dusēšana —

Laiks gultu mums bij taisījis
Zem paša vētras zvana!

Lai arī kā vētra mēs aizšalcām,
Lai arī kā plūdi mēs pārskrējām,
Mēs nesām veselas dzimtas,
Ne vienu vien dzīvi mēs dzīvojām,
Mēs dzīvojām reizē simtas!
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Cik tālu tiki?

Nu saki, kur jaunam
Pamatu liki?

Līdz kurai zvaigznei.
Cik tālu tiki?

Teic, kurā jūrā
Enkuri meti!

Vai gāji kā pērkons
Vējam iet pretī?

Vai slēpi to dzelmi,
Kas neaizsala,
Kad ledainās važās

Sals visu kala?

Vai krūtis tev spēka
Briedumā rūga
Kā lepnam zirgam,
Kas necieš jūga?

Kas nometis nastu

Projām skrēja,
Ka putekļi pakaļ
Vien noputēja —
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Jeb vai kopš pasaules
Klonu mīdi,
Kā migla tik vienmēr

Gar kalnu līdi?

Un vienmēr kāvies

Ar baigiem un biediem,

Bij bail pat no puķu
Sarkaniem ziediem?

Gan tiesa — visspilgtākie
Ziedi tiek lauzti,
Bet zini — tie arī

Tiek vainagā sprausti!

Nu, saki, kur jaunam
Pamatu liki?

Līdz kurai zvaigznei,
Cik tālu tiki?
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Vecā pasaule

Mums vecā pasaule bij jānoārda,
Mums jāizskauž bij mošķi, rāpļi, glūņas,
Bij jāmēž pūžņi, jāplēš nostu sūnas,

Ar spridzekļiem bij klintis jāsaspārda.

Nu lielais līķis deg uz uguns zārda,

Un vējš jau pelnus gaisos nes kā dūnas.

Jauns darbs nu sākas: — pētīt burvju rūnas

Un atkal burt pēc jauna dzīves vārda.

Nu nākamība dota jūsu rokās,
Jums vairīt, lai vairs neiet ačagārni
Un lai viss negulst atkal vecās krokās.

Jums spožo sauli netumšo vairs sārni,
Zem jūsu kājām pūķis samīts lokās,
Un jums pa nakti izauguši spārni.
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Nākošām audzēm

Mēs pārcietuši visas pusnakts šausmas,

Nu sākas jūsu maigā rīta vakts,
Un bailēs pavadīta vētras nakts

Tiek vainagota sārtas rīta ausmas.

Cik dārgu as'ņu kārās zemes lakts,
Par to vairs saules bērniem nebūs jausmas,
Iz tālēm atlidos tik sēras pausmas
Pa dziesmām vien zem viegla ritma takts.

Laiks pēdas dzēš, — bet pirmveids palicis,
Un dzīves koks gan atkal uzplaucis,
Bet jaunās lapas saista pērnais stibens.

Pat jūru nes uz pleciem drūmais dibens,
Kam pāri viļņo smaidošs līmenis,
Un laipnās gaismas bargais tēvs bij —

zibens



Baltā tauta
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Tik vien!

Tik vien nu bij tas viendienas:

Saules un ziedu un laimības!

Balts bij vakars — nebalts rīts!

Zilais debesu logs
Mākoņu segām aizdarīts

—

Atkal vecais slogs!

Atkal viss pārņemts kvēpu!
Trako no jauna viesuļa tracis!

Ziema ar ledus šķēpu
Izdūra ziedonim zilās acis!
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Nākotnes princis

Mans nabaga nākotnes princi,
Par agri tu ieradies!

Šur tur uz kailiem zariem

Tu vari tik uzmesties.

Kur ziema tik absolūta,
Tik biezs tai ledus balsts,
Tur uzcelšana grūta
Tās zaļās nākotnes valsts.

Gan redzams dažs nosalis pūpols,
Bet tas jau neskaitās līdz,
Kails zariņš — putniņa šūpols —

Ar visu putniņu trīc.

Un vizbulītes tik vājas,
Aiz akmeņiem slēpties vien drīkst,
Lai sala nenomin kājas;
Tā necieš neko, kas dīgst.

Mans nabaga nākotnes princi,
Par agru tu ieradies!

Tu esi nelga vai varons, —

Tie vienmēr bojā ies.
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Gavēņzieds

Tu vārgais zieds.

Par agru tu pumpurot traucis!

Tu spēj tikai tievos stiebros stiegties,
Vēl sulas nejaud līdz galotnei sniegties,
Kam pārplēsi aizsarga čauli!

Miedz acis, miedz!

Vēl ziemelis kauc kā kaucis,
Vēl miegā snauž ziedi visi citi,

Un neredz ar' vēl nevienu biti,
Kas atvērtu savu auli.

Ak gavēņzieds,
Tu ciešanu laikā plaucis!
Tev liktens — kāds gaida ikvienu pirmo:
Nekad tas līdz vecumam nenosirmo,

Tas nepieredz Lieldienas sauli!
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Rožainais mākonis

Viens kociņš uz paša pakalna —

Bez aizvēja, bez pajumta,
Bez egles zaļo kamzoļu,
Bez pūpolu pelēko pirkstaiņu!

Kails ziedonim priekšā tas aizskrējis
Un visus ziedus jau izkāris:

Kā rožains sajūsmas mākonis.

Nav pat vēl ne krietni izaudzis,
Šis steidzīgais puskoka pārgalvis!

Pats savām lapām aizsteidzies priekšā,
Vēl visas neplaukušas dus iekšā.

Vēl debesis draud ar vētru un krusu —

Lai draud — viņš tomēr ir pārrāvis dusu!

Viņš tomēr ir ziedoni vēstījis,
Šis rožainais sajūsmas mākonis!
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Baltā tauta

Dreb sirsniņa
Man skumju skauta

Kā balta bārkstiņa
Pie zīda auta —

Tauta, mana baltā tauta,

Nav viena vien bārkstiņa,
Kas nostu rauta

No tava auta! —

Ak, kā viņas vijās!
Kā maigi mijās
Dzijiņas dzijās:
Vienā zīda glaudumā,
Sviedru un asaru žaudumā

Tiem, kas rauda,
Kas vienmēr cieš un rauda —

Kā vienojās šķiedra ar šķiedru
Kā biedrs ar biedru:

Viena mērķa spraudumā,
Priecas paudumā
Lielajā nākotnes kopu audumā!
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Tauta, mana baltā tauta!

Kas ņēma tev zīdautu?

Kas ārdīja audumu?

Kas pārrautās dzijas staipa?
Zīdauts saplosīts!
Smiltīs samīdīts,
Pilns brūnu asiņu,
Traips pie traipa —

Dreb sirsniņa
Man skumju skauta,
Kā balta bārkstiņa,
Kas nostu rauta

No tava auta,

Tauta, mana baltā tauta!
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Svecīte vējā

Vai te vēl šaubas, kam uzvara?

Kurš kuru veiks ar lielāku spēju?
— Maza svecītes liesmiņa cīnās ar vēju,
Kas to loka un rausta un plivina —

Tu vājā, vārīgā liesmiņa,
Tev bija iepriekš jāzina:
Ikviens tavs staru loceklīts

Tiks vēja vilku zemē rīts,
Tiks tumsas tīģeru saplosīts —

Ko nāci iz istabas laukā?

Iz siltas istabas naktī un aukā,
Tu varēji mierīgi degt savā taukā:

Zelta galviņu klanīdama,
Miera dzīvīti dzīvodama.

„Es nācu kaut brīdi izstarot gaismā
Šai bezgala naktī, šai bezgala baismā,
Lai celnieks bez spēka nepakristu,
Lai pēdējā ticība neizdzistu. —"

Spējš grūdiens — un aizbēdza dvēsele..

Nē! briesmīgā vara, vēl nē! vēl nē!
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Jau noēsts un sakusis ķermeņa svars,

Vēl cīnās un šaudās pats gaismas gars!

Tad pēdējā agonija —

Un galviņa līkst — un uzveikts bija. .

Nē!

Vel par agru gavilē,
Tu melnā, briesmīgā nakts,
Vēl baltās gaismas līķa vakts,
Deg sarkanā dakts —
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Vakars sarkanā laivā

Vakara sarkanā laivā es iesēdos:

Es devos uz jūras plašumu
Pār bijušās dienas robežu:

Es izbraucu meklēt rītausu.

Es ceļā ar zvaigzni satikos:

Ko mūžam liec cerēt un neiespēt?
Nāc, sudraba spārnus vaļā plēt,
Nāc, palīdzi gūt un uzvarēt!

Bet zvaigzne novērsās sāpīgi —

Un sēri mirdzot tā palika
Kā liela sudraba asara

Pie debesīm, nenožūstoša.

Un tālāk es sastapu mēnesi:

Tu baltais sapni, augstumā,
Kam spīdi tukšā mūžībā:
Nāc manā sarkanā laiviņā!

Bet baltais mēnesis aizgriezās —

Tad pelēkā vētra nolaidās,
Manā sarkanā laivā tā iesēdās

Un pāri pār burām izplētās:

Es viena tik zinu rītausu!

Bez zvaigznēm, bez mēness tumsībā
—

Vērp līdzi viesuļa vērpumā,
Dzied līdzi nāves meldiņā.

Bez zvaigznēm, bez mēness tumsībā.

Caur tūkstots nāvēm brauc dzīvībā!

Aiz tūkstots tālēm vēl laimīgais krasts,
Bet ceļš — bet ceļš ir turpu rasts!
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Tu gāji turp

Tu gāji turp, kur vairs ne raud, ne sēro,

Ne kūtrā diena gausi soļus mēro,

Bet asas liesmas dzeļot preti zvēro —

Tu gāji turp!

Tev ceļu nepašķīra laipni vēji,
Ne šķiroties pie krūts kam galvu slēji,
Tu pats par saviem seniem sapņiem smēji,
Tu rūgti smēji —

Ne draugs, ne rads, ne citi bij tev tuvi,
Ne mīlēji, ne pretmīlas tu guvi,
Bet niknā spožumā tu ietērpts kļuvi:

Tev liesma dedza katra spārna galā;
Nekad tu nepiestāji laimes salā —

Nekad no jūras neizkāpi malā —

Un visas asaras tu izraudāti,
Bet tad pamazām tu i raudāt stāji,
Ne lāsi karstās acīs neaizkrāji.
Tu raudāt stāji —
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Bet asaras ir maiga debess rasa,

Ikkatra puķe slāpstot viņas prasa,
Ak, asaras ir maiga debess rasa,

Ik sirds tās prasa!

Tu gāji turp, kur nav vairs atgriešanās,
Ne sapņu, maldu vairs, ne pievilšanās,
Kur nāves saltums visos kaulos manās.

Tu gāji turp!

Kur saulei nokrīt vainags, nolūst stari,
Kur atveras nakts melnie priekšakari,
Kur iepriekš gāja izredzētie gari,
Tu gāji arī!
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Traģiskā dvēsele

Uz brīdi elementu cīņa rims,
Un visas vētras klusu paliks gaidā,
Un debess sārtosies kā laimes smaidā,

Tai brīdī traģiskā dvēsele dzims.

Ar spožu zvaigzni uz pieres tā dzims;
Melns likteņa mākons to pavadīs,
Un mūžība ceļu tai nosacīs:

No bezgalības uz bezgalību
It kā pa tiltu
Tā soļos pāri pār ikdienību

Un zemes māņiem un viltu.

Būs svari tai rokā, un viņa svērs,

Un vecas vērtības pārvērtēs,
Un būtības veidiem ņems jaunu vielu,
Tā lielumu neatzīs vairs par lielu,
Un smalkums tai nebūs vairs diezgan smalks

Pēc lielākas pilnības viņa alks,
Tā traģiskā dvēsele,
Ar skaistuma zvaigzni kas dzimuse.



Bet tad visi negaisi sacelsies,
Un auka tās vārdus zemē rīs,
Tumsa segas uz galvu tai uzmetis,

Un kopā saslēgsies briesmu loks

Ap viņu kā dzelžains dzeloņu žogs,
Un naidnieki brāļos sadosies,
Un visi pret vienu tie sasliesies.

Tad traģiskā dvēsele bojā ies —

Ceļš vien tik pakaļ tai paliksies,
Spožs ceļš —

Kas spīdēs cauri laika putekļiem,
Par to tad vidējība gausi tālāk ies

Pēc gadu simteņiem.
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Garu sala

Tur saule aust, tur saule riet —

Un turpu visas ilgas iet!

No nezināmas rokas celta,
Mirdz sala jūrā, tīra zelta.

Būs vai pats mēness tur nokritis

Kā starots korāļu čumuris!

Iz putām radzes paceļas:
Tur balti ērgļi atdusas.

Dus
— spārni plaši izplesti,

Tie būs gan tālu skrējuši —

Lai vētra nikni bangas kuļ,
Tie guļ,
Lai vēsma dveš ka kokle klus,
Tie dus —

Lai tīti zilos zibeņos,
Vai baltos sniega puteņos,
Vai rudi palsos negaisos,
Tie klus —

Tie visi: bez slavas varoņi,
Kas cīņā mērķi nesniedza,
Kam airi iz rokām izkrita

—

Kas ceļā saļima —

Par baltiem ērgļiem nu pārvērsti



163

Un kas visvairāk cietuši,
Dusēs visilgāki!

Zelta redzes baltā rītā mirdz
—

Vai tu ko vēlies, mana sirds?

Zelta redzes sārtā vakarā kvēl —

Vai tu kā raud? vai tev kā žēl?

Pēc karstas cīņas tur atdusā,
Mūžīgā jūras šalkoņā!

Turp visas straumes tek un plūst,
Tur sirdij viegli, viegli kļūst!
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Tik skumjas, skumjas —

Tik skuimjas, skumjas birzītes:

Dēd skujas vien un eglītes,
Kā zobi vien bez maizītes!

Nav Dieva dāvanu,
Nav mīksto lapiņu!

Tik klusas, klusas taciņas:
Ne sauc, ne arī atsaucas,
Ne pēdas zemē iemītas!

Tur iet tik atmiņas!
Tur raud tik žēlabas!
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Saules meitas

Baltos kumeļos skrejot pa debesu āri

Visiem trejdeviņiem gaismas laukiem pāri,
Saules meitas uz zemi lejup jāj.

Varoņu dvēseles viņām ir jāuzmeklē,
Aizmirstas, izkliestas, zudušas dzelmē un seklē

Varoņu, kas bez vēsts ir krituši.

Sāpēs iedegas sarkanas mākoņu gailēs:
Ak, bez vārda varoņu kapiem nav dailes,
Pat ne puķīte virsū tiem neuzdīgst!

Melnas sastrēdzas kopā negaisa dziņas:
Nav par bezvārda varoņu kapiem ziņas,
Visas pēdas tiem mīdot pāri iet.

Visa debess ietērpjas asins krokās:

Saules meitas ņem samītās dvēseles rokās,

Atpakaļ tās uz debesu pagalmiem nest.

Salasa kopā katru puteklīti,
Lai tie vai gaisā sviesti, vai zemē mīti,

Spodrina, mirdzina, ētera plīvuros tin.

Atstāj atkal dusošo zemes āri,
Asiņu upēm. kaulu tiltiem pāri
lejāj dzidrajos gaismas mājokļos.

Dvēseles nes uz Pērkona vara pili,
Tur, kur mēness avoti mūžam zili,
Sēdina saules zelta lievenī.

Bezveidību lai atkal veidos vērstu,

Lai tie atkal ietu uz zemi sērstu:

Jaunu varoņu laiku atnesot.
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Vienu pašu!

Vienu pašu baltu zvaigzni,
Visai naktij būtu gan!
Vienu pašu dzīvu vārdu,
Kas kā tāla atbalss skan!

Lai viss zudis, lai viss grimis,
Lai vēl atņemts tiek viss cits!

— Ak, tik vienu karstu sirdi,
Kura nākotnei vēl tic!
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Nosalušie putni

Ak, kā gribētos tik reizi

Neiespējamo vēl spēt:
Izklīdušos sapņu barus

Vienā pulkā sapulcēt.

Ak, kā glābtu tos, kā segtu,
Lai tie manā klēpī dus,
Kā sedz silta paspārnīte
Nosalušus putniņus.
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Tev jāizšķir!

Kad tevī viss irst un sabrukt taisās,
Un dvēselē atveras šaubu plaisas,
Tad nenolaid tirpstošas rokas uz klēpi,
Bet meklē, ko dziļu vēl sevī slēpi,
Un ilgi pie sevis tev jāizšķir:
Vai ziedons, vai vēl ziedons,
Jeb vai jau rudens ir?

Vai tavu domu saplēstos audos

Nekas vairs nav palicis veselos graudos,
Kas augšup stiedzot caur tumsu un dzelmi

Spētu vēl uzdīgt par zaļu zelmi?

Un pētot un vētot tev jāizšķir:
Vai rudens, vai jau rudens,

Jeb vai vēl ziedons ir?

Bet atkal no jauna kad vētra ceļas
Un pāri pār zaļo lauku veļas,
Un sadzen virsū smilšu slāņus,
Un tevi pašu no ceļa met sāņus —

Tev izmisumā vēl jāizšķir:
Vai rudens tas, vai rudens?

Vai tikai rudens ir?
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Kad sāpju asums pamazām sāk trulēt,
Un atkal tik iemigt un mūžam gulēt —

Tad
— siltās asarās dvēsele raisās:

Un klusu, klusītēm vēl uzplaukt taisās,
Tad vēlreiz un vēlreiz tev jāizšķir:
Vai rudens vien, vai rudens —

Vai atkal ziedons ir?
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Nenoplūkts ķekars

Dzīves aizvārtē gars —

Viesis neielūgts —

Sulotais vīnķekars
Gaida nenoplūkts.

Tik daudzreiz maldināts,
Sāpināts, vilts,

Neauglīgs kļuvis mans prāti
Kā tuksneša smilts

...

Tomēr no jauna riet

Asins rožains un silts,
Atkal uz dzīvi iet

Septiņkrāsainais tilts.
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Miegs

Cik maigs un liegs,
Tu nācis esi, miegs,
Lai kuplu magoņvainagu
Man uzliktu!

Uz ilguzemi, dzīvē neatrastu,
Tu nācis mani maigi projām nest,
Varbūt uz Letes balto smilšu krastu

Ar veļu laivu lēni projām vest?

Es zinu, tu jau radniecībā stāvi

Ar pašu nāvi.

Tu proti visus aizmirstības vārdus,
Ko sirdī iežūžināt,
Tev ir ko izdziedināt,
Tev brūcēm veļu puķu vēsums,

Tu uzliec to, kur dziļi ierauts plēsums,
Bet, ak, es manu,

Tu reizē gribi apklusināt
Man krūtīs nerimstošo vētras zvanu,

No manis mani pašu atsvešināt.

Tu izbīsties

No zibens, kas iz manām acīm zib?

Tavs vainags krīt — tu projām aizsteidzies!

Ne tava miera mana dvēsle grib!
Lai ar' man kājas Letes smiltīs grimtu,
Mans nomods manī mūžam nenorimtu!
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Radošais gars

Baltā zvaigzne vēl tvaiku lokā tīta,

Tumsas jūras cauri bridusi,

Atspīdi!

Sarkana roze ap ciešanu krustu vīta:

Sarkana asins par dzīvību tapusi,
Uzziedi!

Spēks un daiļums un mūžam radošais gars,
Nāc kā darbs, kā dziesma, kā pavasars!
Esi darbs un slogu noveli!

Esi dziesma un dvēseli paceli!
Spēks un daiļums un mūžam radošais gars,
Esi pavasars!

Radošais gars, nāc, stājies pie tautas kapa,
Veido atkal un elementus tver!

Celi augšā, kas mākts un nojaukts tapa,
Izklaidu veidus dzīvības vijumā ver!

Negatavo pirms sajūsmas ugunī meti!

Tauta dod sāpes, dodi tai zvaigznes pretī!

Spēks un daiļums un mūžam radošais gars,
Esi kā zvaigzne iz tvaiku loka tīta!

Esi kā roze ap ciešanu krustu vīta!

Esi asins
— par dzīvību vērtušies!

Darbojies!
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Mums atkal spārnos jāceļas

Mums atkal spārnos jāceļas,
Kaut jūtas sāpju saēstas,

Kaut dvēsles krāsas izdzēstas,
Kaut nav vairs palicis nekas —

Mums jāceļas!
Mums jāceļas!
Bez spārniem mums ir jālaižas!





Atmoda
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Ziedoņa atmoda

Iz ledus naktīm atdzimis,
Iz tumsas dziļumiem izkāpis,
Nāk ziedons ar jaunām zvaigznēm rokā.

Un svaigas, zaļas rītausas

Un sarkanotas saulrietas

Ap zemes lodi vij atkal lokā.

Plūst siltas strāvas iz Nekurienes,
Kas jaunu dzīvību pasaulē ienes;
Un straujā upe savu tiesu

Ar visu plūdu niknumu

Ir pārrāvusi chaosu,
Šo laisko, pūstošo zemes miesu.

Un svinot plūdu uzvaru,

Sit viņa pērļu mūziku

Kā austrumniece savu tamburīnu,
Un urdziņas un tērcītes vijas
Kā lielās himnas variācijas,
Kas sumina augšāmcelšanās brīnu.

Uz svētkiem ziedoņa steidzīgās rokas
Auž zaļa auduma lokanas krokas,
Un apauž drupas ar stīgu vīnu.

Tām palīgs — audējs zirneklis,
Kas gaisā metus izstiepis,
Auž plīvursmalku muselīnu.
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Neviens no dabas nava šķirts»
Pukst vienā taktī katra sirds

Ar visu viņas lielo saimi.

Un vējš, kas ziedus nes un skauj,
Tas arī tevi projām rauj
Uz tālu, nezināmu laimi.

Pilns rituma, pilns kustības,
Kā vilnis vilnī iegāžas,
Tu ierauts tiec visumā iekšā:

Kas nāve vairs! — kas dzīvība!

Aiz tevis šalc straume varena,

Bet varenāka vēl priekšā!
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Vaska vanadziņš

Ar dzelteniem saules spārniem
Kā vaska vanadziņš
Ir nolaidies uz zemi

Mazs ziedoņu debestiņš.

Ak! drusku saules un zelta,
Un debesu ziluma!

Un visa tumsa, un sala,
Un ziema ir aizmirsta!

Pats pērnais ērkšķu krūmiņš,
— Kails, noplīsis übadziņš! —

Nu elkoņiem spriežas žogā
Kā zeltains mandariņš!

Pēc asaru grēku plūdiem
Spīd smaidu varvīksna,
Un zelta mezglā mīla
Ar naidu sasieta. —

Un vēji, asaru zagļi,
Visapkārt lūkojas
Un zog iz acīm ārā,
Kur redz vēl asaras.

Kā jaunas lapas mīksti

Nu roka roku skar,
Ak, cik daudz saule piedot,
Cik saule mīlēt var!
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Tek visas straumes kopā,
Un blaku blakām iet.

Viens putniņš pērklī klausās,
Kur otrais zaros dzied.

Ja arī plūdums kritīs, —

Ja spožums dils un vils
...

Pats drūmais pērkonmākons
Stāv tagad gaiši zils!

Ja zelta solī juma
Vairs saule netura,

Ja pūķu asti šļūcot
Nāk vecā gadskārta —

Laiks tomēr veidu mijis:
Tas pats nav vairs tas pats,
Ar vienu saules dienu

Ir samaksāts viss gads!
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Rīts

Uz balta zirga
Atjāj rīts,
Aiz cepures
Pusmēnesīts.

Viņš zelta zizli

Rokā tur,

Iz zem' un debess

Krāsas bur.

Pie pasaules malas

Piejājis
Stāv, balto mēteli

Izpletis!

Iz krokām pērles
Ārā ber,
Pūš dienvidvējš,
Kad vīles ver.

Viss lauks ar pērlēm
Piebiris!

Ik lapai pērļu
Kronītis!
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Vēl

Klusi paiet garām auka,
Paiet negaiss, pilns ar spītēm,
Krusas brāzmām, lietus plītēm;
Piesarkuši mākonīši

Dzer no zila debesstrauka.

Brauc lēnītēm,
Pamazītēm

Vējš
Ar zīda zeģelītem.
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Dārza saule

Dus varvīksna mākoņu plīvurā
Un negrib vēl ārā vīties,
Un pērkona melnajā kažokā

Draud atkal iekšā tīties;
Tā vēl tik jauna un bailīga
Un pirmās krāsas tik mēģina.

Un lietus arī vēl neprot līt

Un tikai izmēģina,
Kā pilītes apaļas iztaisīt,

Un lapas apčabina:
Cik daudz no pērļota sudraba

Būs jāliek uz samta zaļuma?

Zil-vijolīšu mākoņu
Zaļ-zāles debesis pilnas;
Cik daudz tur sīk-sabērtu puķīšu!
Cik pieneņu pūkotas vilnas!

Starp kumelītēm āboliņš
Kā zvaigžņu starpā mēnestiņš!
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Bet vēl kur pie krūma stāv ziedonis

Un prāto: —
ko lai dara?

Un iz azotes vīstoli izvilcis,
Ņem piekar pie ērkšķu zara:

Un drūmajās dzeloņu ataugas
Kā sarkans atspīds blāzmojas.

Visas mazās puķes nobīstas,
Un zilās acis ver platas —

Un uz saknīšu galiņiem paceļas,
Un lielo brīnumu skatās:

„Lūk roze! roze sarkana!

Kā saule starp puķēm tā uzlēca!"
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Neprāta putās

Lai paliek galvas groze
Par to, kas zaudēts, kas gūts.
Lūk roze, sarkana roze

Dus pelēkam ērkšķim pie krūts!

Kā viļņos smilšu mala

Starp jūtām rēgojas prāts,
Bet plūduma mūžīgā čala,
Tu cerība, atplūst sāc.

Kas sāpēm cauri jutās,
Vai tas vairs atzaļo!
Bet putās, neprāta putās
Sirds saldi pārkūso:

Tā aizmirst laika plaisu
Un kā pa vecam grib smiet,
Un atkal vēju un gaisu
Kā spārnus pie pleciem siet!
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Nelgu laime

Viens siltuma vilnis atplūdi»
No lielās mūžības selgas,
Un cietajam ledum tūdaļ kūst sirds 1

Viss prieka asarās staro un mirdz;
Un lielajā auglības mitrumā

Pat pērnās lapas top velgas,
Un pamazītēm grib atzaļot,
It kā vēl ziedons tām spētu ko doti

Un sapņu pilis bez pamata
Sāk uzcelt visi nelgas:
Ikreiz tos ziedons ir pievīlis,
Bet gudrāks neviens nav palicis.
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Ak, projām!

Ak, projām! — kad tik salauzts nojums,
Kas šaurā gūstā mani tur:

Cik zaļai zemei plašas telpas!
Cik zilais ziedons ainu bur!

Ak, projām! — kad tik uzelpo jums:
Cik saldi smaržas apviļņo!
Pa pļavām sidrablietiņš pērļo,
Un mežus saule purpuro!

Ak, projām! — kad tik aizlidojums,
Kurp mākons steidz, kurp vēji trauc,

„Uz priekšu!" vaļā plešas lejas,
„Uz augšu!" kalni pretī sauc.

Ak, projām! — kad tik vien pats projums,
Lai nezin kur, lai nezin kā —

Lai ceļu nav, lai maldi priekšā,
Tik iekšā pašā neziņā!

Uz kurieni? — kam velti jautāt!
Vai ilgas vienmēr mērķi min?

Vai jūras banga, putās kulta,
Kurp vētra viņu nesīs —

zini
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Mākoņu skrējējs

Bez kurpēm, bez zeķēm, bez apaviem,

Projām pa debesu klajumiemI

Projām,
Tik projām!

Bez dusas, bez gultas, bez spilveniem,
Uz mākoņu skrejošiem palagiem,
Bez mājas,
Bez stājas.

Bez pērkona mīkstās lāčādas,

Ap gurniem tik strīpiņa varvīksnas,
Nav bailes

No kailes.

Bez atpūšanās, bez atgriešanās,
Bez šķiršanās un bez satikšanās,
Bez bēdām —

Bez pēdām —

Pār galotnēm pāri tik nošalcās

Kā dvesma no citas mūžības
—

Projām,
Tik projām!
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Iekšējs ugunsgrēks

Šai karstā dvēselē

Tā domas kūso,
Kā vas'ras naktī debess nomalē

Tāls zibens plati rūso.

Ar to sirds aizmiga,
Ar to tā mostas,
Kā zemes lode karsti ietīta

No ekvātora jostas.

Sirds pati izbīstas

No savas kaismas,
Kad jūtu uguns augsti uzšaujas
Iz dziļās dvēsles plaismas —

Kurp uguns trausma skrien?

Kurp bari domu?

Vai tās tik nededz skaļais neprāts vien,
Kā Nerons dedza Romu?

Nē! guns, kas manī izpleties
Par ugunsgrēku,
Ir rada liesmai, kura pacelsies
Pār vecās pasaules ēku.
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Ziedoņa auklējums

Meitenīts kā pūpolīts
Guļot zaru vītēs,

No neviena nemanīts,

Karājas kā zirneklīts

Zīda šūpolītēs.

Blakām mazas lāpiņas
Sargot dusas vietu:

Sīkas, spožas punktiņas,
Kukainīšu actiņas,
Mirdz pret saules rietu.

Vēl tur —
divi spārniņi

Sacelti kā buras:

Skraida divi tauriņi,
Divi zelta draudziņi —

Blakām vien tie turas.

Lēni vējā vēdinās

Puķu pakariņi...
Acis augšup pavēršas:
Rau, virs galvas virknējas
Balti debestiņi.

Bet tie ciešāk sabiezē,
Vīstās vīstolīši,

Vērpj un auž un šķeterē,
Zibot griežas saulītē

Sidrabskriemelīši!
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Drīzi debess klāta kļūs
Tumšām tvaiku tiņām,
Melnais auds drīz gatavs būs,
Naktī viņu kopā šūs

Zibensadatiņām.

Dvēsele man aizskrēja
Kā pār jūru kaiva

—

Domu stūre atmesta,

Lēni mani vizina

Sapņu zelta laiva.
—
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Pa tumsu

Mieg acis un nevar aizmigt
Un ne par šo, ne to,
Ne sapņo, ne nesapņo.

Deg sarkans aizdedzies līdums,

leb vai manas dvēseles spīdums
ik mani izbiedē?

Kaut kur kāds klusi smejas:
Vai avotiņš tumsā lejas,
Jeb vai tā mana sirds?

Nav redzama puķu seja,
Bet smarža, viņu dzeja,
Iz zāles augšup kāpj.

Aiz purva skan žēlas vaidas:

Vai tās ir dzērāju gaidas?
Vai sirds man ilgojas?

let nakts un atnāk diena:

Bez miega stāvu es viena

Kā rietošais mēnesis.



Plīvuru audums

Sarkanotus dzīpariņus
Rieta debess malā loka,
Sidrabotus irbuliņus
Vēja māte tura rokā:

Viļņu grumbās sīki raksti,
Audums plūst un čokarojas,
Vēja meti, putu šļaksti,
Visi krasti plīvurojas.

Vakarsaule zelta vērpā
Lēni tītaviņas groza:

Jaunais mēness tvaiku tērpā
Bāli zaļš un rudi rozā.
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Ūdens lilija

Nevajag tai zemes balsta,
Saknei būtu tas par smagu;

Viegli peld pa ūdens virsu

Baltā lilja, platās lapas
It kā spārnus izpletuši.

Bailīgs tuvojas tai mēness,

Kāpdams vilnīti
pa vilnim —

Lilja acis atpletusi
Runā tik ar lielām zvaigznēm.

Peld tā pašas dzelmes vidū,
Kur neviens to nevar aizsniegt,
Nevar skart ar rupjiem pirkstiem,
Paliek mūžam spoža, balta

...

Ak kaut būtu es tā lilja! —
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Īss pavasaris

Mums zīle vēstī īsu pavasari!
Mums nava lēni piepildoties un bez steigām

Ļauts dzīves saldmei izrūgt līdz pat beigām,
No šūnām šūnās lēni pārlejoties.

Mūs nesasniegs vairs siltie saules stari,
Kas rudenim ļauj maigi sarkanoties

Un auglim gurdā zarā apaļoties,
Mums zīle vēstī īsu pavasari —

Mums ātrām alpām dzīvi skaut ar steigām.
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Ezers

Pār drūmo, melno ezeru

Ar vienu vēja pūtienu
Pārskrēja sidraba trīsa —

Un ilgi ezers viļņoja,
Tad klusi sevī nogrima:

?
,Ak laime, cik tu biji īsa!
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Mīlas laiviņā

Tālu no dzīves nostu

Lai mūs aizvizina,
Skaistāku zemes jostu
Vaļā lai atrotina.

Rīta baltā kalniņā,
Vakara rožu salā

Piebrauksim mīlas laiviņā,
Smiedamies izkāpsim malā.
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Īstā krāsa

Kur neviena, it neviena

Apputējusi ikdiena

Nav vairs otrai dienai māsa,
Tā ir dzīves īstā krāsa.

Mūžam zaļās pumpurplaisās
Vienmēr jauni ziedi taisās,

Spilgtāk ziedot krāsu zvērā

Sajūsmības atmosfērā.



Pana dzīres
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Jaunais vīns

Jaunais vīns! jaunais vīns!

Nolikts pelēt pagrabā,
Lēnā, rāmā vēsumā,
Nu tu guli mucā stīpots,
Dzelžu dzelžiem pušķots, strīpots,
Saldu dusu, jaunais vīns!

Rāmi rūgstot būs tev ērti,

Veci vīni top jo vērti,
Un, pēc gadiem ārā smelts,
Būsi dzidri tīrais zelts,
Vecu vecais, dārgais vīns!

Ārā tagad saule svilst,
Ogas briest un sulas pilst,
Cita citai blakām spiežas,
Ķekaros un vītnēs griežas,
Sarkannoklāts viss jau žogs

...

Brākš! te dzelžu stīpas trūkst,
Nošķīst durvis, logi, siena,
Dārgais saldums plūst uz pliena,
Izgaist, aiziet neziņā.
Evoē! dzīvība!

Jaunais vīns! jaunais vīns!



Kalnu upe

Akmeņus tu pārskaldīji,
Kad no kalniem zemē liji!
Putojot no pārgalvības,
Nepazini padevības,
Avotiņa pazemības,
Klusas akas bezcerības —

Negaiss gāja tevim talkā,
Vētra visā savā šalkā,
Nāca ūdensdieve pati,
Pāri brauca gliemežrati,
Bangu zirgi, putu krēpes,
Nozibēja dzintarrēpes,
Ceļoties un krītot rumbām

Līdzi tavu plūdu grumbām.
Tavas straumes režģots ritums:

Krīt pār kraujām krāču kritums!

Aumaļaina, virpuļaina,
Katris vilnis — cita aina:

Zilinzaļā saules zaigā
Bāli mēness mirdz tev vaigā.

Nakts vai diena, kas tev daļas,
Tikai steigt un steigt bez vaļas,
Stundu acumirkļu dejā
Vienmēr lejā, vienmēr lejā!
Vienmēr ašāk! vienmēr ašāk!

Krastu līdzi raujot plašāk —

Lielā jūra gaida priekšā:
Gāzies iekšā!
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Akmens trauks

Tu meklē visu mērot un tvert,
Ar prāta akmens trauku nāc dzert

Iz mīlas zelta akas.

Bet šaurs ir tavs prāta akmens tvēriens,

Un mīlas kūsojošs zelta dzēriens

Pār malām pāri slakās.

Pār pirkstiem, pār rokām, pār drēbēm tas līst

Un putas mirdzošos gabalos šķīst,
Viss drīzi būs pa lauku.

Tvīkst pērļotu skūpstu degošas lūpas,
Lai dzeram, lai alkstam mēs dievišķie žūpas,
Sit kopā akmens trauku!
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Mīlas zvērests

Cik reiz lai zvēru? cik lai zvēru laužu?

Un laužot cik lai atkal apzvēru?
Cik reiz kā vējš lai rožu dobi glaužu?
Un glaužot rozes atkal sajaucu?
Kur mīlas dziļveidība jāizsaka,
Kā lai ar vienu mēru mēroju?
Pat Dieviņš Daugavu viens neizrakā,
Tam talkā nāca pulkiem putniņu,
Bet mīlas Daugavai, kad viņai beigas?
Es zvērēju pie viņas straumes steigas!

Cik vien šai straumei aiztekot ir čalu,
Cik katrā vilnī sīku lāsīšu,
Tik zelta vārdu līst pār lūpu malu,
Ko dzejas traukā satvert nevaru!

Cik pati melnirudā, dziļā jūra
Slēpj zaļa zelta, sārtu korāļu,
Un cik iekš plaši zilā debess pūra
Ir sabirušu sīku zvaigznīšu,
Kas aizviz līdz, kur putnu ceļam beigas,
Es gribu zvērēt pie šīs lielās steigas.
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Pie dzīves zvēru es, kas nenomitās:

Pie zaļas ziedoņaugšāmcelšanās,
Pie rudeņa un viņa lapukritas,
Pie visas gada zeimes pastaras,
Pie ziedu puteklīšu plīvurības,
Kad krītot gaisā izput pienenes,
Pie kuplo magoņgalvu vieglprātības,
Ko visi vēji ņem un projām nes ...

—Viss mīt un krīt un atkal dzimst bez beigu».
Es dodos līdz ar dzīves ritma steigu.

Kā putni vienmēr laižas citos kokos

Un vienmēr citu, jaunu dziesmu dzied,
Kā vēji klejo visos debess lokos

Un visai zemei šalcot pāri iet,

Ar' es tā mīlu, mērot ņemšu mēru

To visutālāko, ko dvēsle prot:
Pie pašas nepastāvības es zvēru,

Kas var tik to, ko ārda, atjaunot —

Un ja vēl kad es nenobeidzu steigu,
Tad arī pašai mīlai nava beigu!
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Sv. Antonijs mākoņos

Lai griežas mēnesis šā vai tā:

Tam zvaigznes priekšā un pakaļā,
Tās apvij viņu ar mirdzošu viju
Kā kairu tēli Antoniju,
Kas gavēja alā un svētumā.

Šās spožās debesu bajadēras,
Ar kurām pārpilnas visas sfēras,
Tās mēnesi tirda ar tādu prieku
Kā odi vasarā ceļinieku

...

— „Ak, miera nav ari augstībā!"

Griež mēnesis vaigu uz otru pusi,
Te Rietekle priekšā tam uzlēkusi:

„Ak tavu zelta spīdulīti,
Tu laisties manim tīri par spīti,
Tik skaista tu savā grēcībā!"

Viņš bēgdams griežas uz otriem sāniem.

Te atkal viss pilns ar spožiem māniem!

Un Ziemeļzvaigzne no sava pola
To kairina un laimi sola,
Ka karsti top mēnesim saltumā.

Lai grieztos šā, lai grieztos tā,
Nav mēnesim miera it nekā:

No priekšas, no sāniem, no pakaļas
Tās vizuļo zilzaļisarkanas;
— Tad mēnesis iedegas bargumā.
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„Ko smaidāt, saldvēlīgās smaidones!

Jūs debesu izstumtās klaidones,

Ak, būtu reiz mieru metušas!

Jūs taču par zvaigznēm kļuvušas,
Ko grimstat atpakaļ grēcībā?

Kā uguns un ēters jūs vizat un spīdat,
Kādēļ to pašu man nenovīdat? —

Kad redzu jūs drīz rietam, drīz lecam,
Man jātop krokotam un vecam,

Ak, ļaujiet man ieiet mūžībā!"

Tā allaž redz mēnesi nogudrojam:
Kā lai viņš tiktu no zvaigznēm projām:
Viņš paliek pie debesīm spīdot dienu,
Lai redzētu sauli, mazākais, — vienu...

—
Bet vai viņš tai uzticīgs paliks joprojām?
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Es un tu

Krīt upe no kalnu augšienes,
Un bezdibens gaida: „Te esmu es!"

Augstums ar dziļumu:
Es un tu.

Melns, graujošs pērkons pārgāja,
Un pakaļ nāk spoža varvīksna:

Spēks skaistumu līdzi nes:

Tu un es.

Ap marmorstabu vijas vīns,

Kā patiesībai apkārt brīns,
Laiks apkampj mūžību:

Es un tu.

Salts, noliedzošs un nelokāms „nē",
Un ticības pilna dvēsele,
Divas šķirtas pasaules:
Tu un es.

Bet tuksnesis mūžam pēc jūras slāps,
Un jūra mūžam pret krastu kāps,
Ilgas bez izredzes:

Tu un es.
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Kad tumša nakts kļūs saules lēkts,
Būs būtības gredzens kopā slēgts,
Gūs pretības vienību:

Es un tu.

Kad sarkanais vakars ir piepildīts,
Pār mūžības kalniem aust bāli zaļš rīts,

Gals tiekas ar sākumu:

Es un tu.
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Negaisa laulība

Viens mākons zeltains,
No rītiem nākdams,
Un otrais pilns negaisa
Pretī krākdams,
Tikt garām viens otram

Tie neiespēja,
Un saausti kopā
No lietus un vēja,
Tie abi viens otrā

Sakusa
—

Un iznira skaistākā

Varvīksna.
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Aiz uguns žoga

Kas tuvosies tai — būs radniecisks spēks,
To neatbaidīs ne briesmas, ne dēks.

Kas mīlēs to — būs līdzīgas zints,
Tas uzkāps uz viņas lepnuma klints.

Kas valkīru grib bildināt,
Tam vaj'ga spēt caur uguni jāt!
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Visuvaldnieks

Vienmuļības dūkstā mirkstam;
Lēni ieplūst diena dienā.

Te uzreiz mums spoži dzirkstam

Uzzib ainas palsā plienā,
It kā asiņainam pirkstam
Paliek spiediens baltā sienā.

Atnāk piepešs, nesajēgams,
Nāk kā negaiss neizbēgams,
Pārāk liels un pārāk spēcīgs,
Pārāk skaists un pārāk grēcīgs,
Visuvēlošs, sarkankvēlošs,
Visu valdnieks —

acumirklis.
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Tūlīt!

Kamēr vēlējumi neizkup,
Lai tos sasniegt rūp!
Tūlīt, tūlīt!

Ne rīt.

Kamēr sirds vēl karsta ir, kamēr karst' ir,

Jāizšķir!
Laiks tagad, tik tagad vien ir —

Tagad vien ir!

Kamēr krūtīs sajūsma vēl kaist,

Neļaut gaist —

Mirkli tvert un projām neaizlaist,
Neaizlaist!

Kamēr cieš un mīlē, cer un zaudē vēl,

Vaigs lai kvēl!

Būs tev neizjustā vēlāk žēl —

Žēl, tik žēl —

Ak, cik ātri bāls, ak cik bāls

Izbāl ideāls!

Ak, cik mērķis projām aiziet tāls
—

Ak, cik tāls!

Kamēr gribas spožums nesarūs,

Kamēr nesarūs,

Sirds lai pāri kūs!

Lai pāri kūs!
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Ak kaut!

Ak kaut! ak kaut!

Kā sapņu pausmās —

Ak — dzīvi skaut

Reiz tveramās jausmās!

Vai mūžam gaidīt un stāvēt dīkā,
Līdz mugura metas no nastas līka?

Līdz soļu gaita top nedroša, sīka?

Ak, dzīvi skaut
—

Heija! vienalga!
Ak kaut, ak kaut

Tikt vaļā no valga!

Heija! kaut nomest uz reizi slogu!
Lai nerātnība sit ārā logu!
Lai nešpetnība lec pāri par žogu!

Heijā! un projām kāšošās šalkās.

Projām pie dzīves lielās talkas.

Izdzert slāpumā visas malkas!

Hei, dzīvi skaut!

Hei, laimes šausmas!

Ak kaut, ak kaut

Pēc dzīru trausmas

Vairs neredzēt ausmas!
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Faustiskais acumirklis

To acumirkli vienvienīgo,
To mirkli, to acumirkli!

Kaut piedzīvot, kaut satvert to,

Tik skaistu, tik bezgala skaistu!

Es viņa malku pasniegto
Iz rokām vairs neizlaistu,
Un dzertu un dzertu ar kāri

—

Lai miesa un dvēsele kopā kvēl,
Lai no šī acumirkļa vēl

Tik pelni vien atliek pāri!

To acumirkli, zeltlaimīgo!
To mirkli, to acumirkli!

Es grābtu tā pēkšņo balvu

Kā Persejs Gorgonas galvu,
Viss šaidienai — nekas vairs rīt,

Lai visa dzīve kopā krīt

Kā degošs jumts pār galvu!
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Šī stunda ir mana!

Šī stunda ir mana! Šī stunda ir mana!

Ar plīvošām burām laiks garām skrien

Pa zilo jūru ar zelta irkli...

Šī stunda vien,

Šī stunda ir mana!

Šī stunda ir mana, es turu to —

,

au nākošais glūn uz esošo —

,au liktens dieve ceļ dzirkli —

.

au aizmirstība vainagā vij
Visu, kas ir, kas būs, kas bij —

Un viss, ko daru, ko gribu,
Zem rokām jau top par pagājību —

Un stunda stundu grābj un rij,
Un mirklis rauj līdzi mirkli

Kā zirgs rauj nomestu jātnieku
Gar ceļu akmeņiem sasistu,
Un asins jaucas ar putekļiem.. .

Viss pazūd aiz pelēkiem mākoņiem ...

Un kapa zvani jau zvana —

Bet stunda, šī stunda ir mana!
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Mirt un to zināt

Mirt un to zināt:

Ar laimi tad pārpludināt. ..

Mirt un to zināt:

Ar prieku tad pazudināt...

Mirt un to zināt:

Ar skaistumu sadedzināt

Dzīvi kā sarkano tuksneša zāli.
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Pana dzīres

Kūp rozes, sarkanas kā ugunsgrēks,
Un liesmu lāpas mēļu mēlēs šķeļas,
Un blakām lilfas bālā ekstāzē,
Tām saknes, šķiet, nemaz nav šaizemē,
Iz kausa dvēsele kā smarža ceļas.

Bālst smaržā bālais ievu balējums,
Reibst magoņziedu sarkansamelnējums,
Un lapas cita pakaļ citai rīst,

Kā asinslāses neturami līst,
Kad dziļai brūcei vaļā atrauts sējums.

Pa zelta zāli kūso kreimenes

Kā Pana kausam putas pārplūst pāri,
Un vīna vītnes griežas ķekaros,
Un cita citu slēdzot skāvienos

Tās saldi reibstot veldrē krīt pa āri.

Un smagi noreibušais apiņzieds,
No balsta nokritis, gul augšupēdu,
Viņš priecīgs prātā vāļājas pa dobi,
Kaut tuvumā draud melnie vilka zobi —

Lai draud! — nav viņam bail, ne arī bēdu

Tik biklais efejs rauga pieslieties,
Kur redz vien kādu apdrupušu mūri;

Zem platām lēpju lapām ūdens plūst,
Lai steidzas cits, kam tālums jāiegūst,

Viņš negrib tecēt vairs uz lielo jūru.
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Deg dienas it kā ogles sabērtas

Uz Pana ziedokļa un gail no varsmes;
Nav mākoņiem vairs asarotais zilums

Kā ziedonī — svilst tikai sarkans svilums,
Viss debess pilns no drudža un no karsmes^

Pats pērkons rūko laiski izlaidies

Un slaistās mīkstās mākoņlāču ādās,
Pusacīm pazibsnīj bet nenolīst,
Lai zeme saplaisā, lai zaļums vīst —

Gan atnāks nakts un rītu nāve strādās.
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Negaiss

Baiss! baiss!

Kāds tvanīgs, sastrēdzies gaiss!
No debess zelta pliena
Pamazām nozudis viss zilais gludums,
Un visu apņem nespilgts rudums.

Dilst dilstot diena,
Un baltie mākoņvaigi krokojas tik veci,
Kā papīrs čokurojas, degts pret sveci.

Riet saule sarkanota —

Kā notiesāta karaliena,
Kas kāpj uz ešafota.

*

Un biezāk tvaiki kopā krājas,
Un ciešāk lokā ritinājās,
Kā augsti uzvaļņota kapu siena.

Putni klīst apkārt un mulst,
Un pašā dienā gulst,
Izbijies zirneklis

Steidz aši tītavas kopā tīt!

Pārskrien putekļu šalts:

Augšup kāpj balts —

Kur pašķiras mākoņslejas,
Jau redzas zibeņu zobeņdejas,
Un norīb pērkona baigais bass.

Baiss! baiss!

Atveras plata debesu iela:

Nāk pats varenais,
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Četrspārnotais,
Melnais ķerubs, negaisu tēvs —

Un nobīstas zeme un jūra un gaiss.

Nāk viņš sēru un tosu dvesdams,
Ar postu apsedzies,
Ar nāvi apjozies,
Zem platā mēteļa vaimanas nesdams.

Pilns spēka,
Plēš pušu viņš debešus,
Satin mākoņus
Un pārsviež no vienas uz otru debess malu!

Un staigā ar vara zābakiem

Rībot pa debesu pamatiem,
Ka līgojas visa pasaules ēķa.

*

Viņš atver sfēras atvarus

Un izlaiž trejdeviņus virpuļus:
Dzen vētra vētru!

Grūž virpa virpu!
Izšaujas stabi,
Izaug par stirpu .. .

Neganta rotaļa! — nāvīgas čīkstēs! —

Mutuļo rūcošā brāzmā,
Skan svilpieni, ņaudas, pīkstēs ...

Krāc pērkons, krusa atšņācas,
Un cērtošā gāzmā
Uz zemi izgāžas.
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Liec līdz zemei bērza zaļo galvu,
Grābj aiz krūtīm miermīli ozolu,
Rausta tam zelta jostu,
Plēš sengadu sūnas no saknēm nostu

Un drāžas tālāk pa āri,
Pa lūstošiem zariem un stenošiem kokiem pāri

*

Ūdeni kuļot,
Ņem lielo jūpu samutuļot;
Ka baltās putās viss vārās,
Ka nobīstas nāras

Un lauza baltās rokas,
Slēpdamās viļņu krokās.

Bet virpuļi norauj līmeņa apsegu:
Atsedz platumus.
Izmēro dziļumus,
Atdara visas bezdibens dangas!

Sakampj pašu jūras gultu
Un vienā sviedienā it kā bultu

Pārsviež krastiem pa galvu pāri —

*

Bet vēl nav gana:
Pilni dusmu tvana,

Virpuļi metas uz neauglīgāko zemes cilti,
Uz laisko smilti,
Šo spiedošo alvu,
Kas ne zālītei dīgt nav atļāvusi —

Un pati, mūžam pieplakusi,
Ne trūdēj'si nav, ne zaļojusi —

Tie izrauj ar bedri tās grīdu,
Saceļ to gaisā kā piramidu
Un pieber ar smiltīm zvaigznēm acis!
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Sasniedzis debesu kāpnes,
Viesuļu tracis

Pašus debešus grauj:
lelauž mūžības stenderes

—

Pašas saules zelta durvis vaļā rauj!
Un sagrābj visu vecās pasaules jumu
Un aiznes sfērās prom kā laupījumu.

*

Tad pamazītēm noplok niknā plosma,
Un lēn un lēnāk lietus lejup lejas —

Tā bija tikai viena pati posma
Un viena strofa tik no vētras lielās dzejas,
Šās mūža nemierības Odisejas!

Ņem daba smaidot plīvuru no sejas;
Rit lokā tālāk garā laika josma,
Jo mūžībai ir rotaļāties — vaļas;
Kas bojā iet, gar to nav viņai daļas!
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Pēc pērkona

Smalks sudraba sietiņš
No gaisa sijā,
Sīcītiņš lietiņš
Ar sauli mijā,
Zib zālē ik dzietiņš,
Kā pērļu vijā!

Cik debeši zili!
..

Kūp saulē smilts

Un garo sili;
Ved varvīksnas tilts

Uz dievu pili!
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Vasaras vakars

Tad tuvs top tāls,
Un tālums tuvu redzas,
Kad ideāls

Ar dzīvi sedzas —

Kā vas'ras vakars vēls,
Kad deg vēl saules kvēls,
Bet bālais mēness jau pie debess redzas,
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Zemes mīlestība

Kur viņus sien tā neredzamā vija?
Kur divas pretstraumes slēdz harmonija?
Kā ļaujas tulkot saldā mistērija?

Kas ir tas brīns, ko nevar atsegt segot?
Tā burvība, ko iepriekš neparegot?
Tas ērkšķu krūms, kas nevar sadegt degot?

Viens otru lepnumā un spēkā mērot —

Pusnaidīgi, pusziņkārīgi vērot —

Un tomēr slēpu vienam otra sērot —

Viens otra meklējums, viens otra bēgums —

Pār siržu malām kūso ilgu strēgums,
Bet netiek skūpsts un netiek rokāsslēgums.

Un tomēr visā laimes paslēptavā
Par tādu brīdi skaistāka vairs nava:

Kad drūmais pērkons iegrimst saules skavā.

Tad pati zeme, laimes pārsauļota,
Mirdz visās zelmes šķiedrās caurstarota,

Ar varavīksnas kroni vainagota!

Zem plāni plīvurotās debess zilgas
Tad zelta asarās mirdz visas smilgas.
Bet

— ilgas atkal rodas, jaunas ilgas . .
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Debess mīlestība

Tas nav tik vien kā mīļu vārdu paudums,
Nav skūpstu saldums vien, ne glāstu glaudums,
Bet visai dzīvei pārvērpts smalciņš audums.

Kā stari stiepjas dzidro šķiedru rizma,
Un krāsās lūst kā varavīksnas prizma,
Un plati plandās žilbinoša vizma.

Cik tur nav caurjusts, pārciests, gāzts un celts!

Cik dārgu as'ru dzintartraukā smelts!

Cik visusmalkākais vēl pušu šķelts!

Tik viegli uzpūstas tās baltās buras,
Viss it kā vienā diedziņā tik turas,
Ka bail, ka puteklīts pat nepieduras...

Tad it kā akmens zirnekļaudā kristu,

Uz reizi visi smalkie audi ristu,
Un vienā pūsmā visas liesmas dzistu...

Bet ja patiesi ir apskaidroti gari,
Un ja še dzīvē krīt jau miesas svari,

Tad caurspīdīgi staigājam mēs arī!
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Šeherezades pasaka

Es mīlu dodu tev pasakās
Arvienu skaistāk un skaistākās,
Arvienu saldāk un saldākās.

Es visa varvīksnā apkārt tev tīšos,
Es saulē simts krāsās sadalīšos,
Es vakara vēdeklī vaļā vīšos

Un uguns mākoņos izpletīšos,
Kad debesu dārzi zeltaini zied!

No zvaigznes uz zvaigzni lai ceļš mums

No vētras uz vētru iesim skriet!

No mūžības uz mūžību

Es smejot tiltu metīšu!

Lai ārpus mums nebūtu vairs nekas:
Ne mūža, ne laika, ne pārejas —

Ne maldu, ne sāpju, ne dzīvības —

Tik ap mums un virs mums lielais nekas

Mazs pūtiens — — un liesmas izdzisa;
Rīst diedziņš un dvēsele pārtrūka,
Ak ikdiena! ikdiena! ikdiena!
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Saules dēls un mēness meita

Saules dēls un mēness meita,
Eita sapni sapņot, cita!

Sapni, kāda vēl nava,

Sapni, ko zvaigznes tik zin

Un teikas tumši min,

Bet kas tik skaists un cēls,
Ak mēness meita, ak saules dēls!

Saules dēls un mēness meita,

Eita zemi meklēt, cita!

Zemi, kuras vēl nava,

Zemi, kur ausis nav rīts,

Kuras veids vēl tumsā tīts;

To redz tikai jūsu acu kvēls,
Ak mēness meita, ak saules dēls!

Saules dēls un mēness meita,

Eita ceļu staigāt, cita!

Ceļu, kura vēl nava —

Ak, ilgi jums jāstaigā!
Vai kritāt jau ceļmalā?
Cik lūstošais skats jums žēls,
Ak mēness meita, ak saules dēls!
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Mirstīgais

Mirstīgais,
Sēsties, ja tev ir ļauts,
Pie dievu galda,
legaršo nektāra veldzi

Lēni, lēni —

Kā pilītes rasas!

Sūc to ar salmiņa stiebru,
Sūc to tikko sniedzot,
Sūc labāk nesniedzot viņu —

Tiks tev ambrozijas saldēs,
Tiks tev elpot tik smaržu,
Tiks tev mūžam ko minēt —

—

Bet vai!

Vai!

Vai! ja tu dzertu nektāru malkiem

Estu ambroziju ēzdams —

Beigta tev veldze mūžu mūžam,
Nav vairs ko gūt,
Nav vairs ko zaudēt,
Tikai vai!
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Karstās dienās

Kur palicis putošais pārgalvis?
Kas noticis ir ar strautu?

Kas to bargi norājis
Par steigšanos neatļautu?

Nu ietekās viņš mierīgi glukst
Un zin, kā straujumu vaIda,
Tik meldraja vel želi čukst:

„Ak, maldos bij dzīve tik salda!"

Un izsīkušā upītē
Līdz dzelmei dibens rādās,
Neviens tur pērles vairs nemeklē,
Sen zināms: nava tur tādas!

Vēl rozes zied saulessarkanas
Kā laimes pilnas dienas,
Tik ēnā gudras efejas
Ap aukstajiem akmeņiem slienas.

Un rozes atkal! nu rozes vēl
Pār žogiem pāri tās sniecas!

Un rozes pie pašām kājām kvēl,
Bet, — kas pēc viņām lai liecas !
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Laiks aizplūst kā smaržu mutulis,
Zied dzīve kā puķota pļava,
Pats pēdējais pumpurs uzplaucis,
Tik — vijolīšu vairs nava.

Un vēl kā nava, un vēl kā žēl:

Mēs jūtam kā iztrūkumu —

Ak, nava lielajā pilnībā
Vairs svaigu pieplūdumu.

Un klusi no nīcības zīmoga
Kaut kas jau apzīmēts tapa —

Un kaut kur spilgtajā zaļumā
Krīt pirmā dzeltenā lapa —.
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Nogurusi roze

Vēl lakstīgala nebūt nav galā
Un paipala pļavā triec ka triec,
Vēl saules meita zelta galvu
Pie zemdēla zaļajām krūtīm liec,
Ko viena pati tu saulgozes malā

Salsti kā salā?

Vēl zīlei tikdaudz ziņu ko vēstīt,

Un mežā vēl zilie zvaniņi zvana,

Pat saldākās dziesmas vēl dziedātas nava,

Vai tev tikai vienai klausīties gana?

Pret žogu muguru atspiedusi,
Tu mirsti klusi.
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Saules verdzene

Kā melna verdzene vijīga
Pret sauli ēna klanās,
Un pakaļ no bijīgā tāluma

Tā viņu vienmēr pavada
Un visādi izpatikt manās.

Bet drīz tā augdama augumā
Sāk melna un melnāka plesties,
Un, nometot sauli no sēdekļa,
Tā nikna un ļauni pārdroša
Grib pati par valdnieci mesties

Bez dienas baltā sudraba,
Bez saules gaišā zelta

Tai visā tumsas lielumā

Un visā cbaosa aukstumā

Būs veļu valstība celta.



Raud rudens
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Atstarojums

Tik dzestri un tik rēni:

Ne cerējums, ne solījums,
Tik bāli dzeltens zaigojums.
Vēls rudens saules starojums
Vēl redzas debess malā —

Kā tālu dienu atspīdums,
Kad viss jau galā.

Tik klusi un
tik lēni:

Sāk sarkanlāsots lietus līt:

Krīt lapas zemē, krīt un krīt,
Ko raitais rudens ņemas šķīt,
No paša dzīves koka!

Kas šodien ir, vairs nebūs rīt,
Tik aša nāves roka!
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Kad lapas vairs neplaukst zaļāk

Kad lapas vairs neplaukst zaļāk,
Bet top jau sarkanīgas,
Tad putnu dziesmas jo skaļāk
Skan it kā trūkstošas stīgas:
Skrej projām bezdelīgas
Pār jumtu atvadoties.

Tik saules puķes vēl skatās

Uz skrejošiem mākoņiem —

Skumst brūnās acis tām platas
Zem zelta plakstieniem:
No skrejošiem bēguļiem
Tās nespēj vairs turēt neviena.
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Mirstošais gads

Un klusi maigais rudenis

Kā savam mīļam radam

Sāk raibas rotas projām post
Un vienu ņem pēc otras nost

Tās nogurušam gadam:

Viņš raisa pļavās izstieptās
Zaļzīda zāles dzijas
Un satin visas kamolā

Un ogu krūmiem noraisa

No zariem pērļu vijas.

Viņš visus kokus atlapo
Un ziedus atvainago,
Ņem zelta kroni saulgriezēm
Un sarkanzīdu magonēm
No pleciem raisa smago.

Un satin sārtos plīvurus
No rožu debestiņām
Un loka Austras dzīparus,
Gar debesmalu izstieptus,
Uz zelta tītaviņām.

Tad lielās viņš kā mantinieks

Ar savām gūtām pļaujām
Un zeltu grābj un purpuru
Ar bakchantisku reibumu

Un kaisa pilnām saujām.

Jau kūso dzīru ekstāze
Pār vīnlapotiem žogiem.
Kas gaida vētras mūziku,
Jau veļu sveces sadegtas
Pa visiem debess logiem.
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Vēl saulīte

Vēl saulīte skatās ap stūri

Tā zagšus un pareti,
Bet ciešāk jau sedzas mūri

Ar efeju mēteli

Pret salu un ziemeli.

Vēl vasara ziedu gaida
Un nevar iztikt bez tiem,
Bet rudens jau skatās, pilns naida,
Ar nespodriem skatieniem
Zem mākoņu plakstieniem.

Un ziema zemi jau krāso

Bez ziedu, bez izredzes,
Tik baltā sniegā vēl lāso

Sārtasiņu pilītes
No mirstošās pīlādzes.
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Rudens krāsas

Pūš asais ziemelis

Ikdien no vietas,
Ar tālo sauli mēnesis

Vairs nesaietas.

Nav ziediem krūtīs vairs

Ne sulas lāsas!

Pa zemi staigā nāves dairs

Un izdzēš krāsas:

Bāl spēka zaļojums,
Zūd ilgu zilums!

Spiež smagi lejup gaisa jums,
Dziest uguns šķitums.

Kalns slēpjas, miglas skauts,
Biezs tvaiks tin lejas
Kā uzvērpts pelēks zirnekļauds
Uz miroņsejas!

Un pirmais sniega klieds

Uz zemi slapa
Kā nomests baltais ceriņzieds
Uz mīlas kapa.
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Vai, zeme!

Tu projām dod putošos strautiņus
Un kreimenītes, un vizbulītes,
Un noraisi zilzaļās sapņu vītes,

Ak zeme, mīļā zemīte, vai!

Tu saki: „Lai!
Lai sapņi iet līdzi jaunībai,
„Ne sapņot, bet baudīt būs dzīvībai!"

Nāk vasara rūcošiem pērkoniem,
Nāk ziedēdama ar sarkanām rozēm,

Nāk tvīcēdama ar saules gozēm,
Ak zeme, mīļā zemīt, lai —

Vai nepalikt tai?

Tu ļauj arī aiziet vasarai:

„Ne baudīt, bet strādāt būs dzīvībai!"

Nu atnācis zeltrocis rudenis,
Un rožu vietā astras stājas,
Zem pļāvēja sirpja kūļi klājas,
Viss ziedots jau veļu dievībai,
Vai, zemīt, vai!

Kas atliek tev dot vēl dzīvībai?

— „Ak, vairāk kā strādāt der atzīt tai!"

Nāk ziema ar ledu un atziņu!
Viss baltos kristālos pārvērsts ārs:

Ar veļu puķēm pilns miroņdārzs!
Vai atzīt nav dzīvot vairs dzīvībai?

Vai, zeme, mīļā zemīt, vai!

Tu nolīkt ļauj baltai galviņai:
„Ne dzīvot, ne atzīt, tik sapņot —

tai!"
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Atlauzts zars

Kads atlauzts zars vel karājas
Bez spēka un bez cerības:
»Ak, zaļot vēl tik mirkli!"
Bet talu viņa pavasars,
Un ieslīps rudens saules stars

Jau cila spožo dzirkli.
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Vairs nepeld

Vairs nepeld debesu dzīlē

Pa dzidri ne mākonīts
...

Neviens vairs ne cieš, ne mile

Tik vīstās vēl vasaras vīle

Rets nosalis circenīts.
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Apiņu putniņš

Viens bēdīgs putniņš apiņos dzied:

Nav gana! nav gana!
Vasara nāca un aizgāja —

Ne mana! ne mana!

Es kronīti sevim nopinu
Vai reižu ciku,
Uz lielā dzīru mielasta

Es neaiztiku!

Tur putni dziesmu dziedāja,
Tik citu! tik citu!

Es klusi savā pazarē
Ar spārniem situ. —
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Raud rudens

Šis ziedonis aizgājis,
Šis ar', šis arī!

Vējš bēru meldiņu
Velk gari, gari. —

Vējš savu dziesmu dzied

Tik žēli, žēli:
—

Ko meklē ziedoni

Vēl vēli, vēli?

Vai tu vēl paslēptus
Kur ziedus šķiti?
Vai neredz pārnākam
Bez ziedu biti?

Vai kādas cerības

Vēl sirdī slēpi?
Vējš lapas projām nes

Ar pilnu klēpi. —

Un kurmis dziļāki
Jau zemē rokas,

Slēp klusāk dvēselē,

Slēp savas mokas. —

Ko lūkojies, ko sēd

Uz pakalniņa?
Pār tevi — skumdama

Tumst debestiņa.
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Ne tikvien nobālis

Kā debess zilums,
Caur visu dabu iet

Kā mēnessdilums.

Grūts smagums uzvēlies

Spiež dzīves dziņu;
Ķer rokā ledutiņš
Jau ūdentiņu.

Pa biezo miglāju,
Pa slapjo ceļu
Lēnītēm aizjājam
Redz rindu veļu —

Viss klusi aizgājis,
Viss veikts, viss vītis!

Pie sētas atspiedies
Raud rudenītis.
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Patvērums

Vēl atraudziņa piekļaujas
Pie nokaltuša zara,

Kas stāv un it kā gaida vēl

Uz to, kas bij, uz to, kā žēl:

Uz zaļa pavasara.

Tik tukša pagājība šķiet
Un nākotne tik drūma,
Un taču slēpjas dvēsele

Aiz tā kā rudens magone
Aiz kaila dadžu krūma.
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Lazda un ozols

Pa gavēni agris priekš ziedoņa —

Zied pilna ar pakariem lazdiņa
Kā izšūta sarkanās vīlēs.

Un kad tā ziedēt beigusi,
Tad vēlu jau pret rudeni

Stāv ozols zelta zīlēs.

Laiks, saule un vējš tos izšķīra,
Kā tie arī zināt varēja,
Ka tie viens otru mīlēs!
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Ērkšķu zars un liepu lapa

Tas pats vien ziedonis tas bij,
Kas tos bij audzējs,
Kas visur zarus kopā vij,
Bij arī viņus draudzējs.

Viņš bij aiz sētas ērkšķu zars

Un viņa — liepu lapa.
Kad nāca siltāks saules stars,
Tie abi tuvi tapa. —

Cik viņa maiga, tik viņš ass

Uz savas nepiekāpos;
To mīla nebij cits nekas

Kā sāpes, tikai sāpes.
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Neaizmirstelīte

No lielajām puķēm atmesta

Tu, neaizmirstelīte;
Tev tā vismazākā galviņa,
Bet tā vislielākā atmiņa,
Tu strauta raudulīte!

Tu atmini gan, kā notikās:

Bij sapnis — sen tas jau bija:
Tur divi kopā atsēdās,
Kā zelta zāle krustojas,
Tās matus ap pirkstiem viņš vija

Tur tauriņš garām paskrēja,
Un skudriņa aiztecēja,
Bet skudriņai maza atmiņa,
Un tauriņu vēji aizpūta —

Ir mīla bij aiznesta vēja.

Vējš līdzi aizpūta atmiņas —

Gan nāca ziedons, gan rudens:

Sen zelta zāle atliecās,
Un mati iz pirkstiem izviļās,
Un viss tapa tukšs un gludens!
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Tu vien tik vēl esi, kas palika,
Un tu turpat vēl mīti,

Vēl tev tā vismazākā galviņa
Un tā vislielākā atmiņa,
Tu neaizmirstelīte!

Iz zilajām actiņām asaras plūst,
Plūst asaras tavas — un manas!

Tās tikmēr plūst un nenožūst,
Līdz tās par zelta redzītēm kļūst
No garas raudāšanas.
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Lauku Loreleja

Reiz bija saimniekmeitiņa,
Un kaimiņos saimniekzēns,
Viņa balta kā rītausiņa,
Viņš melns kā čigānēns:
Un vienmēr viņa smēja,
Tā lauku Loreleja,
Vienmēr un nezin par ko!

Tai mati zeltaini bija
Ar sarkanu atblāzmu,
Tos viņa ap pirkstiem vija
Kā kausētu dzintaru:

Ko tā tur iekšā sēja,
Par to tā saldi smēja,
Tā saldi smēja par to.

Zaļš guntiņš acīs tai dedza,

Salddegošs, acukvēls,
Kaut plakstiem guntiņu sedza,
To manīja saimniekdēls:

Un sirds tam kustin kusa,
To bēdza miegs un dusa,
Viņš zvērējās bojā iet.
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Bet viņa nepavēra
Ne acu kaktiņu
Uz viņa tik bāla un sēra,

Nedz pagrieza austiņu.
Viņš bālēt izbālēja,
Bet viņa tikai smēja
Un nepārstāja smiet.

Tad viņš — kaut sirdī dragāts
Reiz beidza asaras liet:

Viņš bija bagāts, tik bagāts,
Un tāds nevar bojā iet:

Viņš sievu noprecēja,
Tā nebij — Loreleja,
Nu viņa reize bij smiet.
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Ziņkārības šalkas

Tu esi brīvais gaisu vējš,
Es — zemē iemīta lapa —

Vai mani uzcelt būsi spējš,
No mana kapa?

Ak, nomirušo augšā ceļ
Gan tikai brīns!

Uz izdeguša kalna zeļ
Vissaldāk vīns!

Vai laimei tikdaudz spēju rokās,
Kas viņai klausa?

Vai prieka vējā katra lapa lokās,
Pat tā, kas sausa?

Vēl tikai ziņkārības šalkas

Spēj mani saviļņot:
Vai laime arī rūgta kausa malkas

Spēj pārsaldot?



256

Nešķirami

Tik nešķirami
Mēs viens pie otra deram klātu,
Kā puķes galva kopā der ar kātu.

Mēs divas liesmas,
Kas kopā deg uz viena ziedokļa,
Dziest viena — otrai nav vairs spožuma

Mēs atkal tiktos,
Kaut katris reiz uz savu pusi ietu —

Kā baltais rīts ar sarkanotu rietu.

Un veidos Šķirtiem,
Mums bezveidībā kopā plūstu ceļi,
Kā rudens miglā kopā saplūst veļi.
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Ej prom!

Ej prom! Es pati gribu tevi biedēt:

No sapņu mulsuma tev jāatjēdzas,
Kā vējš es gribu padebešus kliedēt,
Pirms tie kā negaiss kopā nesastrēdzas.

Ej prom! jau visas jūtas cauri justas,
Nav vairs ne sīkas lapiņas, kas zeltu,
Ne dzīves dīglītis vairs nepakustas,
Ja ziedus meklētu, tik ērkšķi dzeltu.

Vairs nespēj gurdā saule debess zeltīt,
Ne nobālušā Austra rītus sārto,

Tik tumšas ēnas pagātne spēj veltīt,
Bet dzīve bijušo vairs neatkārto.

Nē, paliec!
Lai visus dzeloņus tev sirdī duru

Un visu slogu tevim uzveļu,
Lai visas sāpes, cik vien valdā turu,
Kā smagu klēpi tevim nosviežu.

Ja tu caur asarām tad redzēt vari,
Kas vienu mūs pie otra tomēr saista,
Tad zini, ka tā mīla ira arī,

Un zini — cik tā liela ir un skaista!
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Mīlīgā maģija

Viss ir tāpat kā senāk vēl,
Tāpat vēl atmiņu spožums kvēl,
Lai cik tas asarās slapa.

.... Bij zaļgana maija pusgaisma,
Mūs ievērpa mīlīga maģija —

Ne jautāts, ne atbildēts tapa:
Skats skatu sastapt vairījās,
Pusviru bij dvēseles durvtiņas.

Šad tad kāds nobijies pusvārdiņš,
Kā dzelmē iemests akmentiņš
Pār lūpām pārlaists tapa ...

Es jutu sevi tik maziņu,
Es visa pie pirksta tev pielipu

Kā slapja rožu lapa.
Nekas, nekas vēl aizmirsts nav,

Un mēs tik tuvu, tik tuvu jau
Pie kapa.



259

Viena odziņa

Viena pati, visupēdējā,
Sarkana, sarkana odziņa
Dārzā, pie kaila krūmiņa
Pāri vēl palikusi.

No vasaras vērīgiem putniņiem,
No rudens vējiem un negaisiem,
No salas un no puteņiem
Tā tversmi atradusi.

Un dziļi ielīdusi

Starp sīkiem, smalkiem zariņiem,
Aiz ērkšķu asajiem dzeloņiem.

Nāc
nu, tu mans sirdsdraudziņ, nāc!

Nāc, ēdīsim katrs pusi!
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Priekš tūkstots gadiem!

Aiz tālu tālēm,
Aiz mūžu mūžiem,
Aiz miņu miņām
Skan tavi vārdi:

„Es tevi mīlu —"

— Bij vasaras nakts;
Smagsmaržainā dārzā,
Pilnmēneša gaismā
Man šalca ausīs

Kā pērļota aka:

„Es tevi mīlu —"

Mēs gājām blakām,
Es nemanīju
Par tevi pāri
Es raudzījos tālē —

Par tevi pāri
Es skatījos dziļi
Likteņa acīs:

Par tevi pāri
Es dzirdēju steidzam

Skrejošo iaiku,

Bēgošo laimi

Aiz tālu tālēm,
Aiz mūžu mūžiem,

Aiz miņu miņām
Skan atkal tie vārdi:

— „Es tevi mīlu —"
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Pietā

Atmiņu tēlam

Tik cēlam
—

Uz aukstajām krūtīm es uzlieku

Savu skumju melnrožu vainagu.

Atmiņu tēlam

Tik žēlam
—

Es iedegu gaišu svecīti,
Tam priekšā savu dvēseli.

Atmiņu tēlam

Tik vēlam —

Kad negrib beigties vairs baigā nakts,
Būs mana mīla līķa vakts.
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Tik sapnī

Tik sapnī, tik sapnī —

Sirds vaļā veras ar vēlumu,
Jo dienu saltās ruņās
Tā ietērpta it kā bruņās,
Un atbild kā bite ar — dzēlumu,

Tik sapnī, tik sapnī —

Tā rāda brūču kvēlumu,
Par kuru tā dienu vīla,
Un ugunis pretī šķīla
Kā akmens pret cirvja šķēlumu.

Tik sapnī, tik sapnī —

Tā nomet lepno cēlumu;
Un vai tu tad mani un jūti,
Cik karsti uz tavu krūti

Tā izraud visu žēlumu?
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Puķes sniegā

Divas puķītes vien vel meža zied,
Kur viss jau vītis un salis ciet.

Kā apaļi kausiņi iemītas

let sniegā divējas pēdiņas.

Gan nespēj tās viena otru tiekt,

Vējš nespēj tām galviņas kopā liekt.

Bet nezin kā ir gadījies tas,
Pavisam tuvu tās satiekas.
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Mans draugs

Saule laidās un tosaini tvaiki plūda —

Tumsas nezvērs žāvājās, saplēsis dienu;
Dvēsele mana, juzdamās plosīta līdzi,

Glābēju sauca.

Bargajā naktī iedegās mīlīgas zvaigznes,
Cita pie citas tās atvēra mirdzošās acis;

Nakts tikai manī
— nebij man savas zvaigznes,

Nebij man drauga.

Karstā pusdienas kvēlē es tvīkdama gāju,
Nebija lapota koka, kas, paēnu dodams,
Zarus tāli izpletis aicinātu:

„Sēdies zem manis!"

Atnāca draugs man — nāca ar mīlas vārdiem,
Ir nu man zvaigzne — ir nu man lapotais koks •
Nespēj viņš tomēr vairs saraut tīklu ap mani,

Austu no šausmām.

Ak, man uzbērs uz krūtīm smago zemi!

Puķes ar sīkajām saknītēm man virs kapa
Spiedīs tik dziļāk un dziļāk vien mani zemē,

Neglābs vairs draugs!
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Saule un mēness

Sen, sen!

Kad saulītes spožums norietējis,
Sāk staigāt bālais mēnesis

To ceļu, ko agrāk negājis,
Sāk meklēt sauli ar bēdām.

Sen, sen!

Kad debesu zilums izbalējis,
Mirdz mazs, balts staru laukumiņš:
Vēl saules meitas lakatiņš
Guļ nomests starp mākoņu grēdām.

Sen, sen!

Kad vakara zelts jau sarūsējis,
Kvēl sarkans pēdējais dzisums

Kā korāļu kreļļu risums,
Kas izbiris saulei pa pēdām.

Sen, sen!

Kad mākoņu sudrabs sapelējis,
Nu mēness tumsā atnācis,
Nu staigā bālais vienpatis
Viens pats ar savām bēdām.





Naktī, dziļā naktī





269

Naktī, dziļā naktī

Naktī, dziļā naktī

Neviens tevi nedzird,
Izskan un aizskan

Tavs dvēseles kliedziens

Naktī, dziļā naktī.

Naktī, dziļā naktī

Neviens tevi netur:

Eji un aizeji!
Zūdi un pazudi
Naktī, dziļā naktī!
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Tu baltā jūra, vai dzirdi?

Tu baltā jūra, vai dzirdi?

Pilna trausmu un steidzības,
Tu viļņos tālāk velsies

Un kritīsi un celsies
...

Liels sāpīgs miers man sirdī,
Man vien nav jāsteidzas.

Tu zaļais mežs, ak klausies!

Tev kuplā vainagā
Vīts sulas pilnais zaļums,
Tev putnu dziesmu skaļums,
Viens koks tik tavā dārzā

Kails pašā vasarā.

Tu zilā debess, skaties,
— Kas saņem un aizvadi

Pār savu zelta plienu
Ik austošo, rietošo dienu:

Kāds āvējs man kurpes raisa,
Mana gaita ir izbeigta.
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Viens

Tu biji viens, tu esi viens,
Nu pārrauts katris pavediens —

Kādēļ tev krūtīs vēl ir sirds?

Ej skaties vien, kur zvaigznes mirdz!

Kad tu neviena nepazīts,
Tavs draugs būs sudrabmākonīts.

Un mēness, zvaigžņu valdinieks,
Būs brālis tev un padomnieks.

Tev bezgalība durvis vērs,

Tur sāpēm, priekiem citāds mērs.

Tu esi viens, tu būsi viens,
Nu pārrauts pēdējs pavediens.
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Izdziedāta balāde

Izdziedāta, izskanēj'si
Grūtsirdīgā, saldskanīgā
Balāde par tālām ilgām,
Balāde par raibām dēkām,
Dziedāta pie ugunskura
Ziemas tumšās vēlās naktīs,
Izdziedāta

—

Tvīkstošs gurdums, sūcošs saldums

Galvu sliet pie mīļām krūtīm —

Arā sals un nakts, un vētra,

lekšā, ak, cik maigi, silti!

Paradīzes laimes dvesma

Pilda visu kluso telpu —

Galvu sliet pie mīļām krūtīm
...

Apdzisušas maigās gunis,

Apgāzti ir dievu galdi,
Izlijuši nektarkausi,
Bālais mēness skatās logā,
Skatās aukstā, tukšā telpā ...

Izdziedāta, izskanēj'si
Grūtsirdīgā, saldskanīgā
Balāde par seno mīlu

Izdziedāta
—
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Gabal' pa gabalam

Ja arī kāds prieciņš reiz nāca,

Tas sēdās tik durvju priekšā,
Pie manis tas nenāca iekšā.

Ja liktens man arī ko lēma,

Tas visu atpakaļ ņēma:
Gabal' pa gabaliņam.

Kā neredzama roka

Plūc lēni lapu pa lapai nost

No mana dzīvības koka.

Drīz visi sapņi būs gaisuši
Pa lauku un pa vēju,
Kā aizpūsti pieneņu putekļi.

Un pati dzīves balva

Būs beidzot tik kaila noplūkta
Kā sētmalā magones galva.
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Penelopes auds

Garās un klusās naktīs kad raudu,
Es lēni attinu savu dzīvības audu,
Pilnu mezglu un režģu, un sāpju, un malda, un

ziega,

Garās un klusās naktīs bez miega,
Pamazām velkot ārā diegu pēc diega,
Es izārdu savu Penelopes audu!

Garās un klusās naktīs es atzīt jaudu:
Viss darbs un viss mūžs ir bijis viens vienīgs

par velti —

Man nestiept vairs otrreiz savu telti!
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Namdari

Balss uzsauc man cieta un skarba:

„Nu diezgan tava veltīgā darba!

Ko nespēji tu ar savu spēku —

Tev citi cels nu drošāku ēku:"

— Jumj tumsa man jumtu,
Lai mūžam es skumtu,
Ceļ sēras ap mani sētu,
Lai vairs es neredzētu

Ne raibās puķes, ne zaļo zāli,
Ne tālo tāli

—

Un rokam dziļu, nepārkāpjamu grāvi,
Es redzu nāvi.



276

Vai vēl tāpat

Vai vēl tāpat kā senlaikā

Tu tici, mīli un cerē?

Vai sapņu putniņš tev pagalmā
Vēl purpura pērklītī perē?

Vai ziedonī vēl tev atvērts logs
Priekš ilgu bezdelīgām?
Un rudenī vēl apvīts žogs
Ar sarkanzeltainām stīgām?

Vai augsti viļņus veļot iet

Vēl tava jūtu selga?
Vai tu nemaz vēl nenoģied,
Ka nelga esi? nelga!

Vai kaut jel kas tev palika,
Ko glābt un glabāt spēji?
Vai doma kā sēkla uzplauka?
Ko tu uz akmeņiem sēji?

Ko vēl no tukšā trauka dzer

Ar dzīvi drīrojoties!
Pirms nāk un cits tev durvis ver,

Pats labāk projām proties!
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Viens piliens

Viens piliens asins manī palicis
No dzimuma, kas lepnis, vispavēlošs,
Pa dzimtu dzimtām vēlāk izvirtis,
Kā upes straujums seklē izsīcis,

Viens asins piliens — īsts un sarkankvēlošs.

Gan dzīve, devīga ar ikdienību,
Ir mani vēlāk neatstāja bešu,
Tā jauca manu krāsuspilgto gribu
Ar savu trulību un pelēcību
Un mani darīja man pašai svešu.

Un tomēr, ja no manas īstās rasas

Man asins pilīte, kaut ar' tik viena,
Lai visa dzīve tad man pelnu diena,

Lai mirkst mans mūžs kā upē slīkons bāls,
Reiz iedegšu es visas savas krāsas, —

Tik mana nāve būs mans karnevāls.
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Debesu paģirnieks

Mūzas dēla kambarītis

Nava celts no namudariem,

Nē, tas pērklīts, vīts no zariem,
Tur viņš sēd kā paceplītis.

Telpas tiešām nava plašas,
— Mājas stūros ērkšķu balsti, —

Tomēr pietiek i tās pašas
Uzcelt nākamības valsti.

Nokvēpusi lampas skārda,

Galdiņš, virsū poda suķe:
Tanī kā uz burvja vārda

Uzzied teiku brīnumpuķe.

Viņa patvērums un glābiņš,
Viņa sēja, viņa pļauja:
Labam vīram — viena sauja,
Krietnai vētrai — viens pats grābiņš

Lieli vēji bargās sejās
Mājai apkārt pūš ar tauri,
Mazie vēji staigā cauri,
Apmet kūleņus un smejas.
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Krāsnes nav ko aizkurināt,
Vēji šķirbās pirkstus baksta,
Rūtīs ledus burtus raksta:

„Tāds grib zemi aizdedzināt!"

„Tāds kā ronis ledus laukos,
Saldams zili blāvs no sejas,
Lielas, ka tam nektārs lejas
Pantu perlamutra traukos.

Staigā vienumēr ar velgām,
It kā apmedotām lūpām,
Tāds nu vai pie smagiem žūpām
Skaitāms, vai pie viegliem nelgām.

Lāga ļaudīm tāds par joku,
Gudrie atmet tik ar roku:

Dzīvē nav nekā tik lieka,
Kā šī debess paģirnieka."
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Dzejnieka acis

Ko dzejnieka acis uzskata,
To apņem dīvaina burvība,
Tam jāraud — un nezin par ko.

Un kas no dzejnieka rokām glausts,
Tas staigā it kā sapņos austs

Un sapņo — nezin par ko.

Kas dusējis dzejniekam reiz pie sirds,
Tas jūtas kā no dzīves šķirts,
Tam jāmirst — un nezin par ko.
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Dzejnieka sapņi

Cik tur sadegušu sapņu!
Cik tur izplēnēj'šu domu!

Ak, cik izkurtušas gribas,
As'rās noslāpušas mīlas,
Apsvilušas fantāzijas!

Kakts tam piebērts pilns ar zvaigznēm,
Kas vēl nava spīdējušas,
Otrā kaktā mēnestiņi,
Trešā saules juku jukām,
Nelekušas, norietušas —

Ceturtā viņš pats tas valdnieks,
Drudzis acīs, kāšus krūtīs,
Grauž un grauž pie spalvas kāta,
Valdnieku drīz valdīs tārpi,
Vīdamies caur acu dobēm.
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Te sākta, te arī nobeigta!

Te sākta, te arī nobeigta —

Kā vidū pušu pārrauta,
Te mana dzīve ir visa!

Tik sīka un tik niecīga,
Kā putniem skrejot virs ezera

Iz spārna spalviņa risa!

Tas vārds, kas bij vēl jāsaka,
Uz lūpām saistīts palika,
Kā sirds lai neizmisa!

Tik mirdz vēl mana atmiņa,
Kā maza mēnessmaliņa,
Pirms viņa gluži dzisa.
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Baltā spalva

Sen sapņi projām uz saules pusi;
Dzīve līdz aizgājusi —

Dziesma vien palikusi!
Kā spoža balta spalviņa,
Kas gāju putnam iz spārniņa
Skrejot ir izkritusi.
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Dziedonis

Nu arī dziesma galā!
Un pats tu grimsti viņai līdz,
Kā zemē rietot auseklīts

Grimst lēni debess malā.
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Pirmais sniedziņš

No pirmās, vieglās pārsliņas
Jau galotnes sāpīgi saraujas,
Un dusmīgs mazais kadiķis
Stāv, adatu apkakli sacēlis,
Ik zariņš purinājās.
Bet sniedziņš klusi krīt un krīt,
Sāk visu savā segā tīt,

Jau mežmala balta klājas. —

Ko rudens vēji vēl atstāja,
Nu nokrīt pēdējā lapiņa,
Un skuju plakstienos asaras

Mirdz pus jau ledū pārvērstas,
Ne putniņa kailajos kokos!

Ikkatras dzīvības zīmes trūkst,
Tik viena balta čūska tūkst,
Un vijas savos lokos!

Jau aizsegti visi taciņi,
Jau balti top visi celiņi,
Kas veda pa puķaino zāli

Uz saulaino laimīgo tāli —

Bet sniedziņš krīt un krājas.
Un cik tavs sapņu plašums dilst,
Tik mīkstais mūris milzt un pilst,
Un acīm priekšā klājas.
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Jau visas pēdas izdzēstas,
Vairs nepaliek ne atmiņas —

Bet sniedziņš krīt biežāk un biežāki,
Sedz visu dziļāk un dziļāki
Ar maigu nežēlību —

Bez vētru, bez sīvu cīniņu,
Bez pretošanās, bez asaru

Redz visur padevību.

Loks šaurāks un šaurāks savilcies,
Tu soli pa solim atkāpies,
Tev paliek tik tavas mājas;
Bet sniedziņš vēl nenostājas;
Lai tevi atpakaļ stumtu,

Viņš kāpj pār tavu žodziņu,
Viņš aizklāj tavu lodziņu,
Viņš gulst uz tavu jumtu.

Tu sēdi nu savā istabiņā,
Bet drošs tu neesi arī vairs viņā:
Skat' spogulī savu galviņu,
Rau, to ar savu baltumu

Jau sedzis pirmais sniedziņš,
Bet nu nav tālāk izejas —

Pēc tā vairs nenāk it nekas,
Kā vien

— tas dziļais miedziņš.
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Harmonija

Tu brīnišķīgi saldā harmonija,
Kas vakaros slēdz puķu kausiņus,
Kas krustus sedz kā zaļu lapu vija,
Ņem arī man iz krūtīm dzeloņus,
Tu brīnišķīgi saldā harmonija!

—
Nes šurp man vienu zaļu lapiņu,

Kā Noasam reiz nesa balodītis,
Lai viņu redzot es vēl ticētu,
Ka nav mans dzīves koks līdz saknēm vītis —

Nes šurp man vienu zaļu lapiņu!

Ak, stiepjaties, jūs neredzamās rokas,
Kas katram vētras negaisam liek rimt,
Kas jūras pierei izgludina krokas,
Ak, glābjat arī to, kas taisās ļimt —

Ak, stiepjaties, jūs, neredzamās rokas!

Aud, harmonija, manu dzīves loku,
Aud atkal kopā to ar mūžību,
Ņem nogurušā spēlētāja roku,
Lai izviļ stīgām beigu akordu,
Aud mani, kopā aud ar mūžību!
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Dvēseles diendusa

Aijajā mūžībā!

Dvēseles diendusa

Rožainā spilvenā!

Uz pirkstu galiem laiks garām iet

Ej, celies! tver aši laiku ciet'!

„Tik reti, tik īsi tas smaida!"

„Lai smaida."

let posts ar troksni brāzdamies

Kā kritums pār klintīm gāzdamies,
Bēdz! briesmas un negaisi baida!

„Lai baida."

Klau! nāve zagšus durvis ver,

Jau kaulu kāju pār slieksni sper —

Un nostājusies gaida —

„Lai gaida."

Aijajā mūžībā!

Dvēseles diendusa

Rožainā spilvenā.
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Ideālam pie krūtīm

Kad bus man rokā sākts,
Ko saslēgt dzīves jostu?

Cik reiz jau atstumta nostu,
Cik reižu atkal tuvu

Pie ideāla es kļuvu!
Ko zaudēju?
Ko guvu?
Ik naksniņā
Mana dvēsele apstaigā
Kā rudens mēnesis druvu.

Ak dvēsle, tu gurusi
No ilgām ceļa jūtīm,
Teic, kad tu dusēsi

Reiz ideālam pie krūtīm?
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Pret rītu

Pār mani vien, dusa,
Tu pārlaidies pāri
Un manus plakstienus
Neaizskāri.

Kad nedevi dusēt,
Ko vietā devi?

Ko vairs man vaj'ga!
Es atradu sevi.

Un maigi, maigi
Es izvilku šķēpu,
Ko ilgus gadus
Sev sirdī slēpu —

Un klusi, klusi

Ap mani tapa
Kā klusums no laimes,
Kā klusums no kapa —

Spīd zvaigznes spožāk
Uz rīta pusi,
Spīd dvēsele, nakti

Pārcietusi.

Kā lapa no puķes
Rīst dzīve no malda,
Es zinu to stundu,
Kad nāve salda.
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Zem saules rieta

Mani, kas drebēja dzīves salā,

Mani, kas tikdaudz cieta —

Iznesiet mani mūža galā
Zem saules rieta!

Tā saule, kas nedzīvos logos kvēl,
Kam šķiroties visu galotņu žēl,
Tā arī paliks pie manis vēl!

Kad viņa pār manu ķermeni ies,
Es jutīšu — viņa kavēsies:

Tā manus stingušos pirkstus tvērs

Un katrā zelta gredzenu vērs;

Un maigākus, arvien maigākus,
Par tauriņspārniem vieglākus
Tā sarkanus zīda plīvurus
Uz pleciem man klās.
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Tā vaigā man katru grumbiņu
Un katru asaru celiņu
Ar zelta ūdeni izmazgās,
Ar ētera audiem susinās

Un manus ēnainos plakstienus
Kā puķu bārkstainos kronīšus

Ar purpura putekļiem piebirdinās;
Un beidzot vēl sies

Ik matu galiņā zvaigznīti;
Es spīdēšu spožāk un spožāki!
Tad viņa ies —

Un es jutīšu — — vēl palicies
Viens maziņš sarkans laukumiņš mirdz

Uz dzisušās sirds —
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Brauciens

Ak, cik karsts bij dienas tvaiks,

Ak, cik vēsa pusnaksniņa!
Pašā smilgas galiņā
Pamirdz spoža asariņa.

Vaļā risis kamoliņš;
Steigta — beigta dzīve dziņa ...

Rokā vēl mazs gabaliņš
Sarkanota dzīpariņa.

Gurdie pirksti ļauj tam krist,

Negrib sniegties vairs pēc viņa,
Atbrauc savos ratiņos,
Aizved mani, pasaciņa!

Melnais krauklis priekšā jūgts,
Nav jau daudz tā vezumiņa!
Vienā zelta kalumā

Katrā kājā pakaviņa.

Tālos gaisa klajumos
Aizslīd mēness pusripiņa ...

letin savos mākoņos,
letin mani, debestiņa!

Ak, cik karsts bij dienas tvaiks,
Ak, cik vēsa pusnaksniņa!
Smilgas galā rasa mirdz,
Būs tik vien par mani miņa.
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Aizmirstība

Nāk aizmirstība, izstiepusi rokas,
Ap viņām vijas rudens staipekņi,
Plūst miglas platumā tai drēbju krokas,

No vīlēm vēdinājās putekļi,
Nāk aizmirstība, izstiepusi rokas.

Tu gaidījis gan nebiji šo viesi,
Kas atnākusi tevi skavās slēgt!
Kur nu no viņas vairs tu projām iesi?

Kur tu no viņas acīm spētu bēgt?
Tu gaidījis gan nebiji šo viesi.

Tā noliecas pār tavu sirdi lēnām,
Un klāj uz krūts tev savu plīvuru,
Kas audināts iz netveramām ēnām

Un plandās tauriņspārnu vieglumu.
Tā noliecas pār tavu sirdi lēnām.

Tā tevi izrotā viscaur un cauri,
Ap kājām, rokām līku loču pīns
Tev stiepjas, tavu domu zaļie lauri

Un tavu sapņu sarkanlapots vīns,
Tā tevi izrotā viscaur un cauri.
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Balts mākonītis — kronīts tev uz galvas,
Tas ņemts no noziedēj'šas pienenes,
Put putēdamas vieglāk nekā spalvas
Visapkārt spožas, baltas plāksnītes,
Balts mākonītis — kronīts tev uz galvas.

Un veļu pelni vēsā zelta traukā

Tai ir priekš taviem karstiem sirdspukstiem
Ar pilnām saujām viņa grābj tos laukā,
Tu bieži apbirdināts tiec ar tiem;

Rimst sirds no veļu pelniem vēsā traukā.

Nu dusi saldi aizmirstības snaudos,
Nu kuplos, zaļos vīnos aizmiedzi,
Nu sapņo ilgi sarkanzelta audos,
Kas esi, biji — mūžam nemini,
Nu dusi saldi aizmirstības snaudos!





Jaunie argonauti
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Dzimtenē

Bezdelīga, lidotāja,
Aizskrējusi pasaulē,
Atkal atgriežas, kur mājas
Veco drupu paspārnē,
—

Dzimtenē.

Bite dienu nestāv stropā,
Bitei ziedi jāmeklē,
Vakarā ar visām kopā
Pārnāk atkal savmalē,
— Dzimtenē.

Bite pati piekususi,
lemieg medus kārītē,
Bet pa miegiem klusi, klusi

San vēl sīkā balsīte

— Dzimtenē.

Upē viļņi vējā ceļas,
Pārplūst pāri krastmalē,
Viļņi, lai cik tālu veļas,
Atplūst atkal upītē
— Dzimtenē.
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Kokam zari plati plešas,
Cits pret citu sadursmē,
Saknes saknēm netop svešas,
Visas vienā zemītē

—
Dzimtenē.

Kokam zarus vētra sita,
Vētra zaru pamāte;
Citi lūza, citi krita —

—

Kad tik paliek galotne:
— Dzimtene.

Kad tik paliek galotnīte,
Kur var atskriet dvēselīte,
Piekususi bārenīte,
Žāvēt spārnus saulītē

—
Dzimtenē.
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Dzīvības sardze

Tā nava nāve, bet atdusa:

Gultā no ledus kristāla,
Zem balta sniega apsega

Guļ ziema uz pārsliņu spilvena:
Zem galvas rudizaļš pagalvis,
Palikts nākošais ziedonis,
Bet tumšā sēra lakatā

Sēd kājgalā bijušā vasara.

Tā nava nāve, bet cerība:

Kaut zemei puķes atņemtas,
Pie debesīm zvaigznes paliekas,
Tās nenozied, ne piekūst, ne guļ!
Tur spožiem spriguļiem Kūlēji kuļ,
Tur debesu Lauva krata krēpes,
Pie Greizajiem-ratiem vizuļo rēpes,
Kas aizripo tālu mūžībā.

Tā nava nāve, bet dzīvība:

Kādi spēki briest dziļumā —

Kāda laime mīt tālumā —

Ko nākotne auž,

Viņa neizpauž —

Lielās zvaigžņu acis atpletusi,
Ledus pirkstu pie lūpām pieliķusi,
Ziema cieš klusi.

—
—
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Aprakta manta

Tur lauka pele pāri skrien,
Tik aklais kurmis saredz vien,
Kur zemes bites kambarīts

Ar dzeloņu bultām aizdarīts,
Guļ paslēpts zemes ejās.

lekš balta vaska pagraba
Tur zudušā pērnā vasara

Guļ saldā medū pārvērsta,
Un sūnu kaniņās lejas!

Ja meklē
—

dzīve kur palika?
Tu rodi: — tā darbā pārvērsta!
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Viss plūst

Viss rit un netverami garām plūst,
Un nav nekā, kas būtu paliekošs,
Un lai cik stipris liekas un cik drošs,
Ar laiku katris lepnums pīšļos grūst.

Un katris dzīves spilgtums pelēks kļūst,
Kas šķietas paliekošs, tas nav vairs košs,
Pat dzidrais ūdens, ja nav aizplūstošs,
Zem platām rožu lapām staigni pūst.

Mums atliek tikai ritmam pievienoties
Un līdz ar lielo straumi projām doties,
Jo dzīve paliek mūžam negatava.

Un rūgtā atzīšanā nežēloties —

Ja arī pastāvības pašas nava.

Un katrai dienai pastāvība sava.
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Zem cita debess loka

Lai izsamistu, lai gaustos vai bārtos,
Laiks mūžam bijušo neatkārtos,
Mēs ieejam vienmēr jaunos vārtos.

Lai rudens lapas trūdina,
Lai lietus zemi rūdina,
Lai ziema aizmirstībā gremdē,
Lai ziedons nīkstošus veidus dzemdē.

Tik nespēj laika visspēcīgā roka

Raut zemē lapas no atmiņas koka,
Tas zaļo zem cita debess loka.
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Ak, nakts nav dusa!

Kad tumsas tinums attinas,
Pa visumu bez apstājas
Rit darbošanās klusa,
Ak, nakts nav dusa:

Vēl miegā viļņi krastu grauž.

Un sirmai laika māmiņai
Viscauru dienu audušai

Vēl roka neapkusa —

Ak, nakts nav dusa:

Tā savus audus tālāk auž.

Viss, kas vien pārciests, pārdzīvots,
Top sirdī atkal saskaņots,
Kad dienas troksnis klusa,

Ak, nakts nav dusa:

Tā melodijas viemēr gauž.

Un kas jau atmests, neticams,
Tev rādās atkal iespējams,
Kad sāpes as'rās kusa —

Ak, nakts nav dusa:

No jauna spēks sev ceļu lauž!
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Egle

Sen jau vēji apklusuši,
Tikai egle vien vēl šņāc ...

Dzīve, sen tu aizgājusi,
Ko tu vēlreiz nāc?

Egle smaga, pielijuši,
Vēju lauzta, piekususi,
Klus -

Apdeguši, brūni gali,
Zari — izkaltuši skali,
Aizgriezusies, noslēgusies,
Savā tumsā satinusies,
Dus...

Sirds, cik gausi tavi puksti!
Ko bez atlaidās vēl čuksti?

Vai vēl jauna, zaļa kļūsi?
Vai vēl pavasaru gūsi?
„Sāc!"
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Ikdienas spārni

Ikdiena arī ir zelts,
Tik atroci!

Ikdienas vaigam priekšā
Pelēki plīvuri.

Ikdiena gaida:
„Ej, spožumu atsedzi!"

Ikdienai arī ir mīklas,
Kam nemini?

Ikdiena liekas tev sīka

Un ārdiena liela.

Sīkā ikdiena pati
Ir lieluma viela.

Ikdienu uzskatot redzi:

Tik lūžņi un sārņi!

Meklē vien dziļāk un izaugs
Tev meklējot spārni.
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Ziedoņvētra

Sirds, vai tu jau izdzisusi

It kā vakarblāzma sniegā?
Sirds, vai tu jau apklususi
It kā liesma pelnu miegā?

Vecie zvēri, vecie sapņi
Izkūst līdz ar ziemas sniegu,
Atkal ilgas, jaunas, saldas

Zog no pagalvja tev miegu.

Pārdzīvotām čaulām cauri

Jauni, zaļi asni spraucas ...

Viena dvēsele ar otru

Sen jau, sen vairs nesasaucas

Ārā ziedoņvētra ceļas,
Nama durvīs iekšā spriežas,
Skanot izber smieklu krusu,

Dejodama riņķī griežas.

Nomeklē man visu sirdi,
Kur tā justu vēl pa vecam,

Lai to dzīvei atkal dotu

It kā jaunu zvaigzni lecam.

Ārā! projām! nebeidzami

Kalnā, lejā ceļi lokās.

Arā, projām, līdz ar vētru

Visa pasaule man rokās!
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Dzīves atslēga

Spēks grib būt un spēks grib nebūt
—

Asins plok un augšā traucas —

Atkusnī un atkal salā

Smalkas trīsas gaisā viļņo,
Bālās miglas klīst un saistās,

Saulrietā pie debess mirgo
Tūkstots rožu kristaliņu;
Rītos spēks no debess prasa
Dzīves zelta atslēdziņu.

Debess teic: „Ej. meklē viņu!
Meklē augšā, meklē dzelmē,
Meklē to aiz koku mizām,
Meklē brūnos pūpoliņos,
Meklē dvēsles pagrabiņos,
Zilu acu ūdentiņos,
Karstu vaigu uguntiņos.
Meklē, meklē meklēdama

Dzīves zelta atslēdziņu!"

Saule auda, mēness pauda,
Lietiņš liegi pāri lija,
Zvaigzne klusi pasacīja,
Kur tā bija.
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Nākotnes sapnis

Sarkani kvēlā godībā
Saule grimst vakarā:

Bijušais piepildīts!
Kas nāks — vēl nesacīts;

Tik it kā sapnis zīmēta

No nākotnes pirksta galiņa
Pie rožainā vakardebeša

Zaļgani bālā spožumā
Jaun-mēneša maliņa:
Sapnis, brīnišķīgi maigs,
Nākošais laiks!
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Tas vārds

Tas vārds, tas pats par sevi skan!

Ne kokļu valdzinošās spēles,
Ne lakstīgalu viju mēles,
Neviena skaņa neskan tā

Kā brīvība!

Tas vārds, tas pats par sevi zied!

Lai būtu dārzs, lai būtu pļava,
Nevienā tādas puķes nava,

Kas ziedētu tik brīnišķa
Kā brīvība!

Tas vārds, tas pats par sevi deg!
Ne ogles, slēptas pelnu kvēlēs,
Ne liesmas, izpletušās mēlēs,
Vēl nedeg tādā karstumā

Kā brīvība!

Tas vārds, tas pats par sevi spīd!
Par visu saules zeltojumu,
Par mēness bālo burvīgumu,
Par visām zvaigznēm spožāka
Spīd brīvība!
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Debess kalējs

Lūst brīc un brāc!

Un šņāc un krāc!

Kas trokšņus no debešiem raida?

Vai pērkons saules kroni kaļ?
Vai dos viņš tautai to atpakaļ,
Kas gadu simteņiem gaida?

Un vētra sten,

Un plēšas dzen,
Tiek uguns augstāk kurta!

Kad sakaisis viss debess jums,
Kūst nostu važu iekalums,
Tiek tauta vaļā burta.

Vai riets vai rīts?

Viss uguns vīts

Deg, oglēm Daugavā birstam:

Kā jaunas zvaigznes izkaltas

Mirdz spožas atmiņnagliņas
Tam pagātnes sāpju šķirstam.

Līst degošs sērs,

Šķīst zibens zvērs,

Viss apvārsnis virmo pilns kvēpu.
Kaļ spožu Lāčplēsim atslēgu,
Ka jaunu Spīdolai dimantu,

Kaļ Imantam saliekto šķēpu.
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Gaiss pašķiras
Un izplešas

Kā zila puķe iz svelmes!

Viss debess atspīd zafirzils:

Kāpj augšup senā teiku pils
Iz gadu simteņu dzelmes.

Bet jods vēl cer

Un tumsu ber

Ar melnu līķa cimdu,

Viņš tautas kroni grib izārdīt

Un viņas bērnus atpakaļ dzīt

Uz mūžīgu tumsas trimdu.

Bet saules rīts,
Reiz izcīnīts,

Spēs tumsas pūķi nāvēt:

Jums, pērkonbruņās ietērptiem,
Kā modriem gaismas pilssargiem
Būs augstā tornī stāvēt.
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Tālreģe

Kaut ar' man eircenīša acu nava,

Ko izšķirt visas tumsas līnijas,
Kad vaļā veras debess paslēptava,
Un zvaigznes nāk un iet un satiekas,
Es redzu, dabai burtu rinda sava,

Kas gaisos un kas viļņos krustojas:
Vējš iznēsā tās burvju grāmatiņu,
Kā bite kājās vaska gabaliņu.

Lai arī mani dēvē, ka es nelga,
Es tomēr saredzu, ko citi ne!

Kur citiem cietzeme, man jūras selga,
Es vienmēr dzīvoju kā ekstāzē:

Drīz smieklos saulaina, drīz as'rās velga^
Iz asām degvielām man dvēsele,
Tā savas nevaldāmas dziņas stumta,
Kā liesmas izplešas virs plāna jumta.

Es jūtu: — notikumi kopā krājas,
Laiks ir tik smags, ka grib vai pušu lūst,
Un sēra dzeltenums uz debess klājas,
Un zilās mākoņpuķes mākdams dūst;
Smags negaiss zemu lejup nokarājas,
Kaut vēl nevienas piles neizplūst —

Plats zibens tik pie apvāršņa sāk rūsot,

Kā pilna dvēsle, kas grib pāri kūsot.
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Un pašā naktī man ir jāuzmostas,
Pirms vaļā veras gaismas plakstieņi,
Kā zemei, ietītai no karstas jostas,
Ap mani kvēlo lieli apvāršņi;
Uz augstiem svētkiem manas ēkas postas,.
Un visi vārti vaļā atvērti:

Es redzu nākam tautu pavasari!
Un man ir rokā pirmie palmu zari!
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Jaunie argonauti

Teikas tēlo argonautu
Senpasaules varoņtautu,
Visās briesmās iekšā rautu:

Tautas likteņglabātāja,
Zelta āda viņiem māja!
To tie briesmās meklēt gāja:

Pāri jūrām, pāri tālēm,
Pāri sniegiem, ledus gālēm,
Nakšu tumsām, dienas bālēm.

Teiku tēli izbāl bāli;
Atkal jauni ideāli

Velk uz citu jaunu tāli.

Kuģus rīkojam jau redzam,
Jaunus karogus mēs sedzam,
Atkal jaunas zvaigznes dedzam:

Arī mēs pēc zelta ādas

Braucam — kas mums sapņos rādās

Katram laikam vajag tādas!

Braucam pāri jūrām, tālēm,
Pāri sniegiem, ledus gālēm,
Nakšu tumsām, dienas bālēm.
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Vētru bīties kā lai ejam?
Briesmas? mēs par briesmām smejam,
Paši mēs tās uzmeklējam.

Vecā niknā Charibdija
Sarga visu to, kas bija,
Un kas būs

— tā visu rija.

Viņas šausmu meža Skila

Rīkli ver un žaunas cilā,
Vēl tai zobi nenodila. —

Briesmās ejam, briesmu smejam,
Paši mēs jau vētru nesam,

Paši mēs jau vētra esam!

Pāri jūrām, pāri tālēm,
Pāri sniegiem, ledus gālēm,
Nakšu tumsām, dienas bālēm.

Un lai ar' pie pusnakts pola,
Arī mūs ved Kolumb-ola, —

Cīņa uzvaru mums sola.

Lai tā ar' mūs bojā rautu,

Prieks ir būt par argonautu
Mūžam nemirstīgo tautu.





Estētiskas piezīmes par

divām Raiņa lugām
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„Uguns un Nakts"

Pamata elementi.

Uguns un Nakts — kā drūms mūža noslēpums
šie vardi dveš pretī. Un tiešām, tās ir pašas pirm-
būtības dziļākās saknes, kas mīt nepieejamos dzel-

meņos, jo Spīdola saka: „Uguns ir mans tēvs, un

— es esmu visas dzīvības dvēsele, mūžīgi degošā
liesma zemes pašā iekšā."

Un melnais bruņinieks tēlo Spīdolai:
„Es tevi būtu cēlis

Par zvaigznēm pāri, līdz pat gala tumsai,
Kur valda neminama, pārvarīga,
Mūžīgā, nesāktā nakts."

Kustīgā uguns, kas ir dzīvību sākusi, un ne-

kustīgā, nesāktā nakts ir tie divi pamatelementi,
iz kuriem izšķetinājās laukā viss krāsu mirdzums

un raiba dzīves dažādība, kuru mēs šinī tēlojumā
skatīsim.

Asos pretstatos nostādamies, šie elementi nā-

vīgi viens otru apkaro:
„Nakts guļ spiezdama par visu pāri
Un nekustas —"

Bet uguns, Spīdola, kustas un top par sauli:

„Es tūkstots krāsās pār zemi laistos,
Un manā vizumā spīd un dzīvo viss."

Šie pretinieki tomēr, kad tie savu dzīves lo-

ku piepildījuši, saplūst atkal vienībā, bet pār-

veidoti, kā tas parādās IV cēlienā uz „Nāves
1Uas

.

Jo, kā Spīdola no bezveidīgas uguns izvērtu-

sies par sauli, kas visumu zeltī, tā nekustoša nakts

tomēr ir tapusi skaistā mūžība, uz kurieni Spī-
dola pati aicina zemes spēku, Lāčplēsi, projām:
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~Nogrimt mūžīga nemaņa,

leiet visuma skaistumā."

Tas ir iespējams tikai uz Nāves salas, kad

Lāčplēsis ir ēdis no nāves āboliem, kas karājas
zelta ābelē, un dzēris no apburtās akas.

Nakts, mūžība — tā ir daba pati — tas ir ele-

mentārais mīlas klēpis, tas lielais noslēpums, no

kura viss izkāpj un piedzimst. Mūsu gaismas pa-
saule, austa no laika un telpas, izdzistu bezgalībā,
ja to atkal nesaistītu un nesaturētu nakts, kur tā

sasildās, lai atkal jaunas pasaules dzemdētu.

Pēc nāves āboliem un nāves akas nāk jauna
saule:

„Kas mani dzer,
Pats sevi tver,
Sev jaunai saulei logu ver."

Uguns un Nakts kā simboli.

Šie aklie dabas spēki mums kļuva jau dzīvāki

un aptveramāki, kad redzējām viņu ceļu un mēr-

ķi, viņu pretstatus un apvienošanos. Kas mums

dos tālāk viņu darbības izskaidrojumu? Kur uz-

meklēt pašu viņu dzīvības būtību? Kur tie vairs

nemīt zemes iekšā, bet tur, kur mums tie pieeja-
mi

—

cilvēka dvēselē? Kura ir tā aptverošā dvē-

sele, kurā atrodas visi dziļumi un noslēpumi? Te

atbilde ir viena
— tā ir ģēnija dvēsele.

Ģēnija apziņas apvārsnis spēj izplesties līdz

bezgalībai, aptvert dienas, gadus un gadu tūksto-

šus, un miljonus, un visas dzīves tapšanu, un vēs-

tures krustceļus. Neviens neaiziet tiktāl līdz dzī-

ves iespējamības robežām kā ģēnijs. Izpētīt ģē-
nija dvēseli un nolaisties viņā, nozīmē to pašu,
kā nolaisties tūkstots asu dziļumā.

Šobrīd tā ir Raiņa dvēsele, kurā mums jāno-
laižas, un tas ir Raiņa darbs, kura atminējums

mums tur jāatrod.
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Drausmīgs ir tāds ceļojums viņa dvēselē! Tur

jānolaižas garām visādiem pūķiem un nezvēriem,

gan sīkiem, gan lieliem viļņiem, līdz nonākam

līdz tai vietai, kas ir „skaistāka par visu gan ze-

mes virsū, gan zem zemes ellē". Un kas mums

galvos, ka mēs pēc šī ceļojuma vairs atnākam at-

pakaļ tādi paši kā izgājām? Vai mēs līdzi nepār-
veidojamies ar Raiņa dvēseli, caur Raiņa dvēseli

mēs — meklētāji? leskatīdamies šinī dvēselē,
mēs redzam, kā tā ir darbojusies savā radīšanas

procesā.

Radītāja ģēnija dvēsele ir tā, kas visu to, ko

dzīve, daba, vēsture mums dod, visu raibo dažā-

dību un nejaušību satver ciešos veidos un iedveš

tiem mūžīgo dvēseli, no pārejoša rada nepārejošo,
pakļauj to likumam.

Tādā veidā ir radušies visu tautu lielie mīti,

un pareģi, pravieši dzejnieki ir bijuši viņu ra-

dītāji.
Ja nu mēs vēl reiz atskatāmies atpakaļ, kā

vienkāršie dabas spēki ir izveidojušies par mītiem,
tad, viņu turpmākai gaitai sekojot, mēs rodam,
kā mīti top par simboliem. Zem mītiem mēs sa-

protam pa lielākai daļai tādu cilvēces izteiksmes

veidu, kas saistās ar reliģi ju. Tie ir gan no dzī-

ves izklaidības saistītie dabas spēki, bet tie paši
ir atkal padoti citiem neaptveramiem dabas liku-

miem, kas tos valda no augšas un ir mūsu prātam
nepieejami. Simbols turpretim savu likumu nes

pats sevī un ir padots attīstībai. Šis attīstības li-

kums simbolu dara dzīvu un iedod viņam dvēseli,
un šī dvēsele ir ideja. Lāčplēsis un Spīdola ne-

paliek beigās tie paši cieti stāvošie tēli, kādus mēs

tos redzam pirmajā cēlienā, bet tie izdzīvo cauri

veselu attīstības posmu, un viņu nāve pat ir tikai

pārveidošanās un tālāks attīstības ceļš.
Šie simboli, Lāčplēsis un Spīdola, kas mūsu

priekšā darbojas, cieš, cīnās un iet bojā — nav

tikai simboli vien, dzejnieks tos ir pārvērtis ar

savu lielo mākslu par dzīviem cilvēkiem, pat par
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tik dzīviem, ka mēs drīkstam apgalvot, katrā no

mums iemīt daļa no Lāčplēša un katrs no mums

ir redzējis, kaut arī uz acumirkli, Spīdolu, kaut

arī aizgrābtā brīdī satvēris tikai gabaliņu no vi-

ņas drēbju vīles. Bet tas, kas ir spējis sevi atdot

bez atlikuma lielam darbam, lielai idejai un de-

dzis sajūsmas liesmās, tas ir redzējis Spīdolā visu,

to «skaistāko, kas zemes virsū un zem zemes ellē".

Paralēles.

Starp Raiņa darbiem šādas simbolistiskas lu-

gas ar tīri idejisku saturu ir divas: viņas savā

vielā, tikpat kā vielas izbūvē un stilā, atšķiras no

citām Raiņa lugām, kuras ietveras vēsturiskos

rāmjos tuvākā vai tālākā pagātnē un kurās dar-

bojas ne mītiskas, bet vēsturiskas personas. Šāda

veida lugas ir: „Indulis un Ārija", „Pūt, vējiņi!",
„Ģirts Vilks" un „Pusideālists", kamēr pie pirmā
pieskaitāmas „Uguns un Nakts" un „Zelta zirgs".
Arī „Spēlēju, dancoju" pieder pie pēdējām. .Jā-
zeps un viņa brāļi" stāv ārpus abiem šiem veidiem,
tiklab starp vēsturiskiem, kā starp mītiskiem.

Mūsu interesē ir, atšķetināt no citām tikai šīs

divas lugas „Uguns un Nakts" un „Zelta zirgs",
kuras ir līdzīga veida un tomēr viena otrai asi

pretstati, netikvien savā idejā, bet arī ideju ne-

sējos Lāčplēsī un Spīdolā, Antiņā un Saulcerītē.

Bet taisni, būdami galēji pretstati, tās viena

otru papildina un viena otru apgaismo, un dziļā-
kai izpratnei ir nepieciešami viņas abas salīdzināt.

Spīdola ir „iz zemes iekšas mūžīgā liesma,
visas dzīvības degošā dvēsele, lielās būtības

centrāluguns, kas mūžam kustas un mainās".

Saulcerīte ir „stinga dvēselīte, iesaluši mū-

žīgos ledus kalnos, stikla zārkā, kur tai jāpaliek,
ja nenāktu modinātājs".

Spīdola nēsā kosmiskas krāsas: melnu, sarka-

nu un zeltu kā nakti un uguni, paceldamās līdz
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saules zeltam, kas visumu zelti un katrai būtnei

dod veidu un krāsu.

Saulcerīte guļ zilos stiklos, zaļos ledos, baltos

sniega svārkos ar mēnessbāliem vaigiem un ga-
riem zelta matiem.

Spīdola, visuspēcīga burve kā daba pati, spēj
„iz savām rokām krusu kā graudus sēt". Tā spēj
vēlēt „vējiem pūst, sniega mākoņus kaisīt, visus

debesu spēkus raisīt". Tā tur mēnesi ar visām

zvaigznēm un laimei atveļ* vārtus un aizver.

Saulcerītes sastingušie pirkstiņi nekustoši kā

lūzens ledus tur tikai sastingušu vizbulīti.

Spīdola, it kā maģisku loku ap sevi vilkda-

ma, atkārto arvien fascinējošos vārdus:

„Es esmu skaistākā par visu,
Kas zemes virsū un zem zemes ellē."

Saulcerīte nemaz nezina, ka tā skaista, viņas
skaistumu tikai tēlo neapzinīgais Antiņš, kas sap-
nī redzējis:

„Bālu vaigu iet man garām,

Skropsti nolaisti pār acīm,
Galvu noliektu uz krūtīm,
Zelta matos sudrabrasa,
Pilnas acis lielu as'ru."

Bet no viņas skaistuma Antiņam ir aizrāvu-

sies elpa un pušu lūzuši skati, un tas, kopš viņu
īstenībā redzējis, vairs nerod miera ne dienu, ne

nakti.

Tādi pat pretstati kā Spīdola un Saulcerīte ir

arī Lāčplēsis un Antiņš.

Lāčplēsis ir slavenais latvju varonis, dižcil-

tīga virsaiša dēls, paša Pērkona sūtīts, izskaust

zemes mošķus. Antiņš ir vārgs zēniņš, zems un

nepazīts, cēlies no übagu būdas, bez slavas, bez

vārda.

Lāčplēsis plēš lāčus pušu, bet Antiņš želo pat

savus niknākos pretiniekus, melnos kraukļus:
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Antiņš necīnās un uzvar,

Lāčplēsis cīnās un neuzvar.

Vienā lugā viscaur aktivitāte, otrā — pasivi-
tāte. Viena sasniegusi pilnību: „es esmu piepil-
dīts un brīvs", griežas atkal atpakaļ bezveidībā,
lai pārvērtēta un pārveidota no jauna cīnītos citos

laika posmos un augstākos attīstības centros.

Abas šīs pretstatīgās lugas tomēr apvieno ide-

jas lieluma dvesma. Tā saplēš ledus mūra kalnu

zem kraukļu kājām, un tā pati iekustina iemigušo

putnu spārnus uz Nāves salas un ceļ augšā tautu

iz nomirušiem akmeņiem.

Tāpat kā savā saturā, tā arī stilā šīs abas lu-

gas ir pretstati, un var sacīt, ka katrai Raiņa lu-

gai ir savs gluži īpatnējs stils ar savu sajūtas at'

mosfēru. Varētu sacīt, ka „Uguni un Nakti" Rai-

nim ir palīdzējušas rakstīt pašas mūzas, «Zelta

zirgu", turpretim, grācijas, un ka visskaistākie

momenti Raiņa dze jā ir tie, kur drāma savieno-

jas ar liriku, mūzas apkampjas kā māsas ar grā-

cijām.
„Induli un Āriju" ir rakstījusi Klio ar vēs-

tures sirdsasinīm. Baibu aiznes Daugavas viļņi
baltā jūras augstumā, un Jāzepam aizejot tuks-

nesī, to pavada elēģija, un Nīla viļņi tam vaima-

nā pakaļ.
Arī šī pēdējā traģēdija ir zināma paralēle no

„Uguns un Nakts", tikai pavisam citā izjūtā.

Lāčplēsim krītot, skatītājs neskumst, jo viņa

cīņa turpinās nepārtraukta tālāk apakšā pie dzel-

mes vaidētājiem.
Jāzeps nekrīt priekš mūsu acīm, bet mirst

trejkārt: pirmkārt, bedrē mests, otrkārt, kad brāļi
nemin vairs pat viņa vārdu, beidzot, kad tam pa-
saka:

„Tu esi nevajadzīgs, tu vari aiziet."

Lāčplēsis paliek tālāk atmiņā kā persona, Jā-
zeps izgaist pats kā sapnis, un paliek tikai viņa
dziļā ētika, kas «izpleš zemes šaurās robežas".
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Iekšējā darbība.

Aplūkojuši „Uguns un Nakts" ārējas kontū-

ras, mēs varam tagad nogremdēties lugas iekšējā
darbībā un aplūkot viņas varoņus viņu grandio-
zajā traģiskajā cīņā.

Traģiska ir katra cīņa, kuru varonis uzņemas,
kad tas iet pret savu laiku un pāri par savu laiku.

Viņš nāk kā ģenerāciju tālākvedējs, bet reizē arī

kā piepildītājs un sagrāvējs. Viņš griežas visam

līdzšinējam pretī. Visi vecie vārdi, runāti no lū-

pu lūpām, atpklusīs un atskanēs jauni, nedzirdēti

vārdi. Ģēnijs tā tad reizē sava laika piepildītājs
un sagrāvējs. Melnais bruņinieks redz Lāčplēsī
tāda jauna laika nesēju:

„Kas jutīsies tik stiprs un tik, pārdrošs,
Ka kustināt sāks tumsas pamatus
Un iekurs pretestības uguni,"

un liek to postīt. Bet, apzinādamies Lāčplēša lielo

spēku un redzēdams viņā paša Pērkona sūtni, tas

zina arī, ka visi tumsas ieroči pret viņu salūzīs un

ka te jālieto gluži cita vara, lai viņu galīgi veiktu:

„
— Ko zemais spēks

Nav spējīgs sniegt ar savām rupjām rokām,
Ne veikt un lauzt un likt sev talkā,
Tu sniedzi to,
Ko dod tik pārpilnība, laime, miers.

— Tai laimē velc to agri, liec tam rimt,

Liec cieši nosēsties un maldus nosviest —

un baudas dzert."

Tiešām, šinīs likteņsmagajos vārdos slēpjas
viss Lāčplēša traģikas kodols un reizē arī lugas
traģiskais līdzsvars. Lāčplēsis nedrīkst nekad

rimt, gaismas pils atslēga nedrīkst rūsēt! Ar to

apstātos visa kultūras un attīstības gaita, kura tik

tad var pastāvēt, ja tā mūžīgi atjaunojas un iet

uz priekšu.

Apbrīnojami taisnā līnijā Lāčplēša ceļš arī
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virzās uz priekšu: ar savu pārmērīgo spēku viņš
izskauž mošķus, apkaro visus sīkos un lielos vel-

nus, nocērt pūķim galvu un izceļ iz dzelmes gais-
mas pili. Pat kļūmīgai nāves salai viņš iziet cauri

kā uzvarētājs, līdz kamēr pašās augstākās gavilēs
pārdzīvo traģisko lūzumu un bojā iešanu.

Kas ir tas spēks, kas lauza Lāčplēša spēku?
Mums uz to atbildi dod jau pirmajā cēlienā ra-

ganu pravietojums:

„Nespēks tavu spēku lauzīs,
Smiltis tavas acis grauzīs."

Arī citā Raiņa lugā, „Jāzeps un viņa brāļi",
mēs sastopam tādu pašu pretinieku. Arī tur Jā-
zeps prasa: „Kur ir tas spēks, kas atstāv manam

spēkam?" Un dod pats sev atbildi:

„Tas spēks ir nespēks!
Tā ēna, vakardiena, kūpas nav!"

Tās ir ikdienas smiltis, kas izgrauž Lāčplēša
acis un sīkās skudras, kas apēd Jāzepa darbus.

Kāds traģisks izmisums, kāds dievu izsmiekls

par indi vidu, lai arī cik liels un stiprs un kāds

ģēnijs tas arī būtu, atskan šinīs vārdos! Tiešām,

pašai cilvēcei nebūtu vairs nekādas izejas un at-

pestīšanas, ja Lāčplēsis, izraudams dieviem no ro-

kām likteni, brīvprātīgi neietu cīņā ar melno bru-

ņinieku, zinādams, ka tam šinī cīņā būs nāvi ciest,

un nenolēktu Daugavas viļņos, kamēr Jāzeps aiz-

iet tuksnesī, lai tur mirdams nemirtu.

Sekosim tomēr Lāčplēša gaitai un uzmeklē-

sim viņa pretiniekus, kā arī palīgus, lai redzētu,
kā spēkos un pretspēkos lauzdamies atrisinājās
drāmatiskā darbība.

Ne vislielākais pretinieks, aklais melnais, būtu

lauzis Lāčplēša spēkus, ne arī reālākais Kangars,
kas viņu apkārt nodod un pārdod, un visi velni,
sīki un lieli, Lāčplēsim nekā nepadarītu, ja bīs-

tamākais naidnieks, miers, kūtrība, bauda nebūtu

iezadzies viņa iekšienē, nebūtu samaitājis viņa
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dvēseli, kura atdzīvojas tikai no jauna Daugavas
viļņos.

Vistuvāk Lāčplēsim stāv Laimdota un Spī-
dola kā tie dzinēji spēki, kuri viņa gaitu virza

vai nu uz priekšu, vai atpakaļ.

Jau no sākta gala, ieraudzījusi tikai vēl Lāč-

plēša nojaušamo tēlu, Spīdola jūtas viņa naidnie-

ce. Viņa, kas līdz šim bijusi vienvaldniece, ierau-

ga Lāčplēsī sev līdzīgu spēku. Līdzīgs sastop lī-

dzīgu! Bet ģēnijs ģēniju var vai nu tikai mīlēt,
vai tikai nīst, citas attiecības starp abiem nevar

būt, pasaule, dzīve priekš tam par šauru. Viens

otru nīzdami, tie sevi sagrauj, viens otru mīlēda-

mi, tie savstarpēji papildinās un dara lielāku arī

apkārtni. Spīdola šo ideju izsaka trešajā cēlienā:

„Es, daile, arī esmu spēks,
Tu spēks, es daile, mēs saderam kopā,
Mums mērķis viens ir: pilnība"

un turpat:

„Vai dzirdi, ko viņš (Kangars) visvairāk

baidās,
Ka mēs viens otru gūtu.
Un viņam taisnība.

Mēs būtu nepārvarams pasauls spēks.

Es, valdošā daile,
Esmu līdzīga tavam spēkam.
Tavs spēks ir lauzts bez manis, tu viens!

—
Mēs abi pasauli rokās svērsim."

Un tiešām, visaugstāko momentu Lāčplēsis un

Spīdola sasniedz 4. cēlienā, kad tie abi, kaut arī

tikai uz īsu mirkli, saplūst vienībā:

„Šai mirklī mūžības saspiestas,
Priekš mūžiem pietiks šīs laimības."

Priekš šāda momenta dzīve ir par mazu, sīku,
tas var izplesties tikai mūžībā, uz kūpu jāieiet
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caur nāves vārtiem, jāiet pa to ceļu, pa kuru ar-

vien tālāk un tālāk sauc Spīdolas balss:

„leslīgt mūžīgā nemaņā,
Nogrimt visuma skaistumā,
Kur mūžība spārnus sit,
Tālāk, tik tālāk rit."

Bet Lāčplēsis šim maģiskajam aicinājumam
nepadodas, par daudz viņš zemes spēks, par daudz

pie zemes saistīts ar saviem instinktiem, ar ik-

dienību, ar Laimdotu un pat vēl vairāk: Lāčplē-
sis nebūtu līdzīgs spēks Spīdolai, ja tas viņai pa-
dotos, kaut gan tas atzīstas:

„Es mūžam tevi vairījos,
Mēs bijām nāvīgos naidniekos,
Bet svešas ilgas, kas viņas zina,
Uz tevi mūžam mani dzina:

Ko mūžam negribot gribēju,
Še Nāves salā es sasniedzu."

No šī redzes stāvokļa tā tad cits nekas neat-

liek, kā naids, tikai naids starp abiem, lai katrs

uzglabātu savu es-patību. Lāčplēsis bīstas 4. cē-

lienā, ka Spīdola viņu nepārveidotu, bet vienu

viņš nezina, — ka viņš pārveido arī Spīdolu, un

ka par visu lielo naidu vēl lielāka ir mīla. Spī-
dola pārveidojas, lai glābtu Lāčplēsi.

„Mūs liktens grib šķirt,
Es zemes veidos iešu nirt

Un tevi sargāt un līdz tev iet,
Lai mana aizsaules valstība riet."

Šī pārveidošanās tomēr nepastāv ilgi, jo Kan-

gars viņai pārāk spilgti atgādina:

„Kā kalponei kalpot Lāčplēsim,
Mest sapņus par brīvi un debesīm —

— Ha, ba, ha!

Tu citkārt lepnā Spīdola!"
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Spīdola.

„Es tomēr gribu, es palikšu,
Tevi viņa varā nedošu."

Kangars.
„Ne manā varā, bet Laimdotas."

Te ceļas nejauši jautājumi, ko nozīmē, dot
Laimdotas varā? Vai tad Laimdota nav tā, kura

Lāčplēsim jau parādās pirmajā cēlienā kā tā būt-

ne, kas viņam māj kā atpūta: „Baltā, rāmā, mie-

rīgā gaisma, kā zila debess, dvēseles prieks? Kā

būtne pašas Laimes dota
—

Laimdota."

Laimdota ir ikdienišķas sievietes tips, ņemta
kā persona, ikdienišķa sieviete, tomēr ņemta ideā-

lā nozīmē, jo viņas tikla, viņas dvēseles spogulis
ir tas, kas Lāčplēsim otrā cēlienā palīdz noveikt

briesmīgo pūķi. Lugas darbības sākumā viņa tie-

šām ir tā, kas veicina Lāčplēša gaitu uz priekšu,
kamēr Spīdola ar visiem saviem palīga spēkiem,
velniem un pūķiem un Kangaru grib viņu iznīci-

nāt. Darbības turpmākā gaitā tomēr šīs abas lo-

mas pārmainās, un jāprasa, kas ir tā, kas Lāč-

plēsim liek sīkā, ikdienas laimē rimt, nosēsties

cieti mierā, nomest maldus, lai paliek visi lielie

centieni, lai rūsē spožā gaismas pils atslēga! Vai

tā ir Spīdola, kas gribēja pirmajā cēlienā viņu
saplucināt kā puķi, lauzt viņam zarus kā ozolam?

Spīdola, gribēdama tikai piepildīt savu varu, savu

spēka apziņu, mērojoties ar ikdienišķo rāmo Laim-

dotu, saka Lāčplēsim:

„Es varu nīst!
Caur visu pasauls telpu
Tev būs pēc elpas klīst,
Pēc manis tev slāpt un alkt.

Un kad būsi aizelsies smacis:

Pacel acis, pacel acis!

Pēc manis vēl karstāk tev degt un alkt.
Pēc manis, Spīdolas, kas spīd,
Kas tev mūžam iz rokām slīd."
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Šis Spīdolas lāsts tomēr pie Lāčplēša nepiepil-
dās negātīvā nozīmē. Ilgas un slāpšana pēc Spī-
dolas, uz kuru viņa to nosodījusi, tomēr reizē ir

ilgas un slāpšana pēc liela darba. Spīdola ir tur,

kur darbs un cīņa, kamēr Laimdota ir tur, kur

miers un laime.

Laimdota arī reizē ir tā, pie kuras Lāčplēsis
var vienmēr parādīt sava spēka pārākumu: viņš
dodas tai pakaļ viņu atpestīt, kad to pūķis aiz-

nesis un piespiež Spīdolu viņu atdzīvināt uz Nā-

ves salas, kur tā guļ akmenī pārvērsta.

Tāda vispār ir vīriešu psīcholoģija pret sie-

vieti, kā tā jau senlaikus vēsturiski attīstījusies.
Vīrietis sievieti uzskata kā nespēcīgāku, vārgāku
radījumu, kas kopjams, auklējams un lolojams
un no visām vētrām sargājams; tāda aizgādība
sievietei tomēr ir pazeminoša, vīrietis ar to nostā-

da sievieti kā zemāku radījumu, kā daļu no sevis

un ārpus sevis. Arī Spīdola par Laimdotu saka:

„Es viņu mīlu kā daļu no sevis

— tev vajag visa.

Es esmu visa:

Mums liktens viens."

Aiz iedzimta kūtrības likuma, kas iet para-
lēli viņa spēkam, Lāčplēsis apmierinās ar šo vie-

nu daļu, bēgdams no mūžības, viņš iestieg un no-

grimst ikdienā.

Piektajā cēlienā Lāčplēsis dus, galvu nolicis

Laimdotas klēpī, un tā viņu paijādama saka:

„Es tevi nedošu vairs briesmu varā,

Un klusi laimes klēpī nogulsim —

Tu izstaipīsi gurdos locekļus,
Es tevim galvu gludi noglaudīšu —"

Un Lāčplēsis uz to viņai atbild:

„Nebaidies, manu dūjiņu,
Es gribu pie tevis atdusu.

Viss panākts: priekš sevis nu dzīvošu."
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Laimdota nu var gavilēt, nu viņa ir ieguvusi

stipro varoni visu, un to viņa dara, izsaukdamās:

„Kā brīnums šis brīdis visaugstākais!"

Lāčplēsim tomēr pie šīs novilktās robežas jā-
apstājas, viņa dvēseles stīgas šinī simfonijā nevar

ieskaņoties viņai līdzi, viņš atceras citu daudz

augstāku acumirkli, kuru tas pārdzīvojis ar Spī-
dolu kopā uz Nāves salas un kā jautājums, kā

protests atskan no viņa lūpām:

„Un mūžīgs?" —

Tomēr tās ir tikai atmiņas, kas uzliesmo uz

mirkli, gaismas pils atslēga jau ir paspējusi sarū-

sēt, pie Laimdotas tā vairs nemirdz.

Liktenis, kādu aklais melnais Lāčplēsim pir-

majā cēlienā lēmis, nu arī piepildās, bet citādā

veidā un mainītās lomās. Ne «Spīdola, kuru ak-

lais melnais sūtīja, ir tā, kas liek laimē un mierā

cieši nosēsties un maldus mest, bet Laimdota, tā

pati Laimdota, kas ar savu dvēseles spoguli tam

otrā cēlienā palīdzēja pūķim galvu nocirst.

Mēs redzam te, kādas personas šinī grandio-
zajā drāmā ir pārmainījušās un galīgi pārveido-
jušās līdz dzīvības un attīstības principa plašā-
kai iespējamībai. „Mainies uz augšu!" ir pastā-

vīgais lozungs, kuru Spīdola un Lāčplēsis viens

otram uzsauc gan naidā, gan mīlā, kamēr tie sa-

snieguši šīs reālās dzīvības robežu, ieiet tālāk vēl

lieliskākā cīņā nākotnē un masā — pie dzelmes

vaidētājiem, saplūzdami kopā kā daile un spēks,
kā intuicija un darbs.

Pat šo abu spēku un kustības pretpols — ak-

lais melnais —
ir padots attīstības likumiem, kaut

gan tas liekas esot nekustīgs un mūžam uz vietas

stāvošs. Ar to, ka viņš vispār ielaidies cīņā līdz

ar savu zemāko kalpu Kangaru, viņš jau ir pār-

kāpis savu nekustības likumu. Kurš šinī cīņā
veiks, ir tikai reāls jautājums. Vēsturiskā attīs-

tība arī neiet taisnā iīnijā pie cilvēces uz priekšu,
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ir likumi, kuri progresu atsviež uz gadusimteņiem
atpakaļ un iznīcina kultūras ieguvumus, bet Kopā
ņemot ar visiem līku ločiem lielā dzīvības attīstī-

ba iet uz priekšu, jo Spīdola mums sludina:

„Viens vārds man dots no mūžības:

Teikts — gaisma nāks tomēr pie uzvaras!"

Un Lāčplēsim nāvē ejot, pie viņa vārda sais-

tīsies latvju sajūsmība gadu simtiem.

Un atkal ies varoņi taisnā ceļā, un tālākā

posmā:

„Ne zeme pret zemi tad karos,
Bet visas kopā pret tumsu,

Tad aklais melnais uzveikts kļūs!"

Laimdota, kas liekas vidū stāvam starp pro-

gresu un regresu, arī nevar palikt stāvam, tai jā-
virzās vai nu uz vienu vai otru polu, un, diemžēl,

mēs redzējām, ka nemanot un brīvprātīgi kļūst
par aklā melnā ieroci un izpilda pie tā viņa lāstu.

Kādu lielisku ainu mums atklāj šis kustības

un dzīvības princips, ko Rainis pirmoreiz ienesa

dzejā, kas līdz tam bija pazīstams tikai kā „dialek-
tiskā filozofija". Nekur tas tik labi neielejas kā

drāmā, kur tas top par visas drāmas vadošo dvē-

seli. Ar to Rainis ir radījis gluži jaunu drāmas

techniku. Līdz šim drāmas techniskā uzbūve, sā-

kot no Aristoteļa laikiem, pastāvēja iekš tā, ka

doti cieši stāvoši raksturi ar savām kaislībām un

tieksmēm cīnījās cits pret citu psīcholoģiski, vai

arī pret ārējiem apstākļiem, vai pret pasauli un

viņas morāliskiem likumiem. Tie gāja bojā aiz

sava rakstura vai kaislību konsekvences, un ja
tie ko darīja pret savu raksturu, tad tā bija vājība
un traģiska kļūda, kamēr pie Raiņa iznāk pretēji:
viņa varoņu traģiskā kļūda būtu, ja tie nepārgro-
zītos. Te valda pārveidības princips pats! Ar

dzeļošām ilgām, ar verdošu versmi tas stumj un

dzen, liec un lauž, kausē un pārlej, dedzina un
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smelte paša lielajā pārveidības smēde, lielajā
saules krāsnī, tās saules, kas saka:

„Es nepastāvu — es tūkstoš krāsās pār zemi

laistos —

Bet manā vizumā spīd un dzīvo viss,

Kas skaistā zemē zaļo un debesīs mirdz

Un kas iekš tumšiem klēpjiem briestot guļ.
Es visam tēlu dodu un veidu."

*

Aplūkojuši Raiņa lielo darbu, mēs atgrieža-
mies kā no gara ceļojuma mājā — pie autora pa-

ša, pie viņa kā personas.

Mūs interesē zināt, kādas ir tās īpašības, kas

viņu veidojušas kā dzejnieku, kas ir noteicošas

nevien šim, bet arī visiem viņa darbiem.

Nepietiek uz šo jautājumu dot parasto uni-

versālo atbildi, ka Rainis ir ģēnijs, kāds reti dots

kādai tautai. Ģēnijs, kurš pēc Pitijas orākula ir

„uz klints dzimis ērglis".
Bet uz klints dzimušais ērglis nevar baroties

no tukša gaisa, un ar ģeniālitāti vien nepietiek,
ja tā nav savienota ar citām konkrētākām īpa-
šībām.

Tuvāk aplūkojot Raiņa darbības gaitu, mēs

šīs īpašības atradīsim un izšķirsim, ka viņa ra-

dīšanas procesā darbojusies tiklab intuicija, kā

tīrais prāts, plaša izglītība, dibināta uz vēstures

pētīšanu un dialektisko filozofiju, un — par visu

pāri — viņa dziļā tautas mīlestība, kura arī ne-

dibinās uz jūtām un ilgām vien pasīvā stāvoklī,

bet darbojas un pētī reizē ar prātu. Ar jūtām
vien gan var sadzirdēt dzelmē nogrimušās gais-
mas pils zvanus, bet pašu pili augšām celt spēj
tikai ar prātu un loģiskām atziņām.

Un pie visa tā mums reizē jāņem vērā, kā ģē-
nijs ar šīm īpašībām ietilpst reālā dzīvē un savā
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laika, ko laiks viņam dod un ko viņš laikam? Kur

viņš iet ar laiku, kur pret un pāri par savu laiku?

Kur Rainis ir individuālists, kur sociālists un

kur šīs pretējības salējas kopā?
Visu to izsmelt nav šo īso rindiņu mērķis, tas

pieder kādam nākošam, plašākam darbam par
Raini. Še pietiek tikai acumirklīgu starumetēju
uzmest uz viņa galvenām īpašībām, bez kurām tas

visumā nemaz nebūtu aptverams.

Intuicija un prāts. — tie ir tie divi stiprie
spārni, kuri uz klints dzimušo ērgli nes uz augšu,
uz priekšu.

Intuicija ir tā, kas māca pasauli visumā ap-

tvert, dod viņas kopiespaidu, kopnoslēgumu. Tā

māca sīkā dzīvē atrast lielumu un pārejošās parā-
dībās ieraudzīt mūžīgo būtību.

Šī būtība tomēr ir tikai nojaušama vien, ne

izdibināma, tā ir mūžība pati, kas slēpjas aiz Izi-

das plīvura, un misticismam arī pietiek ar šo no-

jaušanu vien, tas apmierinājās ar pasīvu stāvokli.

Pret to saceļas un sāk runāt „tīrais prāts", un

mūsu loģiskajā un empīriskajā kultūrā būtu naīvi

visu izskaidrot caur intuiciju un atmest vērtības,
ko ienesis prāts un pētīšana. Un ja arī prāta

atziņas nedod visu lielo kopiespaidu, tās tomēr

mūs māca daļas no visuma pētīt, un tas ir ceļš,
lūkoties aiz Izidas plīvura.

Intuicija un loģiskā atziņa, šīs divas funda-

mentālās pretējības, kas tik karsti nīstas un tik

dziļi mīlas, ir tomēr līdzvērtīgas, tās ir abas mā-

sas, dzimušas no mātes mūžības.

Kas šīs abas nemiernieces lai savieno? Kur

ir tilts, kas ved šīs ilgu māsas vienu pie otras?

Te mēs redzam, ka palīdzīgu roku mums ir

sniegušas zinātne un māksla.

Domu pasaulē mums jaunlaiku filozofija aiz-

rāda, ka būtība nav nekustīgs jēdziens, ka šai ab-

solūtai būtībai tomēr ir imanenta attīstība, dialek-

tiska dziņa.
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Prāta tīrākā formula ir „atzīt", bet atzīt taču

nav nekāds nekustīgs jēdziens. Atzīt ir «vienmēr
vairāk atzīt". Tāpat arī katrai dziņai nav tikai

kustības nozīme vien, tā ir reizē dziņa uz mērķi.
Viskonkrētāk tas izpaužas mākslā un, varētu

sacīt, gandrīz viscaur Raiņa mākslā un it sevišķi
še „Ugunī un Naktī".

Abi, Lāčplēsis un Spīdola, iet uz priekšu, uz

mērķi. Viens vienādos, lēnos soļos, otrs, Spīdola,
ir mūžam mainīga sprikstoša, degoša, lecoša, kas

kā noreibuši lemura ar spārniem sitas uz priekšu
un atpakaļ. Bet arī viņas ceļš iet uz to pašu
Lāčplēša mērķi, kaut gan tā saka pati par sevi

esam un nevienam nepadota.
Katrs mērķis turpretim ir individa piepildī-

šanās lielajā, aptverošā visbūtībā, kur «cilvēce
līgo kā viena saime".

Drāma ir tā augstākā mākslas forma, kur

individa „es" sajūta paplašinājās par pasaules
visjūtu, kur cilvēka dvēsele jau pati top par pa-
sauli. Indivīds nebūtu individs, ja viņa mērķis
nepaceltos pār viņu pašu pāri, izaugdams par
ideālu, par jaunu ideālu.

Tādēļ arī drāma nav tikai estētiska mākslas

forma, kas dibinās uz baudīšanu vien, bet tā ir

reizē vērtēšana, tā tad pēdējā pakāpē — ētika.

Tāpat arī drāmas vēsture ir katra laika ētisko

jeb tikumisko pamatu vēsture. Līdz ar to viņai
stāv priekšā arvien jauni uzdevumi, jo dialek-

tiskā atziņa mums rāda kultūras ainu uzkāpjošā
veidā, un progress, iedams uz priekšu no ģenerā-
cijas uz ģenerāciju, katru aptver citādā atziņas
formā.

Nogrimušā gaismas pils ar katru laika posmu

no jauna jāceļ augšā, jo līdz ar mērķa piepildī-
šanos atslēga sāk rūsēt, un tā jāspodrina no

jauna.
Rainis pa šo dialektisko ceļu ir gājis, savus

darbus radīdams, un pa to viņu veda vēsture un

politika. Bez šīm divām atziņām viņam arī ne-
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būtu iespējams bijis laiku izprast un to mākslā

sintezēt. Mākslas kausējumā šīs atziņas top vie-

nas, jo, kas šodien ir politika vēl karstā plūdumā,
tā jau rīt ir sacietējusi un kristalizējusies par
vēsturi.

Pa šo ceļu iedams un no individuālisma izie-

dams, viņš arī ir nonācis līdz kopumam. Lāčplē-
sis ir nokāpis pie dzelmes vaidētājiem, bet ar to

vēl «nav cīņa galā un nebeigsies". Nav jāaiz-

mirst, ka Lāčplēsim līdzi nolēkusi Spīdola un ka

viņi ies kopā uz tālākām atziņām.

Traģisks ir šis ceļš, un pa viņu iet gandrīz
visi Raiņa varoņi līdz ar pēdējo «Jāzepu", kuram

arī jāiet caur «miesas saciršanu un caur kvēlēm

—
lai mirdams nemirtu".

Traģisks ir vispār katra ģēnija ceļš, un mums

atliek kā apmierinājums tikai tas, ko tas, bojā
iedams un iz sava laika iziedams, savam laikam

atstāj, mierinājums, ka «tautas sajūsmība saistī-

sies gadusimteņiem cauri" pie viņa vārda un ka

tas atkal sūtīs meklētājus jaunā cīņā pēc jaunām

atziņām.
1921.
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„Jāzeps un viņa brāļi" uz

skatuves

Motto:

„Dārgs smaragds ilgi zemes klēpī aug."

(Potifers.)

Raiņa lugām ir liktenis bijis pārdzīvot ie-

priekš veselu vēsturi, pirms tās sasniegušas savu

mērķi, parādīties dzīvos miesas tēlos uz skatuves.

Tā tas bija ar „Uguni un Nakti", kurai līdzīgi
nogrimušajai gaismas pilij vajadzēja astoņus ga-
dus dzelmē gulēt, un tad tikai, tā pārvarēdama
visas kļūmes un nejaušības, spēja augšā celties

un uzliesmot tanī apžilbinošā spožumā, kāds tur

iekšā bija saistīts gulējis.

Kas ir drāma, kura nevar parādīties uz ska-

tuves? Tā dzīvo tikai pusdzīvi. Visi tie tēli, ku-

rus dzejnieks ar savām gara acīm ir skatījis reālā

iemiesojumā, tie ar nepacietību alkst un gaida,
lai dzertu dzīvas, karstas asinis un taptu par

miesu. Viņu dvēseles sēd „rindā kā melnas bez-

delīgas pie Nāves upes" un grib spārnos celties

un pasaulē laisties.

Un nevien dzejnieks to tā jūt, arī publika

raugās tāpat un drāmas nemaz nelasa. Vai gan

otrādi būtu izskaidrojami „Uguns un Nakts" un

tāpat „Jāzepa" lieliskie panākumi uz skatuves?

Abas minētās lugas, „Uguns un Nakts" un

«Jāzeps un viņa brāļi", ir piedzīvojušas savu ra-

dīšanas stundu tad vēl, kad carisma cepure svina

smagumā apklāja un nospieda visu garīgo kul-

tūru. Un ja pirmējai lugai vēl ārkārtēji ap-

stākļi nāca palīgā izlauzties cauri caur reak-
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cijas melno kapa grīdu, tad „Jāzepa" liktenis jau
bija izšķirts tūlīt no sākta gala: cenzors to no-

liedza izrādīt, tādēļ ka Jāzepa sižets ņemts no

bībeles teikām. Tas notika 1914. g., kad rakst-

nieks bija lugu beidzis sarakstīt un aizsūtīja to

uz Pēterpili cenzoram. Kāda daļa bija toreiz cen-

zoram gar latviešu kultūru, kaut gan pašam bū-

damam latvietim? Viņš jutās tikpat kā krievu

činovnieks. un kad jau toreiz bija parasts izpildīt
tikdaudz miesīgu nāves spriedumu, tad pie tiem

varēja pievirknēt arī šo — garīgo nāves sprie-
dumu. Neviens tā nozīmi un smagumu taču ne-

varēja apsvērt un zināt, un reti tādus gadījumus
vispār saprot; tikai angļu lielais klasiķis Miltons

par to izsakās, ka „labu grāmatu nomaitāt nozīmē

pašu patiesību nomaitāt".

Te nekas vairs nevarēja palīdzēt, kā tikai

atkal ārkārtēji apstākļi, brīnums. Un tiešām,

Laimes māmiņa, kura citādi nebūt nebija Raiņa

personiskā draudzene, ne pret viņu simpātiski
izturējusies, šoreiz to nevarēja gluži ignorēt, kur

tā bija nākusi visus aplaimot. Notika arī brī-

numi, viens zilāks par otru, it kā pa nakti nāca

pasaules karš, nāca revolūcijas, tautas grima,
tautas cēlās augšā. Un līdz ar to lielo straumi,
kas visu nesa un pārveidoja un mēza projām vi-

sus reakcijas mēslus, „tanī niknā dienā, asins

straumēm šļācot, cēlās augšā pils un karaļmeita",
cēlās augšā iz gadusimteņu apburtības mūža mazā

Latvija un viņas kultūra, viņas gaismas pils.
Reizē ar to arī Rainim atvērās ceļš uz dzim-

teni. Viņš, kas bija šās dzimtenes garīgais radī-

tājs, kas viņas pirmtēlu bija savā „Indulī" izvei-

dojis un visos savos darbos jaunu kultūru radījis

un no kā veselas paaudzes kā no paša dzīvības

avota bija dzērušas, varēja cerēt arī tagad pats

ar kādu lāsi spirdzināt savu dvēseli, kas ganabija
iztvīkusi pa ilgajiem gadiem, pavadītiem cietuma,

trimdā un svešniecībā ciešot par šo pašu, tik ne-

izsakāmi mīļoto dzimteni.
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Tūkstoši bija Raiņa lugas skatījušies un at-

skatījušies, un autors drīkstēja cerēt arī pats tās

pirmo reizi ieraudzīt.

Nu bija reize arī ~Jāzepam" celties augšā iz

bedres un parādīties Ēģiptes godībā.

Ilgi gaidītais pazudušais dēls pārnāca dzim-

tenē, saņemts no visas tautas ar gavilēm un sajūs-
mības asarām un apbērts ar krāšņākām puķēm.
Sagaidīšana bija lieliskāka, nekā Rainis to bija
jebkad iedomājies. Bija arī vesela komiteja sa-

stādījusies, kas viņa sagaidīšanu bija organizē-

jusi un par visu gādājusi. Tikai Raiņa sirds-

mīklu tā nebija atminējusi, to, kas bija pati par

sevi saprotama. Ar puķēm apbērtais ceļš, pa
kuru Rainis brauca, neveda uz — Nacionālo teātri.

Kas tur bija vainīgs?
Te tika atbildēts, ka teātris atrodoties uz ze-

ma līmeņa un pagrimšanas stadijā. Aktieri vairs

nestrādājot un arī nespējot nekā radīt, viņu māk-

sla esot pēdējo vārdu sacījusi. Saprotams, ka

šādā stadijā arī vairs nevarot Raiņa lielās lugas
izrādīt un

ka attiecīgās dekorācijas esot nomaz-

gātas un sagrieztas.
To dzirdēt bija sāpīgi, pārāk sāpīgi. Tā bija

salna pašā tautas ziedonī, salna uz Raiņa pirma-

jām cerību puķēm. Lielie ārējie šķēršļi nu bija

fārvarēti,
un pie iekšējiem nu būtu jāapstājas,

āredz tomēr šis posts bija ar paša acīm. Uz autora

vēlēšanos tika sagatavota visā ātrumā kāda no

viņa lugām, „Pūt, vējiņi".
Dekorācijas, protams, bija sasteigtas un trū-

cīgas, —
bet aktieru spēle?

Uz skatuves parādījās spēki, kurus autors

agrāk nebija redzējis, Amtmanis-Briedītis kā Ul-

dis, Mirdza Šmitchena kā Baiba, Lilija Ērika kā

Anda. Kāds nokrāsu bagāts, smalki niansēts māk-

slinieks bija Amtmanis-Briedītis kā Uldis! Cik

dzidri izdailēta viņa liriskā balss piekļāvās tek-

stam! Un cik visa viņa spēle, skatu pa skatam,
cēlienu pa cēlienam vīdamās un attīstīdamās kāpa
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vienmēr uz augšu līdz traģiskajam lūzumam un

izskaņai! Un tālāk — cik nepārspējamas parādī-
jās Mirdza Šmitchena kā Baiba, Lilija Ērika kā

Anda! Senākie spēki Valdšmidts Didža lomā,
Berta Rūmniece kā Orta, Freimane, lesmiņ-Michel-
sone autoram vēl bija atmiņā kā spilgti māksli-

nieki, un viņi varēja pārliecināties, ka viņu spēle
pa šiem gadiem bija plašāka un izveidotāka kļu-
vusi. Visu saturēja un ar dvēseli apdvēsa Alekša

Mierlauka smalki noskaņotā režija, tā ka viss

kopā sasniedza tādu pacilātību, ka sajūsmas viļņi
plūda no skatuves pāri uz publiku, uz pašu dzej-
nieku, un ņēma un aiznesa visu tālu prom no ik-

dienības mākslas „baltā jūras augstumā".
Vai to nu varēja saukt par teātrapagrimšanu?

Vai tie nu bija aktieri, kuri garīgi bija bankro-

tējuši? Autors pats, kas nākdams no civilizētās

pasaules, skatījās ar Vakareiropas acīm un mūsu

spēkus salīdzināja ar turienes slavenajiem parau-

giem, varēja tiešām bez kautrības liecināt, ka

mums ir mākslinieki, uz kuriem mēs varam le-

poties, un ka viņus nopelt un sarūgtināt ir vislie-
lākā pārestība un nekrietnība.

Autora sprieduma kompetence darīja iespai-
du uz atklātību, sāka atkal dzīvāk interesēties

Ear
teātri, nāca arī runa par ,Jāzepu", kas jau

ija uz pazušanu nogremdēts teātra archīva pu-

tekļos.
Tagad kā galvenais jautājums uznira: kas

gan spēs galveno lomu, pašu Jāzepu tēlot? Vai

mums jel maz tāds aktieris ir, kas tik grūtu un

plašu lomu var uzņemties, kādu spēj tēlot tikai

lielās pasaules slavenākie traģiķi?
Kā pirmais kandidāts uz šo lomu tika minēts

mūsu spējīgākais aktieris Amtmanis-Briedītis.

Amtmanis-Briedītis, kas bija reālists ar liris-

ku nokrāsu, tomēr bija iedomājams tikai kā jau-
nais Jāzeps, sapņainais zēns drāmas pirmajā pusē,
kur arī vajadzēja diezgan varonības, lai izceltu

tur atrodošos ekstatiskos momentus. Izvēles to-
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mēr nebija, jo cits kandidāts šai lomai netika mi-

nēts, un autoram skatuves darbinieki nebija pa-
zīstami.

Pienāca rudens, publika lugu gaidīja, un mē-

ģinājumi sākās. Virsuzraudzību par lugas iestu-

dēšanu autors bija uzticējis man, šo rindiņu rak-

stītājai. Režija atradās A. Mierlauka rokās, kura

spējas jau bija pazīstamas no viņa slavenajiem
panākumiem pie agrākā «Jaunā Teātra", kurā

viņš toreiz bija rādījis, it sevišķi ģeniāli inscenē-

dams lugu „Uguns un Nakts".

Pie pirmā mēģinājuma izrādījās, ka drama-

turgs Jāzepa lomu bija iedalījis vēl kādam otram

tēlotājam, V. Segliņam, un varbūt, viņš ieminējās,
būtu mēģinājuma dēļ pielaižams arī vēl kāds tre-

šais tēlotājs, J. Ģērmanis, kas autaram un man

bija gluži nepazīstams. Nodomāts bja V. Segliņu
laist pirmo uzstāties Jāzepa lomā, un ar viņu jau
bija notikuši apmēram 20 mēģinājumi. Izrādījās
tomēr, ka Segliņam nepiemita tās īpašības, kuras

prasa taisni Jāzepa loma. Viņa balsij bija izma-

nāms skarbums, un viņa žesti darbojās reālistis-

kās kontūrās. Segliņš citādi ir spējīgs aktieris,
reālists tāpat kā Amtmanis-Briedītis, tikai ar to

starpību, ka viņš netiecas uz lirisko, bet uz rak-

sturu tēlotāju pusi.
Arī pats autors ieradās uz kādu mēģinājumu

un dabūja pārliecināties, ka tēlotāja Jāzeps ne-

bija viņa Jāzeps un ka līdz ar to varēja grozīties
arī lugasJiktenis uz ļauno pusi. Tikai viens, kas

autoru pārsteidza un iepriecināja, tā bija brāļu
spēle, kura jau tad savā grupējumā un izveido-

jumā deva tiešām klasisku ainu; uz to tad gal-
venā kārta bija arī liekamas visas cerības.

Mēģinājumi jau gāja uz beigām; kādā

dienā, man uz skatuves ierodoties, gadījās sastapt
gluži svešu Jāzepa tēlotāju: tas bija blakām mi-

nētais J. Ģermānis. Vēl mazāk es no viņa cerēju,
vēl mazāk to ievēroju; mana uzmanība saistījās
tikai pie brāļiem.
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Te mani pārsteidza Jāzepa tēlotāja balss. Es

sāku uzklausīties: kāda dzidra un reizē spēcīga
balss, kurā vibrēja iekšā dziļas liriskas apakšska-
ņas, kā slepens avots! Sāku nu tuvāk aplūkot arī

tēlotāju pašu: impozants stāvs, klasiska parādība,
taisni kā radīts klasisku lugu jauniem varoņiem,
Jāzepam. Tas viss mani tomēr vēl nevarēja pār-
liecināt, vai tēlotājs būs spējīgs aptvert Jāzepa
dziļo iekšējo saturu un, galvenais, to plastiski iz-

veidot. Sevišķi trešais cēliens ar daudzām strau-

jām pārejām uzliek aktierim ārkārtēji grūtus uz-

devumus. Bet tēlotājs it kā rotaļādamies tika arī

šai briesmu klintij pāri un viņa ugunīgais tem-

peraments sasniedza savu kulminācijas punktu,
kur atriebes kārē trakojošais Jāzeps pārvēršas
par nikno jūdu un piesauc Jāvi, „to naida ne-

gausi, kas pulkiem kauj un sirdi sev priecē ie-

naidnieku mokām un atriebt nevar beigt izdeldē-

dams". Bet arī pēc šā momenta tēlotājs atrada

iespēju lomu vēl kāpināt ceturtajā un pat piek-
tajā cēlienā lielajā atzīšanās skatā. Saskaņā ar

to bija arī viņa žests, kurš izpaudās lielās, klasis-

kās līnijās. Tas jau nebija nemaz mēģinājums,
tas jau bija gatavs darbs, dziļi pārdomāts radoša

gara darbs, jāsaskaņo bija vienīgi tikai kopspēle
ar citiem tēlotājiem. Un tiešām, kā tēlotājs man

pie personiskas iepazīšanās atzinās, tad viņš pie
šīs lomas jau bija vienatnē strādājis un daudz

bezmiega naktis pavadījis, sajūsmībā kaisdams,

ka nu reiz atradis lomu, kur savas spējas parādīt.

Tēlotājs bija atradis lomu, kurā viņš dzīvoja, un

lugas rakstītājs — tēlotāju. Noskatījusies viņā
nepilnu stundu, es tūdaļ katēgoriski pieprasīju,
lai šis nepazīstamais aktieris, kuram loma tikai

tā blakām bija iedalīta, tiktu pielaists kā pirmais
Jāzepa tēlotājs, un līdz ar to viņam uzticēts lugas
liktenis uz skatuves. Man nebija ne mazāko šau-

bu, ka man priekšā atrodas mākslinieks, liels

mākslinieks, kuram daba visas dāvanas bija de-

vusi no pirmās rokas. Jābrīnās bija tikai, ka lomu
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dalītāji nebija zinājuši, ka viņiem nav meklē-

jams, bet jau ir Jāzepa lomas tēlotājs. Vai gan

mums, vakareiropiešiem mākslas ziņā, Rainim un

man, bija jāatrod tas, kas mūsu pašu mājās
jau atradās? Arī Rūdolfs Bērziņš savā laikā bija
tāpat atrodams, un šo rindiņu rakstītāja var

lepoties, ka tā bija pirmā, kas šo latviešu skatuves

zvaigzni bija atradusi un presē uz to aizrādījusi.
Arī Rainis, kas tagad ieradās uz mēģinājumu, no-

deva par jauno tēlotāju tādu pat spriedumu un

uzticēja viņam pirmajam tēlot Jāzepu. Viņš arī

atrada izskaidrojumu, kādēļ šis izcilais aktieris

vēl neieņēma tik redzamu vietu, kāda tam pienā-
cās: mūsu kritika raudzījās uz skatuvi no tā

viedokļa kā gadu 20 atpakaļ, kad reālistiskais

virziens atradās savā ziedu laikmetā un Maskavas

Dailes Teātrī bija sasniedzis savu galotni. Šinī

virzienā arī tikusi audzēta publika un paradusi
skatuves tēlojumus redzēt un vērtēt tikai ar

reālisma brillēm, un tikai retais, kam bijusi iz-

devība noskatīties uz Vakareiropas skatuvēm, ir

dabūjis pārliecināties, ka šis virziens līdz ar sa-

vām iztekām dekadentismā un Meterlinka misti-

cismā jau sen ir pārgājis un devis vietu spēcīga-

jam jaunklasicismam. Tamlīdzi arī ir bijis lugu
repertuārs, kas pastāvējis tikai no reālistiskām

lugām ar vieglu saturu („Pans", «Nabadzība"
v. c.). Viegli saprotams, ka klasisks varonis, kāds

ir J. Ģērmanis, šinīs šaurajos rāmjos nevarēja ie-

tilpt un savas spējas parādīt un atradās gandrīz
pasīva stāvoklī, kas ir aktiera vistraģiskākais
liktenis. Tā arī izskaidrojās, ka neviens par viņu
nebija domājis kā par Jāzepa tēlotāju.

Tagad Raiņa pieprasījums, lai J. Ģērmanim
tiktu uzticēta Jāzepa loma pirmā izrādē, bija arī

pēdējam likteņa izšķiršanās, tā bija nedzirdēta
pārdrošība pēc diviem mēģinājumiem, kur vairāk
kā četrdesmit jau ar citiem bija notikuši, uzņem-
ties šo grūto, lielisko lomu! Priekš aktiera tas
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bija risks : vai nu uz visiem laikiem zaudēt

un nogrimt, vai celties un — spīdēt.

Starp šaubām un cerībām un starp piepildī-
šanos ir pagājis labs laika sprīdis — veselas 50

izrādes; izpārdotie nami, sajūsminātā publika ir

devuši savu spriedumu — Jāzeps ir uzvarējis.

Jāzepa tēlu uz skatuves ir rādījuši divi māk-

slinieki — J. Ģērmanis un Amtmanis-Briedītis;

atliek tikai jautājums, kurš no viņiem abiem

dzejnieka garam ir ticis vistuvāk un izveidojis
to dzīvā tēlā, ko dzejnieks ir radījis vārdā.

Ko Rainis pats ir gribējis Jāzepā dot?

Jāzeps, tāds, kāds tas bībelē atrodams, ir vecs,

leģendārisks temats, par kuru nelaiķis Tolstojs
izsacījies, ka tas pieder pie skaistākiem tēmatiem

pasaules literātūrā.

Publika līdz šim ir pazinusi tikai šo naīvo,

mīlīgo puisīti, ko brāļi vajā, bet tomēr tiem pie-
dod. Un te nu nāk Rainis un rāda mums Jāzepu
citā gaismā! Rainis iedrošinās šim vecajam, skais-

tajam tematam klātu ķerties un to līdz pamatam
izārdīt un pārveidot to jaunā, varbūt vēl skais-

tākā veidā.

Tolstojs ir epiķis — Rainis drāmatiķis, tā ir

fundamentālā starpība starp abiem,

Epiķim pagātnes tēli stāv «nekustoši nāves

valstī cieti", cilvēks var pret tiem sajust tikai

godbijību un tos apbrīnot, bet neko tur grozīt.
Drāmatiķim turpretim neviens vecums nav

par vecu, neviens svētums par svētu, lai nevilktu

to ārā no dziļiem pagātnes putekļu slāņiem. Visi

vecie mīti tiek no viņa pārradīti no jauna.
„Viņš tas, kas atjauno mums mūžību!"

Dramatiskais Jāzeps un episkais Jāzeps — tā

arī izšķiras abi tēlojumi, kuri tika sniegti uz

skatuves.
Drāmatiskais Jāzeps jau no sākta gala atro-

das asā pretstatā ar brāļiem. Viņš nav tikai cie-

tējs, kam brāļi nodara pārestības, viņš ir cīnītājs,
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kas soli pa solim nepiekāpjas, bet brāļu niknumu

un naidu taisni izaicina. Savu garīgo pārākumu
viņš jau kā bērns ir licis sajust, būdams bērnu

rotaļās tikai ķēniņš un ne ēzelis, kas nastas nes.

Tāpat arī turpmāk brāļi par viņu izsakās: „Mēs
zemi nācām pasaulē, šis vēl mūs lieca." Jāzepa
traģēdija ir ģēnija traģēdija pret masu, pret vi-

dējību, pār kuru tas augsti paceļas pāri, traģē-
dija pret visu laiku, jo viņš nicina visas vecās

tēvu parašas un tikumus, kas svēti no sākta gala,
un ekstatiskos momentos sludina nākotni, un ne-

vien sludina un sapņo, viņš to reizē arī rada,

brāļus pamācīdams, kā zemi kopt. Viņš ir tā lai-

ka idejiskais nesējs, kad tautas no nomadu dzīves

pārgāja uz zemkopību.
Šo ekstatisko sapņotāju un laika nesēju ģē-

niju, šo pārgalvīgo varoni, kas saslejas pret vi-

siem brāļu paceltiem zižļiem, deva pirmais tēlo-

tājs J. Ģērmanis ar visiem tiem spožajiem līdzek-

ļiem, kādi tam no dabas doti.

Amtmanis-Briedītis turpretim šo tēlu bija uz-

tvēris no episkā viedokļa. Viņš jau bija cietējs
no paša sākuma, kas tiešām nav pelnījis, ne izai-

cinājis aso naidu, ar kādu viņam brāļi uzbrūk.

Diemžēl, ar to reizē sagrozās pati drāmatiskā

konstrukcija. Ja Amtmanis-Briedītis uzsver ne-

varīgo cietēju, tad nekādā ziņā nav izskaidrojami
brāļu niknie uzbrukumi, kuri katru brīdi pieaug.
Tad lugas rakstniekam būtu jāpārmet, kādēļ viņš
tik nedibināti asi zīmējis brāļu raksturus. Rakst-

nieks taču Jāzepu ir devis caur un caur kā varoni,
kas pat sasiets un pie zemes gulošs apsmej brāļu
sapņus, kas tikai pelavas pret viņa kviešu grau-
diem, un pat bedrē mests vēl sauc, ka uzteiks.

Noraugoties Amtmaņa-Briedīša sentimentālajā tē-

lojumā, tādu varoni gan nevar iedomāties. Viņa
pretošanās brāļiem ir sajūtama kā atgaiņāšanās
un ne ka izaicinājums un pat uzbrukums. Ja
Amtmanis-Briedītis būtu, pirmo reizi lugu uzve-

dot, Jāzepu tēlojis un ne Ģērmanis, tad publika
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būtu dabūjusi no lugas citādu jēdzienu. Ar

Amtmani-Briedīti var gan publika just līdzcie-

tību par vajāto cietēju, bet viņš nevar sajūsmi-
nāt un līdzi aizraut uz varonību.

Trešajā cēlienā parādās Jāzepa visspilgtākais
raksturojums, un reizē ar to drāma sasniedz savu

kulminācijas punktu. Jāzeps pārvēršas, Jāzepa
bargums pret brāļiem nav tikai izlikšanās un asa-

raina rotaļāšanās, nē, tā ir patiesība, neģēlīga
patiesība! Jāzeps neizliekas vien, viņš top ļauns,
top zems. Viņa raksturā pamostas neģēlis Levijs
Un asinskārais zvērs Simons. Ar vienu rāvienu

tas nobrauka no sevis Ēģiptes kultūru un maigu-

mu un, atriebē slāpdams, piesauc naida negausi,
jūdu ciltstēvu Jāvi, kas simtiem kauj un sirdi

priecē ienaidnieku mokām. Arī Jāzeps tāpat sirdi

sev priecē brāļu mokām un tāpat šo baudu iz-

garšo pa pilienam, kā to Levijs dara otrā cēlienā.

Jāzeps iet vēl tālāk kā Levijs, jo viņš samin tos,

kas ir nespēcīgi un jau samīti, viņš tiešām «at-

dzeras no peļķes un zemāk zemojas kā cilvēks

drīkst".

Šos lielos, izšķirošos momentus, kuri virzina

un motīvē tālāk drāmas darbību, Amtmanis-

Briedītis vienkārši izlaida, strīpodams tos lugas
tekstā. Viņš bija atkal dziļais cietējs, sašautais

vanags, ko Juda no bedres izvilcis, bija atkal va-

jātā nevainība. Bet Jāzeps ir vainīgs, viņš
ir zemojies «vairāk nekā cilvēks drīkst", tādēļ
tam «augstāk jāceļas kā cilvēks spēj"! Viņa ti-

kumi un netikumi iet pārmērībā; tā vispār ir

ģēnija vaina, noziegums pret lielo pūli, senie

grieķi to dēvēja par «hibris", kas izsauca dievu

dusmas.

Jāatzīst, ka Amtmanis-Briedītis savā lomā ir

tiešām centies sasniegt sāpju dziļumus, bet īsti

traģisko dziļumu viņš tomēr nav sapratis, vai nav

gribējis saprast. Bet lugu iztulkot pēc sava prāta
un nostrīpot, kas nepatīk, kur no autora jau bija
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dots strīpojums, tā ir patvarība pret pašu lugu,
pret autoru. Var jau būt, ka viņam šiem momen-

tiem nav pietiekošu balss līdzekļu, bet tas viņu
neattaisno. Māksliniekam pašam jāzina, kādas

lomas viņa īpatnībai piemērotas. Amtmanis-

Briedītis, kura talantu es atzīstu, nav tomēr tra-

ģiskais varonis, tam viņš nav disponēts ne ar sa-

viem balss līdzekļiem, ne ar savu ārējo parādību.
Bez tā viņam vēl varētu pārmest, ka viņš neie-

vēro valodas ritmu. Luga taču ir rakstīta saistī-

tos pantos un ne prozā, kā tēlotājs to uztvēris.

Lugas ceturtais un piektais cēliens dod tikai

tālākas konsekvences, un viņu tēlojumu analizi

man neatļauj aprobežotās apcerējuma telpas.
Par citiem tēlotājiem es jau tiku sacījusi, ka

viņu spēle dod veselu klasisku gleznu. Jāzepa
galvenais pretstats Levijs, Oša tēlots, ir ļoti spilgts
raksturs un liels ieguvums Nacionālam teātrim.

Viņam līdzi ar mazākām lomām tikpat spilgti iz-

ceļas Simons, Juda, Dans, Rubensu. c. Arī ēģip-
tiešu pusē Valdšmidts Potifera lomā pacēlās uz

lielo, klasisko stilu. Skais_tus tēlojumus sniedza

arī abas Asnates; Lilija Ērika uzsvēra vairāk

ēģiptieti, cēlo saules priestera meitu, kamēr Paula

Baltābola savai Asnatei iedvesa vairāk maiguma
un latvisku sirsnīgumu. Kā atsevišķi skaists tēlo-

jums Mirdzas Šmitchenas dotā Dina. Šinī nelie-

lajā lomā tēlotāja parādījās kā liela māksliniece.

Tāpat arī mazās lomas, kā Izis priesteris un nam-

turis, īstu mākslinieku rokās, kādi ir Rodrigo
Kalniņš un Kronbergs, dabū krāsu un dzīvību.

Par visu lielisko kopnoskaņo jumu nākas pil-
nam atzinība režisoram A. Mieriaukam, kas sa-

vas ģeniālās spējas jau ir pierādījis, inscenēdams
„Uguni un Nakti", un arī šoreiz savu bagāto fan-

tāziju parādīja tikpat klasiskā izteiksmē, kā glez-
nieciskā izjūtā.

Kā liels mākslinieks un radošs gars parādījās
Kuģa, kas ka gleznotājs tik kongruenti salējas ar
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dzejnieku, ka tie abi ir nešķirami un arvien

mums dos ko jaunu.
Beidzot atgriežos pie Jāzepa tēlotāja J. Ģēr-

maņa, par kuru tikai ieminējos pie skatuves mē-

ģinājumiem.
Ko mēģinājumi sola, to izrāde piepilda, kad

viss techniskais ir noslēgts, darba sviedri nomaz-

gāti un dzīvā dvēsele sāk runāt, ietērpta baltos

svētdienas svārkos.

Klausoties šo dzīvo dvēseli, arī nav vērts ru-

nāt par kritiskiem sīkumiem un techniskiem

iebildumiem, kurus var pielikt katram lielam

darbam. J. Ģērmanis ir liels mākslinieks, kurš

sevi attīsta un rada ar katru izrādi no jauna.
Galvenais viņa nopelns ir, ka viņš ar savu Jā-

zepu uz latviešu skatuves ienesa jaunu, klasisKU

stilu, kāds tur līdz šim nebija bijis, kur valdīja
tikai reālisms. No visa viņa tēlojuma dvesa lie-

luma dvesma, kura kā elektriska strāva pārsvie-
dās uz publiku, uz autoru, un kad beigu ovācijās
Rainis parādījās uz skatuves un abi, sacerētājs
un tēlotājs, viens otru, asarām acīs, uzskatīja,
tad gars bija atradis kongeniālu garu un — brālis

apkampa brāli.

Tas bija viens no skaistākiem momentiem,
kādi reti ir dzīvē.

Tāpat Jāzepa izrāde, visiem kopspēkiem sa-

vienojoties vienā lielā mākslas darbā, ir skaistā-

kais zieds latviešu mākslas un tāpat arī visas

tautas kultūras vēsturē.

1921.



351

Sestā sējuma saturs

Lpp.

Mana dzīve. (Autobiogrāfija) 7—57

Otrais Jelgavas laikmets f

Ķiploku mājas 55

Dreiliņu laikmets 46

Jauni celi 49

Neaizsniegts mērķis. Tagadnes drāma 4 cēlienos 59—158

Pacelti spārni. (1908—1918) 155—517

Toreiz

Degošas ogles 157

Dzelzceļa vilciens naktī 159

Signāla uguņi 141

Vētras laikmeta 142

Cik tālu tiki? 145

Veca pasaule 145

Nākošam audzēm 146

Baltā tauta

Tik vien! 149

Nākotnes princis 150

Gaveņzieds 151

Rožainais mākonis 152

Baltā tauta 155

Svecīte vēja 155

Vakara sarkana laiva 157

Tu gāji turp 158



352

Lpp.

Traģiska dvēsele 160

Garu sala 162

Tik skumjas, skumjas 164

Saules meitas 165

Vienu pašu! 166

Nosalušie putni 167

Tev jāizšķir! 168

Nenoplūkts ķekars 170

Miegs 171

Radošais gars 172

Mums atkal spārnos jāceļas 173

Atmoda

Ziedoņa atmoda 177

Vaska vanadziņš 179

Rīts 181

Vēl 182

Dārza saule 183

Neprāta putas 185

Nelgu laime 186

Ak, projām! 187

Mākoņu skrējējs 188

lekšējs ugunsgrēks 189

Ziedoņa auklējums 190

Pa tumsu 192

Plīvuru audums 193

Ūdens lilija 194

īss pavasaris 195

Ezers 196

Mīlas laiviņa 197

īstā krasa 198

Pana dzīres

Jaunais vīns 201

Kalnu upe 202

Akmens trauks 203

Mīlas zvērests 204



Sv. Antonijs mākoņos 206

Es un tu 208

Negaisa laulība 210

Aiz uguns žoga 211

Visuvaldnieks 212

Tūlīt! 213

Ak kaut! 214

Faustiskais acumirklis 215

Ši stunda ir mana! 216

Mirt un to zināt 217

Pana dzīres 218

Negaiss 220

Pec pērkona 224

Vasaras vakars 225

Zemes mīlestība 226

Debess mīlestība 227

Šeherezades pasaka 228

Saules dels un mēness meita 229

Mirstīgais 230

Karstas dienas 231

Nogurusi roze 233

Saules verdzene 234

Raud rudens

Atstarojums 237

Kad lapas vairs neplaukst zaļāk 238

Mirstošais gads 239

Vēl saulīte 240

Rudens krasas 241

Vai, zeme! 242

Atlauzts zars 243

Vairs nepeld 244

Apiņu putniņš 245

Raud rudens 246

Patvērums 248

Lazda un ozols 249

Ērkšķu zars un liepu lapa 250



354

Lpp.

Neaizmirstelīte 251

Lauku Loreleja 253

Ziņkārības šalkas 255

Nešķirami 256

Ej prom! 257

Mīlīga maģija 258

Viena odziņa 259

Priekš tūkstots gadiem 260

Pietā 261

Tik sapnī 262

Puķes sniega 265

Mans draugs 264

Saule un mēness 265

Naktī, dziļā naktī

Naktī, dziļā naktī 269

Tu balta jura, vai dzirdi? •
270

Viens 271

Izdziedāta balāde 272

Gabal' pa gabalam •• 275

Penelopes auds 274

Namdari 275

Vai vēl tāpat 276

Viens piliens 277

Debesu paģirnieks 278

Dzejnieka acis 280

Dzejnieka sapņi 281

Te sakta, te arī nobeigta! 282

Baltā spalva 285

Dziedonis 284

Pirmais sniedziņš 285

Harmonija 287

Dvēseles diendusa 288

Ideālam pie krūtīm 289

Pret ritu 290

Zem saules rieta 291



Lpp.

Brauciens 293

Aizmirstība 294

Jaunie argonauti

Dzimtenē 299

Dzīvības sardze 301

Aprakta manta 302

Viss plūst 303

Zem cita debess loka 304

Ak, nakts nav dusa! 305

Egle 306

Ikdienas spārni 307

Ziedoņvētra 308

Dzīves atslēga 509

Nākotnes sapnis 310

Tas vārds 311

Debess kalējs 312

Tālreģe 514

Jaunie argonauti 516

Estētiskas piezīmes par divām Raiņa lugām 319—350

„Uguns un Nakts"
...

321

Pamata elementi 321

Uguns un Nakts ka simboli 322

Paralēles 524

lekšējā darbība 527

,Jazeps un oiņa brāļi" uz skatuves 559








	Mana dzīve un darbi 6. sēj.����������
	FRONT
	Cover page
	Picture section
	Title

	MAIN
	Mana dzīve Autobiografija�����
	Otrais Jelgavas laikmets
	Ķiploku mājās���������������
	Drieliņu laikmets�����
	Jauni ceļi�舣耗舣ꀘ

	Neaizsniegts mērķis Tagadnes drāma 4 cēlienos��������������������
	Pacelti spārni 1908—1918�����
	Toreiz
	Degošas ogles
	Dzelzceļa vilciens naktī����������
	Signāla uguņi����������
	Vētras laikmetā����������
	Cik tālu tiki?�����
	Vecā pasaule�舣낋舣⁛
	Nākošām audzēm��������������ႝ

	Baltā tauta�����
	Tik vien!
	Nākotnes princis�����
	Gavēņzieds����������
	Rožainais mākonis�Ù舣惜舣
	Baltā tauta�郬舣烬舣
	Svecīte vējā���������������
	Vakars sarkanā laivā����������
	Tu gāji turp�����
	Traģiskā dvēsele�舣炴舣Ā�Ā�퀘茣뀘茣〜茣倝
	Garu sala
	Tik skumjas, skumjas —
	Saules meitas
	Vienu pašu!
	Nosalušie putni
	Tev jāizšķir!�舣�������
	Nenoplūkts ķekars����������
	Miegs
	Radošais gars
	Mums atkal spārnos jāceļas���������������

	Atmoda
	Ziedoņa atmoda�����
	Vaska vanadziņš�����
	Rīts�����
	Vēl�პ茣Ⴠ茣
	Dārza saule�䃮茣⃮茣
	Neprāta putās�������샦茣胖
	Nelgu laime
	Ak, projām!�샀舣惩舣
	Mākoņu skrējējs�ÿ茣ꃾ茣����������Ā����
	Iekšējs ugunsgrēks��怕萣萣�萣萣
	Ziedoņa auklējums�����Ā����
	Pa tumsu
	Plīvuru audums�萣킵茣炵
	Ūdens lilija�萣〹萣킵
	Īss pavasaris���ꃕ茣
	Ezers
	Mīlas laiviņā���������������
	Īstā krāsa������ꃲ茣惲茣僾茣胲茣�

	Pana dzīres�����
	Jaunais vīns�����
	Kalnu upe
	Akmens trauks
	Mīlas zvērests��䂲萣₲萣삵萣萣
	Sv. Antonijs mākoņos����Ⴣ萣胄萣샅萣
	Es un tu
	Negaisa laulība�����
	Aiz uguns žoga
	Visuvaldnieks
	Tūlīt!��䀅蔣 蔣ꀈ蔣耈蔣
	Ak kaut!
	Faustiskais acumirklis
	Šī stunda ir mana!�蔣뀢蔣逢
	Mirt un to zināt�����
	Pana dzīres�ꃎ萣背萣
	Negaiss
	Pēc pērkona���������
	Vasaras vakars
	Zemes mīlestība����������
	Debess mīlestība�蔣₇蔣ꂊ蔣肊蔣��
	Šeherezades pasaka
	Saules dēls un mēness meita�Ā�Ā�ꂬ蔣肬蔣႑
	Mirstīgais�蔣���
	Karstās dienās��Ⴭ蔣胎蔣냏蔣郏蔣
	Nogurusi roze
	Saules verdzene

	Raud rudens
	Atstarojums
	Kad lapas vairs neplaukst zaļāk����������
	Mirstošais gads
	Vēl saulīte�Ā�Ā� 蘣�蘣ဉ
	Rudens krāsas�뀗蘣��
	Vai, zeme!
	Atlauzts zars
	Vairs nepeld
	Apiņu putniņš�Ā�聆蘣恆蘣蘣쁉
	Raud rudens
	Patvērums���큪蘣
	Lazda un ozols
	Ērkšķu zars un liepu lapa����������
	Neaizmirstelīte�䂇蘣₇蘣
	Lauku Loreleja
	Ziņkārības šalkas�ჴ蔣Ā�Ā�邬蘣炬蘣낯蘣炑蘣
	Nešķirami�蘣蘣
	Ej prom!
	Mīlīgā maģija���������������ド蘣僊蘣烴
	Viena odziņa�蘣택蘣�
	Priekš tūkstots gadiem!�წ蘣蘣
	Pietā�����
	Tik sapnī�����
	Puķes sniegā��Ā�怇蜣䀇蜣蜣
	Mans draugs
	Saule un mēness�����

	Naktī, dziļā naktī��������������������
	Naktī, dziļā naktī��������������������
	Tu baltā jūra, vai dzirdi?����������
	Viens
	Izdziedāta balāde���恓蜣큑蜣၊蜣끉
	Gabal' pa gabalam
	Penelopes auds
	Namdari
	Vai vēl tāpat��蜣ₘ蜣�蜣���
	Viens piliens
	Debesu paģirnieks�蜣��
	Dzejnieka acis
	Dzejnieka sapņi�����
	Te sākta, te arī nobeigta!�蜣Ā�Ā�郚蜣烚蜣
	Baltā spalva�����
	Dziedonis
	Pirmais sniedziņš�����
	Harmonija
	Dvēseles diendusa���쀛蠣
	Ideālam pie krūtīm�蜣Ā�Ā�퀪蠣뀪蠣倮蠣瀯蠣�
	Pret rītu�耠蠣耡蠣
	Zem saules rieta
	Brauciens
	Aizmirstība�遛蠣큌蠣

	Jaunie argonauti
	Dzimtenē�����
	Dzīvības sardze����������
	Aprakta manta
	Viss plūst�����
	Zem cita debess loka
	Ak, nakts nav dusa!
	Egle
	Ikdienas spārni�����
	Ziedoņvētra�Ā�Ā�Ä蠣蠣胇
	Dzīves atslēga��プ蠣თ蠣烚蠣烜蠣
	Nākotnes sapnis�����
	Tas vārds�����
	Debess kalējs�怏褣샓蠣
	Tālreģe� 褣�褣怇褣耈褣�
	Jaunie argonauti


	Estētiskas piezīmes par divām Raiņa lugām�������������������������
	„Uguns un Nakts"
	Pamata elementi.
	Uguns un Nakts kā simboli.�����
	Paralēles.�����
	Iekšējā darbība.�褣큄褣Ā�Ā�쁤褣ꁤ褣䁩褣恪

	„Jāzeps un viņa brāļi" uz skatuves��������������������

	Sestā sējuma saturs����������


	Illustrations
	Untitled
	Aspazija ap 1904. g.
	Aspazijas vecāku dārzs Jelgavā, Pētera ielā 24.�������������������������
	Jelgavas meiteņu ģimnazija, ko apmeklējusi Aspazija.����������Ā����
	Aspazija emigrācijas laikā (ap 1913. g.).�ე褣�������
	Jaunsvirlaukas „Ķiploku" istaba, kur Aspazija sarakstījusi „Saules meitu" (1. logs pa labi no verandas).����������
	Daukšu pagalms ar dīķi, kas allaž minēts Aspazijas darbos.���������������


