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Kā es lai aizeju no tava loka?
Ij smarža mūžam mīt pee zeedu koka.

J. Rainis.





Reiz domaju, ka valdi

Pār manu dzīvi tu,

Nu zinu — tee bij maldi,

Lai, sevi atrastu.

Tu mana māte esi,

Kas manu dvēseli

No mūžeem mūžos nesi

Caur plašo pasauli.
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Sapņeem un brīvibai aukleju sevi,
Pārlaistā deena jau šķita kā gads,
Atkal uz eelas tad redzēju tevi,

Dvēselē dzēla tavs meerigais skats:

«Erota apmātais, atkal tu brīnees,
«Dzīve uz leju tā veenmēr tev ees,
«Ikdeenā nesapņo, ikdeenā cīnees,

«Meerigs tad būsi un mūžigs kā Dcc's
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Lēta muzika un dejas...

Nejēdzigas balsis. . .
Smaidi.

.

Kāras izvirtušas sejas. . .

Ko tu maldees te ? Ko gaidi ?

Vaj arveen vēl nezināmā

Tavu sirdi ilgam šaustot

Spokojas ikveenā damā,
Saulei noreetot un austot?

Vaj no debessferam zilgām
Garām saulei, zvaigznēm klusi

Bēgdama no tavām ilgam
Peklē viņa nokāpusi?
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Un bij kā senāk: atkal saules reetā

Viņš sirdi ļāva neprātigām alkām,
Un klausotees caur vēja veeglām šalkām

Viņš redzēja To austam saules veetā.

Bet tiklīdz plīvurs Tai no pleca risa,
Un tikko Ta tam leecās kautko čukstēt,
Te pēkšņi blāzma vakarpusē dzisa

' Un krēslā veens viņš sāka klusi šņukstēt,
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TAVĀS MĀJĀS

Tavs klusais nams ar savu meeru māna

Iz dārzu zaļām ēnam raugotees,

Ķā kuģis es no tāla okeāna

Še eegreežos gan mirkli atpūstees,

Bet kāds še meers, kur tavi vārdi sprēgā
Kā pekles uguns sirdij kaļot saites,
Līdz deenas zelts man nodzeest pusnakts rēgā
Un tavi pirksti uzplēš vecas kaites ?

Pee tevis gars neko vairs nerod svētu,
Kā Fallerons, kad liktens paleek sīvs,
Es aizeju lai laukos gavilētu,
Es esmu putns, kas sauļup lidobrīvs.
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MĪLAS NAKTĪ

Ta visas durvis atdara, kad nakts,
Ta visās mēlēs runāt sāk, kad nakts !

Uu viņu dzird ik putniņš zara galā,
Ik kārais tronī, übags ceļa malā;

Pat mirons dzird, kaut dziļi zemē rakts...

Ko eemigt pūlees? meers nav acim lemts,
Dārzs lejā karstos mīlas čukstos mulst.

. .

Un tavā sirdī preeks un skumjas gulst:
Saī naktī viss tev atdots teek un ņemts.



Augstā logā aiz mirdzošām rūtim

Viņa sapņo, kad vakars nāk salts,
Sarkans rubins tai kvēlo uz krūtim

Tumšā zīdā kā asiņu palts.

Smaidot paceļ ta blāzmaiņas rokas

Pretim zvaigznēm kā aicinot — nāc!

Bet es sajūtu deevišķas mokas,
Itkā spārnus man salaustu kāds.
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Man prātā vakars zvaigznem apmirdzetais,
Kad tālu gājām zilā krēslā mēs,
Tad nolaidees bij mīlas klusums svētais

Pēc ilgeem laikeem mūsu dvēselēs.

Tavs daiļums teica : «Ņem kautko preekš sevis

No vaiņaga ko mana mīla vij!»
Bet es neneeka neņēmu no tevis,
Jo viss kas tev, man pašam toreiz bij.
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Kad tava daile manus sapņus rotā

Un aizrauj sirdi maldu ceribā

Kā vētra kuģi naktī sudrabotā

Pār jūras kalneem nāves gredzenā,

Tad zinu es, ka saldā sakušanā

Mums mūžam gaismā neviļņot, tas — māns!

Tu esi zeme, tīta zeedu tvanā,
Es — tev pee kājām šalcošs okeāns.
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Uz debess fona vijoletā naktī,
Kur melni stobri draudot gaisā stīdz

Un uguns leesmas izspļaudami taktī

Kā tumšās sāpēs vējeem dvašo līdz,

No karstām telpām iznācis es skatos

Un redzu atkal debess dziļumā —

Pa Peena Ceļu aizbrauc zvaigžņu ratos

Mans sapņu valdneeks zilā mūžibā.

Tā aizees viss, kas dzīzē mūžigs šķeetas,

Spēks, griba, darbs, bez gara nav nekas

Jo debess dailei nav virs zemes veetas,
Cik sapnis leels tik cilvēks — sīks un mazs
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Kad stāvs tavs plaucis muselinā šķidrā
Kā nāvigs zeeds man dvēsli naktīs māc,

Tad tvīkst mans gars pēc kalnu gaisa dzidrā,
Kur dziļā meerā pērļu strauti krāc.

Tur mūžam jauns man rīt- un vakarcēleens—

Sirds vēlas saites, kas to mūžam seen,

Bet tavus mīlas strautus tukšo smēleens

Veens veenigs kaisls, pirms nakts pret rītu breen
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ACIS

Kad acis maigi zvīļas
Sirds kluso dzelmi skar,
Tad zinu cik tās mīļas
Un liktenīgas ar.

Jo staru veeglo tiltu

Kā debess gaišumu,
Tās veenmēr ceļ ar viltu

Par sāpju dziļumu.



Sen atpakaļ reiz tu teici:

«Es šodeen mīlu tik jūs».
«Ech, šodeen,» — es atbildēju,
«Teic man kā mūžam būs!»

«Es miršu jums līdz, to tad zināt...»

Nu atkal tu čukstēji klusi —

Ak, Deevs, tad visu šo laiku

Tu mani veen mīlējusi?!
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Bez tevis, apstarotā,
Vaj tu to nenoveed?

Pār mani Deeva saule

Kā nāves puķe zeed.

Tik tavā dvēs'les vizmā,
Kad aptumšots mans gars
Kā brīnišķigā prizmā
Lūst sāpju tumšais stars.



Pēc garām, tveicejošām deenam

Prom veenatnē no pasaules
Starp klusām, satumstošām seenam —

Pee tavām lūpām leecos es.

Un telpa peelīst siltas miglas . . .

Nu teic, vaj tava sirds ar jūt —

Cik tagad stundas brīnum žiglas,
Cik veegli man ar tevi būt!
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Vaj tagad eedomatees varam

Kā viss tas izbeigsees starp mums ?

Ko šodeen ticēdami darām,
Tas rīt jau nāves eeguvums.

Bet redzi, — saule aust ik deenu,
Kaut vakars speež to jūrā krist.

Vaj nav tāds liktens ari mīlai:

Te gaiši uzleesmot, te dzist ?



Lai puto vīns! Lai lūpas skūpstā teekas

Un bauda sirds

Lai reibst un tver, kas vērtigs tai vēl leekas.

Lai kausā noslīkst ceribas un ilgas
Kaut veenreiz te!

Uz kapa viseem mums reiz zaļos smilgas...
Vaj ne?
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Kā norauts pumpurs straumei ļausees
Sirds kaislibai, lai prom to nes,

Ja vēl reiz tavas lūpas kļausees
Pee manējām kā magones.

Es saldo opiju no tevis

Kā grēcneeks esmu pavests sūkt,
Līdz pārvērsts nepazīšu sevis

Un ceļos ļimšu Deevu lūgt.



ALBUMĀ

Ta puķe uzzeed, ko tu panēm roka;

Ta sirds sāk mīlēt, ko tu uzlūko.

Tev ir jau viss, tu staigā zvaigžņu loka —

Es tev vairs dāvāt nevaru neko.
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Pār dziļumeem un seenam

Kā apburtas arveen

Caur naktim un caur deenam

Uz tevi ilgas skreen.

Tās pārceeš balto gūstu
No zeemeļeem kas pūš,
Bet es pats — sapnis kļūstu,
Kam dzīvē smaržas mūžs.



ZILAIS SAPNIS

Šo zilo sapni pauda
Jau Novaliss un Tiks*)
šim sapnim sveša bauda

Un deenu gurums sīks.

Pat dziļai kaisles baismai

Tik veenu mirkli dots,

Viņš atkal smaida gaismai
Kā Fenikss, atjaunots.

*) Novaliss un Tīks (L. Tieck) — pazīstamee vācu

dzejneeki romantiķi. 25
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GAIDOT

Pirms elektribu saltās saules reet,
Es

raugos ļaudīs itkā brīnumtēlos.

Cik viņu daudz uz platās eelas šķeet
Man šovakar, kad tevi satikt vēlos.

Jau manu ēnu uztver katris logs,
Kur puķes atver sāpju zeedus kvēlos,
Bet ceribā es zaļoju kā koks

Šaī vakarā, kad tevi satikt vēlos.



PRET RUDENI

Jau tavas ilgas spārnos paceļas
No manis prom, kā gāju putni pirmče,
Un saules skats tavs vēsak aizgreežas,
Un ataust sāk man salnas rīti sirmee.

Bet kad tu būsi jau aiz zemju zemēm

Un tumsā veens es ceļu meklēšu,
Tad Balta Seeva nāks no zeemeļzemem
Man meeru sneegt, ko nevarēji tu.
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LEETAIŅĀ VAKARĀ

Mans putniņ, kur pelēkos gaisos
Tu maldees? Es peevildams sevi,
Ķā peemircis zars, leecos un raisos,
Saī vakarā gaididams tevi.

Nāc!
. . .

Trīcošā dzeesmā caur ēnam

Kad sveicot tu raudzisees tālē,
Es šūpošos līdzi tev lēnam,
Un mirdzot birs pileeni zālē.



SAPŅOTAJAI

Zem eevam vēl kā maijā
Tu klusi sapņot nāc,
Lai ilgās dvēs'li aijā

Leegs smaržu aromāts.

Bet redzi jel, —jau zeema!

No kokeem pārslas krīt —

Ne viņas tvert, ne skūpstit,
Ne baltā kronī vīt.
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Ja, teešam atkal balles zalē,
Kur valda takts un apreibums
Un mirkļi uzleesmo un bālē —

Es sapnī redzējos ar jums.

Jūs gaiša lidojāt un maiga,
Bet blakām jums — kāds savāds gars,
Es neredzēju viņa vaiga;
Vaj Erots bija tas, vaj Marss?

Bet kad mans glāsts jums pretim cēlās,
Viņš nāves seju atsedzis

Ar aklām acim manī dzēlās:

«Nāc, nāc! es esmu — liktenis!»



VEENTUĻAIS

Nogurums un veenaldziba,
Tikai acīs sāpes lēnas

Izplēšas kā tumšas puķes
Sejai pāri metot ēnas.

Bāls viņš krēslā sēž bez maņas,

Dzīve mirklī — tukša tapa,
Ne vairs krāsas, ne vairs skaņas,
Balsis tālas kā no kapa.



32

AIZGĀJUŠAI

Mēs saules stundas kopā pārlaidām...
(Kā dvēselē vēl viņu mirdzums kaist,
Kā mūžam tīk vēl kavetees pee tām!)

Tu negribēji mani projām laist,
Bet vakars bij jau krēslā vēris durvis,
Es viņās stāvēju un tevim klusi teicu,
Ka nākšu sapnī aplaimot kā burvis.

Tad veegleem soļeem kluso eelu sveicu

Un maldijos taī naktī sapņodams
Kā auseklis, viss gaiši starodams.

Ko tvīku toreiz —mirklis bij man devis

Es nezinu, kur lūpas skūpstus'ņēma,
Jeb teešam sapnī biju tad pee tevis?

Cik nesen tas!..

Un liktens citu lēma.

Man rokā trīc vēl laimes atslēgas...

Tu mirusi —es lasu vēstulē

Vaj simto reiz, bet ticēt, ticēt grūt,
Jo tava gaisma spīd man dvēselē

Un sāpe salda kļūstot veegli skar,

Kad vēlos vēl pee tevis sapnī būt —

Kā tovakar.



Tu veenigā man cēli ticet spēji,
Ka skaidru sirdi krūtīs nesu es,

Bet cēlos allaž nolauž nāves vēji...
Kur nu man eet bez tavas dvēseles?

33
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Nekādu skaistumu, ne brīvi

Vairs mani sapņi neuzbur:

Man nav vairs ticibas uz dzīvi,
Visveens kur esmu, še, vaj tur!

Nav mani skaidribas nekādas,
Tik dvēs'le sāpju ceļos klūp;
Kas šodeen svēts un mūžigs rādās,
Tas rīt kā maldu aina drūp.



KUĢIS

Kad jūra garās vāļās

Kā draudot tumši šalc, —

Kāds vilnis klintīs tālās

Man šķeet ir kuģis balts.

Tas zemu balto mastu

Kā lūdzot noleec tad

Un vētrā meklē krastu,
Bet nesasneedz nekad.
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Zem kājām smilts un zvaigznes debesis,
Tāds ir tavs ceļš kā mūžigs tuksnesis.



ZEEMAS SVĒTKOS

I

Jā tu — nabags, ja tev nava

Savu māju, savas saimes,

Ja tu veens un aizmirsts jūtees,

Ja tu ilgbjees pēc laimes, —

Mīli šonakt, kad ik logā
Laistas aizkars zelta krokām!

Mīlā ari debess leecas

Apkampt zemi baltām rokam.
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II

Ko tu vairees no sirdsēstu saimes!

Visas sāpes reiz beidzas un klīst.

Nav neveena, kas nepazīst laimes;
Nav neveena, kas mūžigi nīst.

Tas, kas pasaulei dzīvibu devis,
Šinī naktī no mūžibas cēls

Zvaigžņu apmirdzēts atnāks pee tevis,

Tevi mīlēt kā cilvēka dēls.
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Ņem manu sirdi pirkstos leegos,
Lai aizmirstas viss nozeegums!
Šai naktī mīla izplaukst sneegos
Un zvaigznes nolaižas pee mums.

Un ko šaī mirklī zeme dara,
To darisim mēs līdzi tai —

Pār mūsu mīlestibu vara

lr tikai svētku saskaņai.



Kā apburts dzīvei aizmirsos...

Un līdzi šaubām gaisa mokas,
Kad karstām lūpām peeskāros
Pee tavas mīļās, vēsās rokas.

Bet ja tu māsa biji man,

Tad neprātu šai mirklī devi,
Kas nu kā vētra mani skan,
Līdz bojā aizeešu ar tevi.



LIKTENIGĀ

Zem tumšām uzacim es redzu

Tai mūžīgs zvaigžņu gaišums spīd,
Ko es kā raditajs pats dedzu,
Bet tagad peelūdzu ik brīd',

Ta manus ceļus šķirs un sacīs,
Ko nakts un šaubas tagad sedz:

Tai mana uguns kvēlo acīs,

Ta manu dzīvi cauri redz.
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LEONIDAI

Dziļā dusā elpo zvaigžņu sfēras,
Pelēks vakars namu rindas sedz.

Visur meers, bet meerā — klusas sēras

Cik veen tālu tavas acis redz.

Nami trūvē akmens domās smagās
Akleem logeem stingi vērdamees

Eelu sirmās, bezgaligās vagās,
Koku rindām pāri svērdamees.

Bet ap tevi burvja lokā saistās

Atkal tālais bērna maigums sens

Un līdz rītam visa debess laistas

Acīs tev, kā milzigs dārgakmens.



ŠAI ZALĒ...

Šai zalē meers un veeglas ēnas

Pār sārteem krēsleem rotājas
Kā glāstā nolaizdamās lēnas,
Kad galva rokās noleecas.

Še vāzes pilnas zeedeem svaigeem
Un kaktā pianino mazs

Zem Leonidas pirksteem maigeem
Dveš Bēthovena «Ardeevas»

. ~ .

Bet pretim debess sferam zilgām,
Kas mirdzēdamas logos zeed,
Sirds spārnota ar jaunām ilgam
Par mūžibu un gaismu dzeed.
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PARĀDIBA

Aiz tumšā meža saules reetā

Pee zvīļā horiconta kvēls

Ar ugunsleesmam spārnu veetā,

Man atkal rādijās Tavs tēls,

Tad Tevi skāva tāles plašas
Un zvaigžņu sidrabainais viln's,
Tik lejā mežs no Tavas dvašas

Vēl saldi dvesa ilgu pilns.

*
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Es raudzijos tev skaistās acu dzīlēs

Un manu sirdi žņaudza sāpju kvēls:

Vaj gan šīs acis kādreiz mani mīlēs,

Vaj kādreiz būšu viņu sapņu tēls?

Bet kad mums rokas atsveiceenā sējās
Un klusumā, kas apkārt žņaudzās vēss.

Šīs acis pēkšņi valgi eemirdzejās, —

Man šķita: tikko sateekamees mēs.
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Neej prom, kad logā dzirdi

Rudens elpu, nāves baismu,

Izlej veen pār manu sirdi

Savu acu mīļo gaismu!

Neej prom, es dzirdēt vēlos

Kā man tavas lūpas zvēr

Mūsu mīlas mirkļus kvēlos

Miņā paturēt veenmēr!

Zinu, vārdos cilvēks viļas,
Tomēr saki viņus man,
Lai teek sāpes tikpat dziļas
Kā ir laime tagad man!



Te laime plauka mirkļa dvašā,
Te mirkļa dvašā vīta ta,

Līdz ausa tava mīla plašā
Pār mani gaismā mūžigā.

Kā zvaigžņu dimants tumsā sētais,
Kā zelta mets, kas deenas seen,

Kā mēness, saules āpspīdetais,
Tā tev es sekošu arveen.



VAKARĀ

Kā vēsma glāsts tavs rimdams

Uz krūtim paleek man,
Kur dziļā meerā grimdams
Vēl mīlas avots san.

Bet tavas acis neredz,
Vaj es vēl ļauns, vaj labs:

Tās sapņu tvani eetin

Un aizsedz skropstu kaps.



Kam der šee zvērasti un ķīlas?
Kam der šīs balvas nīcīgās?
Kā Kristus dzīvoja preekš mīlas,
Kā Kristus nomira preekš tās, —

Tā mīli, un tu augšām celsees,
Jo kapa tumsu neredz tas,
Kas zemi veenot grib ar zvaigznēm,
Kas mīlestībai zeedojas.
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Tu daudzreiz atnāc pusnakts elpā
Un tad es tevi sajūtu
Kā karstu vilni vēsā telpā,
Kas aug, lai mani aiznestu

Caur zvaigžņu bezgaligām zalem,
Kur es ta vaigu eeraugu,
Kas tevi saistijis pee manis

Ar nevīstošo skaistumu.



«Tver, apkamp, skūpsti, paņem visu,»-
Salds neprāts manī sāka dvest,
Kad dzejā mūžigā uz zvaigznēm
Es»teecos tavas ilgas nest. —

Ak Deevs! vaj manī bij ta daile,
Kas zvaigžņu bezgalibā mirdz?!

Es mīlu izdzīvojis vārdos:

Ne tava skūpsta man, ne sirds.
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Kad es pee mīļās dvēs'les leecees

Pēc dzidra malka tvīku tvert,

Tad savāds tēls no dzelmes teecees

Man speeda sāpju kausu dzert.

Un slāpēs dziļākās es saucu:

«Kas bij šis dzēreens?... Tēls, tu kas—?»

Viņš atbildēja: «— Tava ēna,
Tu dzēri savas asaras.»
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MANS IZSKATS ĀREJAIS

Es esmu stāds pēc saules tvīkstošais,
Kas eeaudzis zeļ zemes pīšļos melnos.

Kādēļ tev sāp mans izskats ārējais?

Viņš dvēsli slēpj kā vārgu dzirksti pelnos,
Simtjaunām vētrām uzglabādams dzīvu,

Simtjaunās vētrās leesmošanai spīvu.

Ja netīk tev mans izskats ārējais —

Ak, izbēdz tad no mana klusā ceļa!
Es nevaru būt Feniks mūžigais,
Es esmu stāds, kam vajadziga zeļa,
Kas norauts vīst, tik aroms reibi salds

Vēl apkārt klīst kā pasaka, kā malds.

Tu vari atņemt sejai smaidus, skumjas —

Kā vājus zeedus atņem zaļam kokam,
Bet zaru mežs lai saulei pretim jumjas,
Lai mūžam redz to brīvos vējos plokam
Un ceļamees, kā spilgtu nemeerflagu.
To neatņem, tas tevim būs par smagu!

Jo mana dvēs'le maldisees pa nakti

Kā vajāts putns, kam ligzda izpostita,
Un baudu mirkļeem, kas no dzīves zagti

Ap tevi smees, viņš dzeedās līdz no rīta

Tik sērigi, ka sāpēs sastingusi
Tu klausisees, ka mani zaudējusi.

Un mana dvēs'le būs kā karsta lāsa,
Kas pārpludinās tavus as'ru traukus

Un tavai dzīvei būs tik veena krāsa,
Kad atmiņā tu sauksi brīžus jaukus:
«Reiz bija stāds pēc saules tvīkstošais

, , .
Kā tagad žņaudz ta aroms gaistošais!»
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No jauna senās tekās staigā
Kā neprātiga mana sirds,
Bet tavā nobālušā vaigā
Vairs zeedu sārtums neatmirdz

Un velti saules staru zaigā
Ap tevi mani sapņi leed —

Tu — talipotu palma maigā,
Kas tikai, veenreiz mūžā zeed



55

Ak neaizmirsti dzīvē mani veenu,

Tad cēls es kļūšu stundā pēdējā!
Kā nakti pārvērst vari Tu par deenu,
Tā ari nāvi — gaišā dzīvibā.

Kas būšu es bez tavas dailes svētās?

Vaj ne tik atoms nespēcigs un sīks,
Ko visi vēji maldinās un mētās,

Līdz beidzot aprīs tukšums bezgaligs?
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Es mīlā nīkdams klīdu tev pa pēdām
Un domāju, ka nevar maldi būt,
Ka tava dvēs'le pārplūstot no bēdām

Pret kādu citu mīlestibu jūt,

Un tā ar tevi deevnamā reiz tikos,
Kur Viņa vārdu mīlā dvesi tu

. . .

Un tad es pats sev neecigs atoms likos,
Ko paceļ Viņš, lai ellē nomestu.



Reiz zeedonī man daudz bij tavas mīlas,
Ak tālais draugs!
Nu atmiņas veen manas laimes ķilas
Un pelēks lauks.

Kā nāves elpā klausos vēju taktī:

Vaj vēl kāds sauks?

Un mana dvēs'le izsāp zeemas naktī

Pēc tevis, draugs.
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MEA MEMORIA

Kad atkal reiz es kļūšu šķīsts un pateess,
To brīdi veen Tu gaidi gaidīdams
Un visu nakti manā sirdī skatees

No debess tālēm skumji smaidīdams.

Bet kaut tik nojaust varētu Tu, svētais,
Ko gan šeit dzīvē neceeš mana sirds!

Ne lūgšanas, ne baudu mirklis lētais,
Ne Deevs, ne Sātans to vairs neatspirdz.

Man nav nekā, es esmu beigts uz laikeem,
Kas bij reiz dārgs, — nu nāves tumsa sedz,
Veen slimā sirds caur opiuma tvaikeem

Kā tālu zvaigni Tavu vaigu redz.



Vaj tad tu mani atminesi,
Kad zeedons zaļas dzijas vērps
Un zemi zīda tērpā tērps ?

*
*

*

Vaj tad tu mani atminēsi,
Kad gaisos gāju putni kleegs,
Bet matos kritīs pirmais sneegs?
Vaj tad?

. . .
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APMĀTAIS

Simtkrāsās saule aust un reet

Pār balteem ceļa oļeem,

Kurp veen viņš eet, kurp veen viņš eet

Ar veegleem bērna soļeem.

Preekš viņa zemu noleecas

Baltgalva Himalajam,
Un jūra bangot nostājas
Tam glauzdamās pee kājām.

Viņš visu var, viņš visu spēj
Ar brīnumu, bez vārda,
Viņš jaunu laimes sēklu sēj
Un vecos elkus ārda.

Tik neprasāt tam, kurp viņš breen,
Kas viņa zvaigzni dedz.

Jo tik caur mīlestību veen

Vīņš visu dzird un redz.



Rīts nāk; ir deena deenu aizdzinuse.

Karsts slāpju tvīkums sirdī klusi baigs
Šī roka nāvekli nes veentuļgaram,
Sērs smaida daiļā aizejošā vaigs.

J. Akuraters.

J. Akuraters.





SEENLAIKĀ

Sēž vecee šķūņa ēnā

Un drūmas runas treec:

Ka dzīve viļ un sola,
Līdz plecus vecums leec.

Mēs jaunee gavilējam
Un lidojam pa pāreem,
Mums asinis ir karstas

Kā jauneem jaguareem.

Ak, celmi, paskatatees
Uz zaļām atvasēm,
Kas mūžeem cauri steepjas
Līdz zvaigžņu pasaulēm!
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STRĀDNEEKA DĒLS

Man svešs ir tavu lūpu vīns,
Kurš sirdi karsē naktī velgā.
Gan tavā sejā zogas smīns

Kā bēgums mani aizvilt selgā.

Es esmu tevi redzējis
Tik pusnaktī kā zvaigzni kvēlam,
Bet deenā bāl tavs skaistais tēls.

Un tad es aizeju veens pats
Bez vērga nopūtam un žēlam —

Es esmu strādineeka dēls. —

Gar deevnameem, kur ticigee
Pee zemes lokās svētā bijā,
Kā sātans garam eju es

Un smeju viņu deeveem sejā.

Man Deeva nav... Es neesmu tas.

Kam gļēvā padeviba sirdī,
Kam lūpās suņu smiksteens žēls,
Es esmu dzimis vētras naktī,
Es esmu strādineeka dēls.



JAUNAM PIRATAM

Spārno mastus spītēt vējeem kāreem,
Tevi šūpo cīņas viļņu takts!

Sapņi peeder sārteem. buduareem,
Prom ir tava reibā mīlas nakts.

Sapņi ir kā nāves zāles lēnas,
Jūras ūdens — slāpes nedzesēt,

Spīdi veenreiz! Kaunees savas ēnas!

Cīņā krist ir tomēr — uzvarēt.
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PĀREJOT

Mēs esam ceļā jau pirms pirmeem gaiļeem.
Jau pusnakts pār. Velk rīta vējiņš silts,
Un leekdamees uz fontonstabeem daiļeem
Mūs viņā pusē dimdot rada vilts.

Nu Stiksai pār ...

Bet tiltam Charontēvam

Ne obols*) dots — tas draudot klusu rūc...

Neveens vairs neatgreezisees, bet gļēvam,
Tilts, varenais, zem kājām smdeeams brūc!

*) Seno greeķu nauda,
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PĒC CĪŅAS

Tāds meers!

Vaj vari eedomat —

Šīs lūpas tikko cīņas vārdus sauca?!

Vaj vari eedomat — šis stāvs

Vēlļtikko karstā cīņā trauca?!
,

. .

Raug, sejā smaids!... Ne, sāpju stariņš blāvs

Raug, acis tam cik plaši sastingušas,
Kā tāļo mērķi beidzot atradušas. —

Tāds meers!
. . .
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INTER ARMA

Rindā miglas kalni trauc

Dejodami nāves deju,
Laukos vēji vaid un kauc,
Deenas šausmās aizsedz seju.

Kailais zaldāts eerakumos

Necer vairs pēc dzīves jaunās,
Seme šķeet kā netīrs kumoss

Eerīts iznīcības žaunās.

Un ik pulks, ko neprāts tvēris

Dzīvneeciskās dziņās kaistot,
Asinis un sēru laistot,
Ceemus apstaigā kā mēris.

Bet ik māte karos smeetā,
Savu bērnu glauž ar vaidu,
Kas no krūtīm mīlas veetā

Eezīž asinis un naidu.
.
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KRITUŠAIS

Viņš guļ uz krustceļa līka,
Kur tramvaji rindās seenas,

Pār peeri tam asiņo pēdējā brūce

Kā lentiņa sarkana, sīka,
Ko pirmās brīves deenās

Viņš nēsāja pee krūts.

Eet ļaudis garām un skatās

Tam sastingušās acīs,
Kas izspeedušās platas.
Dažs beedri, dažs naidneeku zīlē,
Bet acis atbildi sacīs

Kā strādneeks nīst un mīlē.
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PĀREJAS LAIKMETĀ

Tas bij vakar. Sakropļoti
Mūsu brāļi cīņā krita — —

Šodeen ceļas tee iz kapeem
Rindās stājas cits pee cita.

Nāc un skatees, uzvarētājs
Antejs zēlees ! Cīņas deena

Pāri plēšas zemei svētai

Sarkana kā rožu seena.

Lai šīs cīņas karogs plīvo,
Lai pār zemi as'nis līņā!
Mīlu izstarojot cīņā
Varons nāk un mūžus dzīvo.
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Ne pārbaudit, ne mērot cilveksirdi

Tu vēlees, Deevs, to grūzdams izmisā,
No pirmās deenas jau tu viņu dzirdi

Kā kalna strautu šalcam mūžibā.

Bet viņas nakts un kaislibas tu baidees,
Kad zūd tai meers un tava vadiba,
Tad tu to sit un bangām tālu šķaidees
Un zeme raud un visa radiba.
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INVALIDS

Reets leesmas sveež pa logu asinssārti,
Un pukst man sirds kā pagājušās deenās,
Māj vecais maršals smaididams pee seenas:

«Uz preekšu droši, vaļā vērti vārti!»

Man šķeet, ka aizskreen beedri cīņu brāzmās,
Bet līdz es neteeku ar klibo kāju,
Jau peektais gads, ka dzīvoju pa māju,
Kā as'ņu peļķēs mirkdams vakarblāzmās,

Veen kalni zin un lejas ērgļa gaita,
Kā cīņās bruku slavas kārs ar preeku.
Nu lēkādams uz kruķeem soļus skaitu.

Ne ģermānī, ne veenteesigā flāmī —

Vairs aklām acim pazīt eenaidneeku
. . .

Un maršals bāl pee seenas melnā rāmī.



MANS BRĀLITS

(Maza bēlade)

Mans brālits karā kritis,
Bet nakīs es dzirdu — tas jāj
Uz balta, stalta zirga
Un durvju preekšā stāj.

Ar nosalušeem pirksteem,
Tas logā dauza spēji,
Bet māte meegā atbild:

«Tee dēls, tik zeemas vēji!»

Es būtu gājis eelaist,
Bet kaķa acis gail
Pee pašām āra durvīm,
Un man tik ļoti bail.

Kad rītā prasu mātei,
Ta nogrimst it kā bēdās...

Lai augot leels, gan eešot

Es ari brāļa pēdas -

Mans brālits karā kritis,
Bet naktīs es dzirdu — tas jāj
Uz balta, stalta zirga
Un durvju preekšā stāj...
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VECA DZEESMA

Kad laukā negaiss dzirdams

Es dzeesmu atminu,
Ko dzeedaja viņš mirdams

Par savu tēviju:

«Lai vētra brāž, lai dragā, -

«Ar tavu likteni

«Es saistits kārā smagā
«Pret visu pasauli.

«No tava slavas rīta

«Viss manās krūtīs mirdz,
«Bet ja tu sērās tīta,
«Tad ari mana sirds...»

Kad laukā negaiss dzirdams,
So dzeesmu atminu,
To dzeedaja viņš mirdams

Par savu tēviju.
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DVĒSELE

Vaj gūstekne iz mūžibas šurp vesta

Tu dvēsele, kas meesas varā smoc,

Jeb praveete, no svēta gara nesta,

Kai cilvēcē ir jāpauž deeva sods?

Kā spitigs bērns tu vēlees — veegli nesta,
Un nenāc līdz, un smagi zemē ploc . . .

Kad nakts šķeež gaisos gaismas pārpaleeku,
Es aukles Skumjas rokās tevi leeku.
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MĀTEI

Tavs bālais vaigs man parādās ik brīdi,
Kad tumšas sāpes dzirdu sirdī kūdām,
Kad atrodos no kapa tikai sprīdi.

Un atkal preekš man izbēgt visām kļūdām
Un tumšās nakts un veentulibas bītees —

Kad, māt', tu nāc no manis atvaditees.



LEELAJĀ PEEKTDEENĀ

. . . Tad sauli žņaudza smaga tumsas vara,

Un zibens spožs kā zobens zemjup trauca,
Bet dziļas mīlas apstarots Viņš sauca:

«Tēvs,peedod teem, —tee nezina, ko dara!»

Un» vētra rima
...

Žēlsirdiba reta

Bij parādita lēnprātīgā garā,
Bet strīdedamees salīduši barā,
Tee kauliņus par Viņa svārkeem meta —



78

VAKARĀ

Kad izgailēja kāvi

Virs tumšās pamales,
Tad atminēju nāvi

Un kapa tumsu es.

Bet nolija lēns leetiņš,
Nu atkal zvaigznes mirdz

Vismaigāk Zelta Seetiņš
Kā paša Deeva sirds.
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PAVASARĪ

Saulite mīļā jau vizinās laukos

Klusinot Vējmātes nopūtu žēlo,
Dzeestošo zvaigznīšu nomesti, kvēlo

Asaru kristāli smaržigos traukos.

Cīruļi trallina, baloži dūko,

Bailigā dzeguze ataugā kūko :

Svētelis klabina, mežzosis klaigā —
—

Dzīivba visur, dzīviba staigā!,

Steidzigi izdzen ar zirdziņu mudro

Kalppuisis tīrumā vagu pēc vagas,
—

Rokas top gurdenas, kājas top smagas, —

Apsēžas, uztaisa pīpi un gudro:

«Saulif, tu vāji pār strādneeku spīdi:
Pav'sarī tvanigā, rudenī slapjā
Cīnās viņš darbeem kā zvēreem ik brīdi,
Beidzot tak uzveikts un salausts krīt kapā»
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UZ BURTNEEKU EZERA

Rondo

Mēs sēžam mēmi
. . .

Laiva veegli līgo,
Viss ezers reeta ās'nīs spīgo,
Kā sarkans galds, kur klusums teesu spreež
Kur dzelmju kārais mīklas dod un speež,
Mūs klusu ceest, lai roku nevīžigo
Steepj vakars melns, un irkli elastīgo
Pret neredzamām radzēm salaust sveež;

Lai drošais skats, kas tumsā ceļu veež,
Dzeest reeta kvēlam līdz.

Jau mainas krāsas
. . . Kaiju spārni žvīgo

Uz Angžas salu.Laivu bezbailigo
Vēl pēd'jā ezerelpa krastā sveež.

Aiz mums nu nakts pār dzelmi zvaigznes šķeež,
Kur Laimdota pa kristalpili līgo,
Kā lūgdamās mums līdz.
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AKURATERAM

. .
. Un brīži ir, kad sajutos es leeks,

Kad sirdī tukšs viss šķeet un pasaulē.
Taīs tumšās stundās plūst Tavs «Deenu preekš»,
Kā balzams brīnišķs manā dvēselē.

Un kalpu zēns es naivs un sapņains kļūstu,
Kas bērna acim visu uzlūko;

Kas preekā līdzi smaržai projām plūstu,
Kad viss tam sneegts ar zeedu sarkano —

Un tā aizveen, kad sirds ar sāpēm karo —

Man talismans slēpts Tavu jambu taktī,
Līdz atdzimstot sirds atkal ilgās staro

Ar Tavām- dzeesmam zvaigžņu gaišā naktī.
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MANS DRAUGS

Teodoram Zeifertam

Cik daudzreiz stundā veentuligā,
Kad skumjo domu nav kurp vērst,

Es sapņos aizlidoju Ģigā
Pee sava labā drauga sērst.

«O! Zeemeļneeks», viņš saka jautri
Un durvis plaši vaļā ver:

«Nu nāc veen eekšā, ko tik kautri,
Tā leelam vīram nepeeder!»

Un krēslas pilnā istabiņā,
Kaut viņš pats ir tāds sīks un mazs

Es redzu leelu milzi viņā,
Par kādu melš tik pasakas.

Bez tam viņš šķeet man ari burvis,
Kas visas sirdis cauri redz,
Kam vaļā veras visas durvis

Un eņģels ceļa zvaigzni dedz.

ļBet vārdos veenkāršos un gausos
Tam gaišs un mūžigs vijās viss

. . .
Un es bez elpas viņā klausos,
Virs zemes visu aizmirsis.
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MANA ĢEOGRAFIJA

Es raibo atlasu sev preekšā veru:

Vij pasaules, un tālāk, tālāk veen

Pār zilām jūyam mikleem spārneem skreen,
Kā gāju putni, acis pilnas ceru.

Tās atpūšas uz tālās Sicilijas,
Tad ilgās dreb jau Kaukaziju sveikt

Bet te kā vējš klāt mazais brālis plijas
Un pavēl skaisto ceļojumu beigt.

Kā mežonens viņš lapas plēš bez gala,
Bet stiprāks es, un uzvaru man sveikt.

Tad as'rām tas grib krusttētiņu veikt,
Un rokas steepj pēc seenā spraustā skala.

«Ne, mīļais draugs, ar uguni nav brīv!»

Teic krusttēvs, mīkstu darot balsi bargo,
Un galva tam kā Kazbeks sneegā margo,
Kam pāri skals kā ilgu zvaigzne plīv.



84

VAKARA PEIZAŽS

Mākons pārskrēja asarām smagām
Un uz bridi viss palika košs:

Zelta kuģis ar sarkanām flagam
Debess tālumā nogrima spožs.

Plašais okeāns sastinga miglā
Nāves salti, kā milziga acs,

Kamēr atrisa vijumā žiglā

Zvaigžņu leelceļš uz mūžību plats.
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Kad deenu preeks ir dvēslei gājis garām
Un vakars logā zvaigžņu rakstus jauc,
Tad atdodos es sirmo eelu varam

No drūmas akmens poēzijas skauts.

Ko deena leedz, ko vakars logā dzēsa,
Ko ari tu, man negribēji teikt,
To akmensvaloda nu atklāj vēsa

Ik solī man un negrib mūžam beigt.

Gan saka ja, gan ne, tik stindzinoši,
Ka apstājos es drūms pee tava nama,

Kur rozes logā kvēlo valdzinoši:

Tev veenigai šī mīkla atminama.
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Taī junijdeenā bij mums ceļa sauceens:

«Uz «Sprīdišeem» pee Annas Brigader!»
Un tas tik bij veens skaists un varens brauceens

Ko līdzigs cits tik beeži neatsver.

Mans ceļa vadons redaktors un dzejneeks
Maestro Jānis Kārkliņš bij tik jauks,
Ka rādījās, kā allaž dēku zvejneeks,
Man veenā mirklī Mefisto un draugs.

Pār deevzemites~klajeem viļņojošeem,
Zem cīruļkoreem dzidros debešos

Mēs staigājām kā teikā soleem drošeem

Un pirms ko saule laidās vakaros,

Jau nonācām pee mērķa Tērvet's lejā,
Kur nama mātes laipnums čalodams

Mūs apņēma kā maigums apņem dzejā,
Kas tālāk vārdos nav man izteicams.



Kaut lapas dzelteja un sarka

Un vēsāks kļuva debesjums, —

Eekš klusā Arkadijas parka
Bij skaistas satikšanās mums.

Bet tagad veens es eju . . .
Skatos

Un līdzi nīkstu atmiņai:
Tāds rudens zeltojās tev matos

Kā Sudrabkalna Klodijai.
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NOREETĀ

Aiz birzes lejā
Caur mākoņu vārteem

Saule slīd.

Tu raugees pee loga
Un tavā bālā sejā
Tik acis vēl leelas un drudžainas spīd
Kā austošas zvaigznes.
«Vaj vakars jau sauliti aiznes?!

Ka nenosalst birstala

Tērpā dzintarinzaļā, —»

Tu saki smaidot,
Bet vakara vārti

Noreetā sārti.

Paleek vēl vaļā
Kā gaidot.
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DAUGAVA

Pār tevi to ruden bij nopostits ik tilts,
Kā zobens kails tu smējī eenaidneekam,
Ko latvju ārēs dzina mežoniga vilts.

Nu svešais kara pulks guļ izkaisits kā smilts.

Waj veenmēr savos krastos skani grūti,
Kā zobens makstī saukdams rokas drošas?

Ne, plūdums šis viss viz no saules košas

Un šņācot plēš kā lemess zemes krūti.
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SLIMIBĀ

Brūnas seevas leesmu rokās

Dvēs'le lūdz pēc vēsas lāsas,
Brūnā seeva dzeed un lokās,
Karsta smilts no tuksneškrāsas

Mateem, manā sejā kaisās.

Un kā nīkuls bērns es raudu

Nevarigs uz roku šūpam,
Apņemts nevairāmu snaudu.

Brūnā seeva kārām lūpām
Manas acis skūpstit taisās.



VECTĒVS MAZAJAM

Nakts veegli pārlicļo kā ēna

Pār tavu šūpuli, mans draugs,
Līdz mātes balss kā vēsma lēna

No saldās dusas tevi sauks.

Bet es sen skatos jau uz rūtim,
Kur salna atnāk zeedus kost

. . .

Un nakts man smagi guļ uz krūtim —

Bezgala žņaudz un smacē nost.
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UBAGS

Ikdeenas kļūstu vārgāks:
Zūd domas, kājas trīc,
Tik vēl par visu dārgāks
Man dzeltens klinģerits,

Kas tāls kā zvaigžņu ēna

Man uzsmaididams spīd,
Kad mana roka lēna
Pār gaišo stiklu slīd.

Un nosmaržo vēl pakaļ
Kā mīlai plaucis zeeds,
Kad stingums mani sakaļ

Vaj nemeers projām treec
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NO RĪTA

«Nāk!» —zvaigznes eemirdzas un mēness brīnās,
Mežs tumsā nopurina zaļo galvu.
Nakts šaubās vēl kā kavēdamās cīnās,
Bet rītens spējš klāj austrumus ar alvu.

«Nāk, saule nāk!» trīc dzelmē zvaigžņu tīkli,
Melns mākons steigā pārskreen nokavejees,
Sārts gaismas šķēps kā taustot gaisos slējees
Un tumsas nezvērs bezspēkā vāž rīkli,

Tad — sabrūk pīšļos. Putni mostas koros

Un zvēri apsveikt balto karaleeni

Nāk meža stigu zaļos koridoros.

Tik akli ūpji paslēpušees veeni

Guļ tumšos dobumos kur garo prauli
Un nespēcigi eenīst leelo sauli.
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LIKTENIGAISVAKARS

Tijai Bangai

Ak, cik liktenigs tas vakars,
Kad uz raibā segu klāja
Zalomejas mīlas sakars

Simtām sirdis valdzināja!

Tad es Joanana veetā

Sāku kvēlot uz šo seevu

Mirklī zaudēdams uz mūžu

Debess skaidrību un Deevu.



IZSKAŅA

Vēl nāves tumsā

Zem kapa smilgām
Mēs sauksim dzīvei,

Mēs sauksim tai:

No diveem sapņeem,

No divām ilgam
Veens daiļums — mīla

Zeed mūžibai.
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LAPSENE — Mākslas un zatiras žurnāls.

LŪK, KĀDS JOKS! — Komēdija 1 cēl. Lokalizējis Ed.Alainis

A. MOREKA —
Laimes atslēga. Komēdija 1 cēl.

P. R O Z I Š A — Atreebiba un citas noveles.

A. RUDENKOVA — Revizija. Komēdija 1 cēl.

K. ZARIŅA — Sakostā roka. Komēdija 1 cel.

J. ZEEMF.ĻNEEKA — Nezināmai. Dzejas.

Z I L T A R A — Pirts sestdeena. Komēdija 1 cēl.

KĀRĻA STUDENTA — Zvaigžņu krusts. Dzejas.

SUKUBURA - Raibā lenta.

ED. VIRZAS — Zaļā Zemgale. Tēlojumi.

ED. VULFA — Atreebšanās. Komēdija 1 cēl.

Bez augšminētām vēl iznākušas šādas grāmatas:

ED. ALAIŅA — Klusā ģimenē. Komed. 1 cēl.

ED. ALAINA — Bez atļaujas. Komēdija 1 cēleenā.

LEDIMARA — Tēvijas grāvēji. Romāns.

J. ZEEMEĻNEEKA — Aizejošais. Dzejas.
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