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VI. daļa

Manas romantiskās dēkas drīz vien izbeidzās.

Mencendorfs nebija ģimnāziju nobeidzis, divas

sudraba strīpas tas ari vairs nedrīkstēja valkāt

ap cepuri. Ari slīcināties viņš nebija gājis kā so-

lijies, bet staigāja gluži mierīgi sausā.

Ko tāds derēja!
Tēvs to bija pārvedis uz mājām un licis mie-

rīgi art zemi savās „Gesinde Peles".

Reiz viņš gan man atrakstija, ka atzinis par
labāku kā Pausts nodoties svētīgai darbībai, bet

es esot Grietiņa un ka „das ewig weiblich zieht

uns hinan".

Viņš — Fausts, un es — Grietiņa? Man bija
dusmas.

Es taču jau ar viņu biju galā, viņa vēstules

es saplēsu un iemetu krāsnī. Bet pēc ilgiem ga-
diem man tomēr reiz iznāca ar viņu sastapties,
tikai citādā veidā.

Tas bija 1904. gadā. Rūmane-Ķeniņa kdze

bija uzņēmusi Jūrmalā lielu pansiju, kur pulcē-
jās tā laika visi progresīvie gari, starp tiem ari

Dārziņš, kas komponēja manu „Mēness starus

stīgo", un Plūdons, kas nesen bija laidis klajā
savu dziji iespaidīgo «Atraitnes dēlu".

Man gadijās turp aizbraukt ciemā un pāra
dienu palikt pie laipnās mājas mātes.

Otrā rītā izgāju zālē, un man tecēja pretim
puisītis ar brūniem cirtainiem matiem. Viņš man

kaut ko sen redzētu atgādināja. Es sarunājos ar

viņu kā jau ar bērnu un prasiju: „Kā tevi sauc?"
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Puisītis man atbildēja: „Kā tu nu nezini. Es esmu

Laimons, un man ir slavena tante Aspazija." —

Es apstulbu. Te ari gadijās viņa māte un

laipni lūdza mani ienākt viņas istabā. Ak Dievs,

ko es ieraudziju! Tīri kā svētnīcā. Visas manas

portrejas palielinātas pie sienas un apvītas ar

lauriem.

Te nu bija: „Mehr wert als aile Lorberkronen

ist der Unscnuld heitre Blumengruss."
Tikai tad tas bija otrādi. „Es māku ari visa6

tavas dzejas", puisītis sacija. Bet man jau toreiz

maz kas bija nācis klajā: tikai „Vaidelote" un

puķes". Mencendorfs pats, cik atceros,

bija miris.

Bet atgriežos pie savas skuķes dzīves. No

„tikumu tantes" mani māte bija pārveduši uz citu

dzīvokli. Ari tur man patika. Tā bija Hildebran-

des ģimene, un tai bija divas meitas. Vecākā,

Alīse, ļoti skaista un brīnišķa dziedātāja. Viņa
dziedāja vācu baznīcā korī un bieži solo. Vaka-

ros viņa bieži spēlēja un dziedāja, un es tad ne

aci neaizmigu, cik ļoti man viņa patika.
Es māti lūdzu, lai ļauj man ari klavieres spē-

lēt, un tur ari bija mans pirmais mūzikas mācības

sākums. Nekur tālāk tomēr netiku par iesākumu

pēc „Damma", jo Alīse apprecējās. Ari visa ģi-
mene negribēja vairs tik lielu dzīvokli turēt, un

man bija jāmeklē, kur apmesties citur. Bija ari

tur vēl citi pansionāri: vēlākais Jelgavas aptiekārs
Dučkēns ar māsiņu Aneti. Puika Dučkēns mei-

tenes neieredzēja un sita ar knipi pa pieri.
Ari no pašas Hildebranda kdzes es kādu rītu

dabūju smagu pliķi pa ausi. Tā meitenēm manā

vecumā vajagot.

No turienes pārcēlos atkal pie iemīļotiem,
vecajiem Jansoniem. Viņš pats, kā jau minēju, bija
prūsis un mamma latviete. Viņš muižnieku klubā

vēl izpildija virssulaiņa vietu un dabūja lielas
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dzeramnaudas, bet kādreiz atsvieda visu maku

važonim. Mamma to jau zināja un bieži viņu
gaidija uz ielas.

Kad atradās skaidrā prātā, tad viņš mani mā-

ci ja izteiksmīgi runāt jeb deklamēt, un tas ari

skolotājām ļoti patika. Viņš māci ja mani Ulanda:

„An der Quelle sass der Knabe,
Blumen wand er sich zum Kranz

Und er sah sie fortgerissen
Treibend m der Wogen Tanz."

(Pie avota sēdēja puisēns un vija puķes vai-

nagā, bet viņš redzēja tās aizraujam un nesam pa
straumi projām).

„Tev vajag vārdu puķes tā dvest it kā tās

tev būtu rokā", viņš mācija. „Un kad redzi tās

aizraujam pa straumi, tad žēli ievaidēties un ro-

kas izstiept."
Tādas mācības viņš man arvien deva un, tā

sakot, bija mans deklamācijas skolotājs. Bez tā

viņš arvien piekodināja: „Tu nevienu citu nepreci
kā „balto ģenerāli". Ja precēsi citu, tev ies slikti."

Un, diemžēl, tā ari ir noticis. Un es, Solveiga,
gaidu vēl arvien uz „balto ģenerāli", kas, laikam,
nekad neatnāks.

Uz laukiem gan nu biju aizbraukusi, kaut gan

man bija tikai 15 gadu. Mācītājs iesvētīšanai

mani nemaz negribēja pieņemt, bet kaut kā tas to-

mēr notika.

Tante teica, ka varot bez Dieva svētības no-

mirt, un precēties jau ari varēšot. Vai gribot
gaidīt, kamēr man sēnes aiz ausīm aizaugšot.

Mājā pārbraukusi, es stipri saslimu, jo karstā

dienvidū biju iebridusi dīķī zināmā laikā: man

bija kauns mātei par visām nebūšanām stāstīt, un

domāju, ka nu uz visiem laikiem būšu tīra un

glīta. Bet iznāca otrādi. Ar pūlēm tikai aizvilkos

istabā un ar lielām sāpēm sagulēju trīs mēnešus.
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Ārstu arvien man veda no Jelgavas, un ar pūlēm
tikai mani izglāba.

Izdevumi, protams, bija lieli, un bez tam paga-

dijās kāds lopu mēris, kas nopostija visus mūsu

zirgus un citus lopus.

Māmiņa bija aiz bēdām pavisam slima, tikai

Zaļās muižas grāfs iežēlojās un palīdzēja uzcelt

jaunu saimniecību.

Ari jaunu māju viņš palīdzēja uzcelt un sū-

tīja mums brīnišķīgas puķes no savas siltumnīcas.

Kaut tikai tētiņš nebūtu tik stipri padevies alko-

holam, ka mūsu lielos laukus un labo zemi gan-
drīz nemaz vairs neapkopa. Ari no jaunajiem
lopiņiem daži noslīka akā. Smalko vilnu puiši
valkāja zeķēs.

Māmiņa gan ātri piecēlās, bet viss tas viņu
tā bija sagrauzis, ka tik jauna un skaista tā sāka

jau nosirmot.

Mūsu palīgs, grāfs Mēdems, drīz nomira, un

tā mēs iestigām bēdās un postā.
Pēc trim mēnešiem sāku gan piecelties un

staigāt un pat varēju aizbraukt uz Jelgavu. Aiz-

gāju apciemot mīļotos Jansonus.
Ari tur bija savas bēdas: vecākā meita gulēja

slima ar ģikts sarautiem locekļiem, un es gadijos
taisni tanī brīdī noiet, kad viņa mira. Vecais

papa bija piedzēris, un kuras dziesmas meldiņu
uzņēma, tā tūlit sajuka. Mēs visapkārt raudājām.
Bet ko tas līdzēja, nāve savu upuri nelaiž no ro-

kām ārā. Grieķiem, vismaz, ir skaists simbols:

„Hermess, ar zelta zizli pa priekšu iedams, ved pa-

zemē, un katru, kas samaksā vienu obolu, Charons

aizved pāri nāves upei uz paradizi, Eliziju." —

Žēl, ka mūsu reliģijā nav mirušiem tik skaistas

izredzes. — Bez tam dzeršanas posts mūs moca;

piem., papus Jansons Charona vietā to pašu obolu

būtu nodzēris jau krastmalā un pāri neticis.

Es jau no bērnu dienām tikai par grēkiem
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vien esmu dzirdējusi. Tādēļ manī ari ir attīstiju-
šās divas īpašības: pesimisms un humors. Bez jo-
kiem es gandrīz nevaru iztikt, tie man ir kā dzie-

dinošs balzams.

Skumjas radošie faktori, šķiet, manu būtni

jau bija sākuši iespaidot vēl pirms manas dzimša-

nas. Savādi tas izklausās, bet tomēr tā ir patie-
sība.

Vispirms jau tābija iedzimtība šī jēdziena pla-
šākā nozīmē un, otrām kārtām, daži nejauši noti-

kumi, kas tāpat nepaliek bez savas iedarbes.

Par vienu no tādiem atsevišķas dabas nejau-
šiem notikumiem te gribu pastāstīt. Viņš norisi-

nājies tad, kad mana māte mani vēl nēsājusi zem

savas sirds.

Kad mēs_ ar māti, manas bērnības laikmetā,
braucām uz Uziņiem viesos, tad braucot pāri upei
māte man norādija uz kādu kārkliem apaugušu
dziļu dobumu upē. Sakarā ar šo dobumu viņa
man izstāstija šādu drausmīgu notikumu.

Mūsu māju pirtī, laiciņu pirms manas dzim-

šanas, dzīvojusi kāda pavieglas dabas sieviete ar

mazu, 4 gadus vecu, puisīti. Puisītis bijis mīļš
bērns skaistām zilām actiņām. Saukuši viņu par

Jānīti.
Māte šur un tur strādājusi dažādus gadijuma

darbus, bet par Jānīti maz likusies ko zinot. Jā-
nītis dzīvojis vienmēr izsalcis vai pusbadā. Allaž

vien viņš atnācis pie manas mātes un skumji uz to

raudzijies savām zilām actiņām. Māte tad pra-

sījusi:

„Nu, Jānīt, kā tev iet?"

Uz to Jānītis žēlā balstiņā atbildējis:
«Maizītes gribas ..."

Māte tādos gadijumos Jānīti vienmēr pabaro-
jusi un paglābusi no bada.

Bet reiz šī sieviete ar mazo puisīti pazudusi.
Pēc kāda laika tā gan atkal parādijusies, bet bez
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Jānīša. Viņa stāstijusi, ka bijusi Leišos pie savas

māsas un tur ari Jānīti atstājusi.
Bet sieviete mātei un citiem apkārtējiem liku-

sies tāda savāda un aizdomīga. Tāpat policijai.
Beidzot policija šo sievieti apcietinājusi un

sākusi izziņu par to, kur palicis viņas bērns.

Klaušinājis viņu ari Jēkabmuižas lielskungs un

solijis izlūgt no ķeizara viņai žēlastību, ja viņa
vaļsirdīgi atzīšoties savā noziegumā. Beidzot vai-

nīgā tiešām atzinušies un izstāstijusi visu, kā viņa

mazo Jānīti iegrūdusi un noslīcinājusi kārkliem

apaugušajā upes atvarā.

Izmisumā un nāves bailēs puisītis nežēlīgajai
mātei turējies pretī visiem spēkiem un lūdzies:

„Mīļā māmiņ, noslīcini mani... Es būšu labs.

Kad izaugšu liels, došu tev maizīti..."

Bet briesmone māte bijusi nepielūdzama.
Tā puisēnam muti piebāzusi ar zemēm, lai tas

nevarētu pabļaut. Tad puisēns ar rociņām ieķē-
ries mātei drēbēs un turējies. Bet briesmīgā māte

viņa rociņas salauzusi. Beidzot sakropļotu, sa-

dauzītu tā mazo iegrūdusi atvarā, kur tas ari

nogrimis ...

Briesmīgā māte gan vēlāku sieta pie kāķa
staba, kas atradies pie Gudēnu mājām, bet tas nav

mazinājis šī briesmu darba iespaidu, kādu tas at-

stājis visā apkārtnē.
Uz manu māti šis notikums atstājis sevišķi

dziļu un satricinošu iespaidu. Bet mani, kā jau

minēju, tā nēsājusi zem savas sirds. Un ir taču

diezgan pazīstama lieta, ka mātes pārdzīvojumi
tādā stāvoklī atstāj iespaidu ne tikai uz māti vien,

bet ari uz nākamo bērnu. Un man šķiet, kas šinī

gadijumā tā noticis ari ar mani. Manā dvēselē ir

kāds immanents traģisms, kas iet man līdzi visā

manā dzīves gaitā. Labi, ka viņa smago slogu
varu mazināt ar sava gara otro pusi — ar humoru.

Tikai tā varu uzturēt savas psiches līdzsvaru.
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Traģiskais gadijums ar mazo Jānīti pieder, tā

sakot, pie mana pesimisma «aizvēstures". Bet ari

manas dzīves «vēsturiskā laikmetā", kā jau minē-

ju, pesimisma faktoru nav trūcis.

Pagaidām te tikai aizrādīšu uz dažiem tādiem

notikumiem manā pēcskolas laika sākumā vecāku

mājās.

Augšā jau minēju par lopu mēri. Tas no-

pļāva maniem vecākiem 16 govis un 6 zirgus, ne-

skaitot sīkos lopus.

Starp kritušiem zirgiem bija ari kāds ļoti
skaists un dārgs braucamais zirgs, ko vecāki nesen

bija pirkuši.

Tāpat skumjas veicinošs faktors bija ari sli-

mības, kas mani šad tad piemeklēja.
Prieku nedarija ari mana tēva pārāka nodoša-

nās degvīnam, tāpat viņa pārāk lielā bezrūpība

un nolaidība, kas grāva mūsu saimnieciskās eksi-

stences pamatus.
Bet — par laimi — netrūka mājas dzīves laik-

metā ari uz jautrinošu apstākļu un komikas.

Mana slimība drīz bija pārgājusi, un jaunības

spēki atkal bija atkarojuši atpakaļ savas agrākās

pozīcijas.
Ari saimniecība ar grāfa Mēdema palīdzību

atkal bija uzlabota, un kritušo lopu vietā iegādāti
jauni. Sākās ikdiena un tā dzīve, kas iet pāri

parastai ikdienai, t. i. izprieca.
Mana māte gādāja, lai man uz laukiem ne-

būtu garlaicīgi un tāpēc allaž vien mani veda gan

uz ballēm, gan godībām, gan viesībām.

Tā, piem., atceros kādas kāzas, ko dzēra trīs

dienas. Jaunie ļaudis tur priecājās un dejoja, bet

vecākā paaudze mielojās pie bagāti apkrautiem
kāzu galdiem.

Es, par nelaimi, kopā ar māti biju nosēdusies

uz sola starp dažām resnām lauku mammām. Tās

bezgalīgi ilgi ēda un trieca, trieca un atkal ēda.
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Man gribējās dejot, un mani kavalieri stāvē-

ja istabas durvīs un mani gaidija. Bet kad es

gribēju piecelties, tad māte man deva duncku sā-

nos un lika saprast, ka tas būs nepieklājīgi. Neko
darīt: bija jāsēd. Es gan dusmojos, gan smējos,
bet mammas kā ēda, tā ēda.

Vēl atmiņā kāda lauku balle. Sēžu dejas zālē

un vēroju publiku. Te man ienāk prātā doma par

personisko magnētismu un domu pārraidīšanu.
Domāju, būs te šī hipotēze jāizmēģina. Do-

māts, darīts. Man pretī, zāles otrā pusē, sēž kāds

bāls, bet skaists un šķietami interesants jauneklis.
Labi. Tas būs manu izmēģinājumu objekts.

Sāku to intensivi uzlūkot un pie tā piedomāt.

Jā, tiešām. Pēc laiciņa tas ceļas un nāk mani

laipni lūgt uz deju.

Dejojam ar. Bet — ak tavu sūru nedienu!

Kā viņam smirdēja mute! Es gandrīz vai noģību.
Bet ar to deju vēl nepietika. Nākamā dejā

viņš bija atkal klāt!

Man cits nekas neatlika, kā aicināt māti un

abām mukt no balles prom.

Reizēm māte mani veda ari uz Jelgavas bal-

lēm. Atceros, reiz tāda bija lepnajā Cēri vies-

nīcā, un man mugurā bija skaista rozā kleite.

Sēdam atkal abas ar māti dejas zālē. Te nāk

kāds slaiks jauneklis mani aicināt uz deju. Es

aicinājumu ari pieņemu, ceļos un eju. Te mani

kāds rauj aiz svārkiem. Atskatos atpakaļ —

māte.

Ateju atpakaļ un jautāju, kas sakāms? Te

māte pārmet man:

„Nu ko tu ar to dejosi, tas jau katolis, jo

viņš taču no Līvbērzes!"

Sirsnīgi sevī nosmējos par mātes īpatnējo fi-

lozofiju un par īpatnējām rūpēm, ko tā man

velti ja.
Tādu un tamlīdzīgu incidentu manā lauku
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dzīves laikmetā bija ne mazums. Un tas bija
labi. Es mīlu humoru, mīlu dzīves komiķu, ko-

miskas situācijas, dažādas nerātnības un atjau-
tas. Tas, kā jau minēju, ir pretstats manam pesi-
mismam. Tas man neļauj nogrimt nospiedošā
dzīves drūmumā, tas palīdz pārvarēt dzīves

skumjos brīžus.

Komiskās situācijas atceroties, dažreiz varu

sirsnīgi nosmieties pati pie sevis un klusībā,
vientulībā daudz ko pārdomāt, kas ar komiķu

sakarā.

Bet tagad piegriezīšos lauku dzīves nopiet-

najam saturam, nopietnas darbības un dzīves gai-
tas apskatei.

Skolas gaitas, kā jau minēju, bija nobeigtas,
un vecāku lēmums bija, ka nu meitai ir jāpaliek
mājās. Šo viņu vēlēšanos tad ari izpildiju.

Biju sešpadsmit gadus veca, kad pārnācu

mājā. Biju ļoti nelaimīga, ka bija jāpārtrauc
mācības gaitas. Bet neko darīt.

Mājās nu sākās pavisam citas gaitas un cita

dzīve. Tagad man māte nolika istabas vidū ve-

selu drēbes baķi, un tas bija jāizšuj un jāizstrādā
pēc vissmalkākiem rakstu paraugiem gan ar pēr-
lēm, gan bez tām.

Neko darīt, sēdēju istabas vidū un šuvu.

Bet mana sirds nebija pie šī darba, gars prasija
kaut ko citu. Tāpēc aiz roku darbiem un šuvu-

miem man bija paslēpta grāmata, ko lasiju tad,
kad māte neredzēja. Kad māte nāca, tad grā-
matu paslēpu zem šuvumiem un izlikos čakli

strādājam.
Saprotama lieta, ka darbs daudz nekur ne-

gāja. Māte šad un tad gan nodusmojās, gan ari

nobrīnijās, noteikdama: „Meiten, tev nemaz tas

darbs neveicas."

Bez roku darbiem pratu un labprāt strādāju
ari citus darbus. Reizēm gāju govis slaukt, sienu

grābt, pie lauku darbiem, bet māte domāja, ka
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man visvairāk piemēroti ir smalkie roku darbi,
par ko te patlaban runāju.

Tikai te man jāteic, ka ari šinī praktiskā
darba dzīvē es biju divdabe un kontrastu būtne.

Tai darbā, kas man uz vecāku vēlēšanos bija
jāstrādā, nebija mana prieka un manas dvēseles.

Mans gars, kā jau teicu, bija citur, citā pasau-
lē, kas nebija šī praktiskās dzīves un pelēkās ik-

dienas pasaule. Manas ilgas gāja tālu viņai pāri
un kāri meklēja citu pasauli, un tā bija gara
darba un garīgo centienu pasaule.

Drīz es viņu ari atradu. To paveicināja kāds

nejaušs gadijums.
Man bija kāda skolas biedrene Jansone. Tā

bija dabūjusi vietu par mājskolotāju vai, kā to-

reiz teica, guvernanti Biļļu mājās, ne visai tālu

no mums.

Šad un tad viņa pie mums mēdza atnākt cie-

mos. Reiz viņai līdzi bija atnācis ari viņas brālis,

filoloģijas maģistrands Kārlis Emīls Jan-
son s. Tas bija cilvēks, kam manā dzīvē bija
lemts spēlēt ievērojamu lomu.

Kārlis Jansons bija ļoti izglītots, apdāvināts
un vispār plaša vēriena cilvēks. Viņš bija beidzis

Tērbatas universitātes filoloģisko fakultāti un

tagad ar savu māsu, skolotāju, dzīvoja Biļļu mā-

jās, gatavodamies maģistra grāda iegūšanai.
Viņš jau nebija ari vairs jaunais: apm. 45

gadi vecs, papliku galvu, bet toties cilvēks „ar

galvu".
Bez valodām: latiņu, grieķu, sanskrita, krie-

vu un vācu, viņš vēl labi pārzināja filozofiju,
literatūru un estētiku. Atceros, tanī laikā viņš
patlaban studēja Dīringa filozofiju.

Viņam bija ari plaša bibliotēka, kurā atradās

Kanta, Hegeļa, Platona un citu filozofu darbi. Tā-

pat ari daiļliteratūras klasiķu darbi: Šillera, Gē-

tes, Šekspīra, Gogoļa, Puškina, Gribojedova,
Dostojevska v. c.



Aspazija 1919. gadā.
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Bet viņš nedzīvoja šinī internacionālajā domu

pasaulē vien. Nē. Viņš bija ari liels patriots, kas

degtin dedza par dzimteni, tēviju, par latvietību

un latvisko kultūru.

Ar šo izglītoto un plašā vēriena gara cilvēku,
ko biju redzējusi ari Jelgavā, bet personīgi ne-

pazinu, tagad nu tuvāk iepazinos. Tas spārnoja
manu dvēseli, tas daudz ko solija manam atziņu
alkstošam garam.

Norunāju ņemt pie viņa stundas un mācīties.

Viņš nāca pie manis pāris reizes nedēļā, un es

strauji atkal atjaunoju pārtraukto izglītības gaitu.
Tas bija kādu pusgadu pēc skolas beigšanas,
i Mācijos grieķu un latiņu valodas. Mācība

sekmējās labi. Samērā drīz vien varēja lasīt jau
klasiķus oriģinālā. Lasiju „Odiseju", Cicerona ru-

nas, „Anabazi" v. c. Tāpat lasiju jaunlaiku klasi-

ķus: Šilleri, Gēti, Šekspīru, Puškinu, Gribojedovu,
Gončarovu, Dostojevski, un man atklājās pavi-
sam jauna pasaule.

No krievu autoriem man īpaši patika Gogolis,
Gončarova „Oblomovs", Gribojedova drāma

„Gore ot urnā", lasiju un sirsnīgi smēju un priecā-
jos par šo autoru atjautām, humoru un satiru.

Bet sevišķi jūsmoju par Dostojevski. Lasiju
viņa „Miroņu namu", viņa «Pazemotos un apvai-
notos" v. c.

No zinātniskām disciplinām es kāri metos

vēsturē, filozofijā un estētikā. Lasiju Kantu, He-

geli, Platonu v. c.

Atceros, ka grūti gāja gan ar Kanta „Tīrā

prāta kritiku", bet dūšu tomēr nezaudēju.
Estētikā Jansons sevišķu vērību piegrieza kri-

tikai un drāmas teorijai.
Lai es kritikas laukā vingrinātos, viņš uzdeva

man rakstīt apcerējumus par Gogoli, Dostojevski,
Baironu, Puškinu un citiem ievērojamiem rakst-

niekiem.
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Tāpat nācās rakstīt ari plašus apcerējumus

par filozofiskiem tematiem.

Šīs studijas Kārļa Jansona vadībā turpinājās
apm. IV2 gada. Viņu svarīgākie rezultāti bija:
1) dabūju pamatu savam zinātniskam un filozo-

fiskam pasaulviedoklim, 2) iepazinos ar drāmas

teoriju, kas man noderējis visam manam turpmā-
kam literariskam mūžam un 3) ar visu nopietnību

pievērsos latviešu kultūrai, latviešu rakstniecībai.

Es, kā zināms, biju audzināta vācu skolās un

vācu pansijās. Mans gars, tā sakot, bija piesaistīts
vācu kultūrai. Kārlis Jansons bija tas,
kas mani atkaroja vācietībai un

cieši piesaistija latvju kultūrai

un darbam mūsu kultūras labā.

Zem K. Jansona iespaida uzrakstiju ari savu

pirmo latvisko dzejoli „Jaunā gadā", ko uz-

ņēma un iespieda „Dienas Lapa" 1887. gada beigās,
Citējot viņu še, pasvītroju raksturīgākās vietas:

«Jaunā gadā jauniem darbiem

Laika gars mūs aicina,
Tautas karogs jaunus spēkus
Sevim apkārt pulcina.

Tēvija, tev darba diena!

Nav vairs laiks jau atdusēt!

Nav vairs laiks jau lauru ēnā

Karsto pieri atveldzēt. —

Lai dus Milda ievu birzē,
Saldu vēsmu šūpo t a.

Cīņas Dievs uz troņa kāpis,
Tagad tevi aicina.

Stājat vietās, tautas dēli,
Darbs jūs pirmos aicina,
Uzdevums jūs agr' un vēli —

Būt par tautu nomodā.

Šurpu, tautas zeltenīte,
Darbs ir tevi aicina;
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Raksti vārdus tautas sirdi

Daiļākus kā zīdautā.

Tikai savienoti spēki,
Dūša, vingrums, rosība

Tautu vidū liesmu burtiem

Rakstīs vārdu „L a t v i j a".

Klausoties Jansona jūsmīgos vārdos par dzim-

teni un tēviju, ari man gribējās ko sacīt un darīt

tēvijas labā.

Tāpat zem viņa iespaida ir uzrakstīta ari

mana pirmā luga «Atriebēja". (Chronoloģiski pēc

pirmā dzejoļa).

lerosinājumus šai lugai guvu jau agrā bēr-

nībā.

Kad vēl biju gluži maza un rotaļājos pa grī-

du, tad uz mūsu mājām brauca kāds «onkulis",
kas ar mammu runājot daudz stāstīja par to, kā

vācieši pāri darījuši mūsu tēviem, kā tie mo-

cijuši latviešus.

Šie stāsti manā bērna dvēselē iespiedās dziji
jo dziļi (sevišķi kāds nostāsts par izdurtām acīm),

un tur es viņus nēsāju gadiem.
Kad ar Kārli Jansonu bijām izstudējuši drā-

mas teoriju un techniku, tad kāda nejauša iero-

sinājuma pamudināta nolēmu savienot jauniegū-
tās teorētiskās atziņas un bērnībā gūtos iespaidus
vienā organiskā vienībā. Tā radās «Atriebēja".

lerosinājumu pastiprināja vēl kāds gadijums,
kas kā pēdējās piles lika traukam iet pāri. Tas

bija Rīgas Latv. biedr. teātra komisijas izsludinā-

tais lugu konkurss, ko izlasiju «Baltijas Vēstnesī"

(1887. gadā Nr. 299). Bija izsolītas 3 godalgas:
150, 100 un 50 rubļu lielas par oriģinallugām no

latviešu dzīves vai vēstures.

Lugas bija iesūtāmas līdz 1. janvārim 1888. g.
Šo uzaicinājumu izlasot, ari nolēmu konkursā
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piedalīties. Uzrakstīju savu «Atriebēju" un ie-

sūti ju.
Pavisam uz konkursu bija iesūtītas 8 lugas.

Žūrijā piedali jās kādi 13 lietpratēji un 21. aprilī
1888. gadā nodeva spriedumus par iesūtītajām

lugām.
Par «Atriebēju" bija sacīts:

«Pēc satura bagātības viņa ieņem pirmo vie-

tu. Karakteri viscaur dabiski un labi tēloti; ska-

ti pilni efektu, aizgrābjoši. Valoda ļoti laba, sa-

mērīga nopietnam saturam. Fabula ņemta iz

dzimtbūšanas laikiem, kur muižu īpašniekiem
bija neaprobežota vara apieties ar saviem zemnie-

kiem pēc patikšanas. Bet ari jau rodas starp vi-

ņiem cilvēcīgi vīri. Starpība starp vec- un jaun-
laiku uzskatiem cilvēcības jautājumā ļoti veikli

tēlota."
_

Tālāk aizrādīts uz dažām vietām lugā, kur

būtu vēlama asumu mīkstināšana un pārstrādā-
šana.

Pēc Komisijas jeb žūrijas atziņas pilnā mērā

un bez pārstrādāšanas neviena no 8 lugām nav

pieņemama, un gala slēdziens skanēja šādi:

«Pirmo vietu starp viņām (t. i. lugām, Asp.)
ieņem visādā ziņā «Atriebēja" un «Sarkanais
kungs". («Balt. Vēst." 1888. g. Nr. 92, 21./IV. (3.V.).

Vēlāk es lugu iedevu izlasīt Kovaļevska kdzei

(Lielvircavas pag.), bet tā bez manas ziņas to bija
iedevusi Ādolfam Alunānam.

Ādolfs Alunāns lugu kādu gadu bija noguldī-
jis un nemaz nemēģināja uz skatuves to dabūt.

Viņam droši bija bail, ka tā nekonkurē ar viņa lu-

gām. Raksturīgi, ka Alunāns pēc tam sāka rak-

stīt lugas no latviešu senatnes. Domājams, ka

mana luga viņam būs devusi kādus pamudināju-
mus šai virzienā.

Bet ļaunumu, ko Alunāns ar manas lugas gul-
dīšanu, varbūt, gribēja man nodarīt, vēlāk es at-
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dariju viņam ar labu. Es viņu aizstāvēju pret
A. Niedras uzbrukumiem un nosaucu par latviešu

teātra tēvu. Viņš par to bija ļoti aizkustināts un

atrakstīja pāris vēstuļu, kurās atvainojās par

man nodarītām pārestībām un ļoti pateicās par

viņam sniegto morālisko atbalstu. Man vēl ta-

gad šīs vēstules glabājas.
Pēdējie skolas gadi un lauku dzīves laikmets

ir avoti tiem ideoloģiskiem elementiem, kas kā

svarīgas sastāvdaļas ievijās manā pasaules uzskatā

un manā turpmākā literariskā darbībā. Šie ele-

menti bija — brīvdomas, liberālisma un brīvības

kustības principi.
Še man jāuzsver vēl tas, ko jau agrāk kādā

vietā šai autobiogrāfijā esmu teikusi par tā laika

garīgo atmosfēru skolnieku aprindās:

„Gaiss bija pilns ar ideju dīgļiem, ar priekš-

pavasara atomiem, kādi lidoja 80. gadu beigās un

90. gadu sākumā.

Šinī atmosfērā es nu biju ietverta iekšā un

iesūcu te savas pirmās dzīvības sulas." („Mana

dzīve un darbi" I. sēj. 267. lp.).

Skolas laikā, starp citu, lasiju un jūsmoju

par Špīlhagena sociālajiem romāniem, kā: „Slēg-
tās rindās", „Vētras plūdi", „Amurs un lakta",

«Problemātiskās dabas", kur bija tēlots sabiedris-

ko apvērsumu laiks Vācijā 1848. g. un vēlākās

idejiskās, politiskās, sabiedriskās kustības un cī-

ņas.
Vēl vairāk šo tendenci, kaut ari indirekti,

stiprināja sakari ar brāļiem Jansoniem.
Mans skolotājs Kārlis Emīls Jansons gan vai-

rāk uzsvēra patriotisma un nacionālisma princi-
pus, bet pie viņa patvērumu šad un tad meklēja
kāds vajāts politisks darbinieks Egle.

Tam bija sakari ar krievu „Narodnajas Voļas"
darbiniekiem, kā ari ar pazīstamo latviešu brīvī-

bas cīnītāju Balodi.



22

Jansona bija ar Egli radniecīgās attiecībās, jo

Egle bija apprecējis Jansonu māsu Teklu, kas vē-

lāk viņam nobrauca līdz uz Sibiriju.
Tiekoties ar Jansoniem un Teklu, man nācās

tikties ari ar Egli. Viņš man deva lasīt Bakūņina
un citu šādu autoru politiska satura rakstus, rā-

dija krievu revolucionāru ģīmetnes un stāstija

par viņu gaitām un centieniem.

Es personīgi, kā sieviete, sevišķi jūsmoju par

Sofiju Perovskaju.
Man imponēja tas, ka viņa, kā augstas, ari-

stokrātiskas kārtas jaunava, bija upurējusi savu

aristokrātes dzīvi un gājusi vienkāršā tautā, to

apgaismot un cīnīties par viņas atsvabināšanu.

Sofija Perovskaja, kā zināms, bija dižciltīgo
grāfu Razumovsku pēcnācēja kādā trešajā augu-

mā, bet Razumovskiem, savukārt, bija tuvi sakari

ar pašu cara galmu.
Sofija Perovskaja bija dzimusi 1854. gadā kā

Pēterpils gubernatora un īstā valsts padomnieka
meita. 1881. g. viņa 27 g. veca tiek notiesāta uz

nāvi politiskās darbības dēļ.

Perovskajas augstais stāvoklis, viņas daiļums,
viņas spīdošās karjeras iespēja, bet visa tā upu-

rēšana uz tautas brīvības altāra, vija ap viņas

galvu savādu varonības vainagu, un par viņu jūs-

moja liela daļa no tā laika jaunās paaudzes. Man

bija ari Perovskajas ģīmetne, ko dabūju no jau
minētā Egles.

Ar vārdu sakot: indirekti caur Jansoniem
manī stiprinājās jau skolā uzdīgušā brīvdomas

tendence, kas vēlāk ieaudās „jaunās strāvas"

idejiskā audumā.

Bet Egle nebija vienīgais, caur kuru līdz ma-

nim atlidoja brīvdomu idejas. Viņas Zaļenieku
pagastā bija manāmas ari citās vietās.

Zaļenieki ir un ari tanī laikā jau bija bagāts

pagasts, un turīgo saimnieku dēli un meitas mā-
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cijās gan Krievijas, gan ari ārzemju augstskolās
un no turienes pārbrauca ar toreiz laikmetiska-

jām brīvdomu idejām uzskatos.

Tādi brīvgara cilvēki Zaļeniekos bija, piem.,
mans radinieks Pūcīšu Ģederts, kas brīvdomu

idejas bija pārvedis no Vakareiropas.
Brīvdomu cilvēki bija ari Kreiļu māju saim-

nieks Brinkmanis un viens no maniem labiem

draugiem un jūsmotājiem, — Cērpiņš, kas mani

dēvēja par lauku Loreleju.
Uz Cērpiņa pamudinājumu es savu pirmo

dzejoli „Jaunā gadā" iesūtiju nevis «Baltijas
Vēstnesim", kura līdzstrādnieks bija mans skolo-

tājs K. Jansons, bet gan «Dienas Lapai". Šis laik-

raksts tagad šķita manam garam tuvāks nekā

«Balt. Vēstnesis".

Es gan biju karsta nacionaliste, bet ne tāda,
kas gatava lūgt un pielāgoties, kas nacionālismā

redzētu tikai karjeru un labus veikalus, bet gan
tāda nacionaliste, kas vēlējās visas mūsu zemes

un tautas brīvību un labklājību. Un šī tautas

brīvība un labklājība nebija izlūdzama kā übagu
dāvana no vācu muižniecības un krievu patvaldī-
bas, bet par šo tautas brīvību un labklājību vaja-
dzēja būt gatavam ari cīnīties un upurus nest.

Mans nacionālisms bija protesta, darba un cīņas
nacionālisms.

Tāds viņš ari parādās manos darbos, kā jau
minētajā pirmajā dzejolī, tā ari lugās «Atriebēja",
«Vaidelote", poēmā «Saules meita" un citur.

Šim manam aktivajam nacionālismam galve-
nie cēloņi bija: 1) mana brāzmainā daba un

2) mans nospiestais stāvoklis ģimenē, kas gribēja
aizkrustot ceļu manām garīgām tieksmēm un no-

spiest mani toreizējā praktiskā un seklā lauku

dzīvē, un 3) latvju zemnieku un visas latvju tau-

tas nospiestais stāvoklis zem vācu muižniecības

un cara patvaldības varas.
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«Baltijas Vēstneša" pasivais un pielāgošanās
nacionālisms bija ari pret sievietes emancipāciju,

pret sievietes plašākiem centieniem, kas man bija
tik tuvi.

Cīņā pret vācu muižniecību tam nebija Māte-

ru Jura cīņas spara, ko es jau dabūju izjust Jel-
gavas skolas laikā.

Ja jau kā mazai meitenei man nācās dzirdēt

runājam par pārestībām, ko vācu muižnieki no-

dara latviešiem, tad tagad šis nemiers bija ticis

daudz plašāks, vairāk izprasts, aktivāks un re-

dzams ari zemnieku vidū. Bet «Baltijas Vēstne-

sis" šo zemnieku noskaņu neizpauda tā, kā tas

pēc manas izjūtas būtu bijis vajadzīgs. Tāpēc es

vairāk nosvēros uz «Dienas Lapas" pusi, kas likās

būt tuvāka manai dabai, maniem uzskatiem un

nacionālajiem centieniem tanī uztverē, kā to jau

minēju.

Runājot par K. Jansona lomu manā garīgajā
attīstībā, vēl jāaizrāda, ka viņš man iedāvināja
veselu kaudzi grāmatu no augšā minētiem auto-

riem literatūras, filozofijas un zinātnes laukos.

Man no šīm dāvātām grāmatām sakrājās ve-

sels plaukts.
K. Jansons vērīgi sekoja manai attīstībai un

priecājās par manām sekmēm.

Vērojot, ka es visvairāk jūsmoju par klasis-

ko pasauli, par klasiskās Grieķijas vēsturi un

grieķu kultūras darbiniekiem, viņš mani

nokristija par Aspaziju, saskatot

manī zināmu līdzību ar Grieķijas Aspaziju. Šis

vārds, kā mans pseidonims, tad ari man palicis
uz visu mūžu.

Bet kad gan es varēju mācīties? Man taču

dienā bija jāstrādā mātes uzdotie mājas darbi?

Vispirms, kā jau minēju, lasiju un mācijos

pazagšus, strādājot savus roku darbus. Bet gal-
venais mans mācību un studiju laiks bija — pa
naktīm.



Aktieris

Roberts

Jansons

(1895.

g.).

Skatuves

māksliniece
Lilija

Ērika

Mirdzas
lomā

"Vaidelotē".
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Kad dienas gaitas bija galā, tad vakarā man

vēl bija jālasa mātei priekšā gan «mērnieku laiki",

gan citas grāmatas. Tikai ap pīkst. 10-iem vaka-

rā visi nogula un noklusa.

Pēc desmitiem tad sākās mans mācības un

studiju laiks. Tad sēdos klāt un strādāju līdz

pīkst, trim vai četriem naktī.

Tas, protams, prasīja daudz spēka, bet tad

man ari tiešām bija daudz spēka.
Zināms, pie mazas lampiņas strādādama, acis

gan sabojāju.
Tikai šie mani studiju prieki nebija ilgi.

Manas dzīves apvāršņa malā jau biezēja no jau-
na tumši un melni mākoņi, kas virzijās arvienu

tuvāk un tuvāk.

Bet kas tad šie īsti bija par mākoņiem?
Tie bija apkārtnes aizspriedumi, apkārtnes

skaudība un ļaunprātība, kas vērsās pret mani.

Apkārtnes ļaudis ar nesaprašanu un aizdo-

mām skatijās, ka pie manis ilgāku laiku nāca

mans skolotājs Kārlis Jansons. Ļaudis nevarēja

saprast to, ka pieaugušai un skolu beigušai jaun-
kundzei vēl jāmācas. Tie apmeklējumiem re-

dzēja citu iemeslu. Tie saskatija tur tikai ro-

mantiskos pamatus.

Bez tam te kaimiņos notika kāds gadijums,
kas nāca man par ļaunu.

Kādās kaimiņu mājās saimnieku meita bija

sadraudzējusies ar to pašu māju kalpu puisi, un

no intīmām viņu attiecībām meitai piedzima
bērns. Vecāki, protams, bija ārkārtīgi apbēdināti
par savas meitas negodu. Meitas tēvs, saukts

Kūpeņu Jurītis, šad un tad atbrauca ari uz mūsu

mājām un raudādams stāstīja par savas mājas
nelaimi un negodu. Beidzot viņš no bēdām da-

būja pat sirmus matus un krītamo kaiti. Šo ne-

laimīgo tēvu esmu ņēmusi kā prototipu Zeltītes
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tēvam Zeltiņam savā lugā «Zeltīte", bet sīkāk to

notēlojusi lugā „Velna nauda".

Notikums ar Kūpeņu Jurīša meitu padarija
oti uzmanīgus un aizdomīgus visus apkārtnes
audis. Tagad tie nu visur mēģināja saskatīt

£aut ko līdzīgu notikušajam.
Ari pie manis apkārtne nāca ar to pašu mē-

rogu, ar tām pašām aizdomām.

Visi mani dažādie «onkuļi" un «tantes" nu

bija kājās. Manai mātei nu tik piekodināja:
«Turi tik tu to savu meitu pie spārniem, citā-

di viņa aizskries pasaulē kā palaidne!"
Aizdomas, biedinājumi, protams, nepalika

bez iespaida uz maniem vecākiem. Tie man ar-

vienu vairāk un vairāk uzbruka ar pārmetumiem
un centās darīt galu ari manam grāmatu darbam.

Es, turpretī, biju jau krietni iedegusies savā

jaunajā domu un centienu pasaulē. Izjutu ari

jau zināmas sekmes. Pēc pirmā dzejoļa, ko ie-

spieda «Dienas Lapā", sāka ari J. Čakstes vadītā

«Tēvijā" iespiest manus dzejoļus.

Kārļa Jansona jaunākais brālis Roberts bija
iepazīstinājis teātra direktoru Rode Ebeliņu ar

manu lugu «Atriebēja". Rode Ebeliņš par lugu
bija devis siltas atsauksmes un viņas jaunai auto-

rei pareģojis lielu nākotni. Viņš bija izteicis pat
vēlēšanos to saistīt pie teātra.

Bez tam man skatuves darbā jau bija ari savi

piedzīvojumi. Skolnieces laikā Jelgavā uzvedām

Šekspīra lugu «Venēcijas tirgotājs", kur es spē-

lēju Jesikas lomu. Roberts Jansons, kas darbo-

jās kā profesionāls aktieris, to labi zināja. Ari

par to viņš, laikam, bija Ebeliņu informējis. Re-

zultāts no visa bija tas, ka man gatavoja skatuves

mākslinieces karjeru.
Nu bija tāda situācija: mājā atmosfēra pali-

ka tik nospiedoša un smacējoša, ka grūti bija el-

pot, bet Rīgā tēlojās spoža nākotne.
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Ko nu bija darīt?

Jaunām asinīm lieta bija vienkārša: izrauties

no lauku smacējošiem apstākļiem un kļūt pilsē-
tas brīvākā gaisā.

Bet kā to izdarīt? Vecāki nelaidīs. Par to

nevarēja būt divu domu.

Nu, protams, tad neatlika cits nekas kā no

vecāku mājām aizmukt.

Abi ar jauno Jansonu tā ari nolēmām izdarīt.

Kādu dienu viņš atbrauca uz mūsu mājām un pa-
lika pa nakti. Vakarā norunājām bēgšanas plā-

nu, nakti paņēmām kaut kādas lietas (dažus gal-
vas spilvenus, dažus gredzenus un citus sīkumus)

un rīta gaismā laidāmies ceļā, vispirms uz Jel-

gavu. Jelgavā paņēmām ormani un nobraucām

uz kādu viesnīcu.

Bet ormanim mēs laikam bijām izlikušies

aizdomīgi, un viņš par to bija paziņojis policijai.
Drīz policija ari ieradās un mani apcietināja,

jo no mājas bēgot pat nebiju ieprātējusies pasi
līdz paņemt. No viesnīcas aizveda mani uz

„častu".

Pa to starpu ar vilcienu bija iebraukuši ari

vecāki. Raudādami tie drīz ieradās ari „častā"

un tur atrada savu bēgli jeb, kā viņi teica, — sa-

vu pazudušo jēriņu. Vecāki jutās itin laimīgi,
mani notvēruši un «izpestījuši no lamatām", kā

tie izteicās.

Neko darīt: ar kauna acīm un grūtu sirdi

bija jābrauc atkal uz māju. Bet mājas apstākļi
palika vēl smacējošāki un mana uzraudzība vēl

stingrāka.
Tagad vecāki bija nolēmuši ķerties pie radi-

kālākiem līdzekļiem un meitu vienkārši appre-
cināt. Tas, pēc vecāku domām, bija vajadzīgs, lai

glābtu meitas godu un lai ari mājas diezgan no-

laisto saimniecību nostādītu uz stingrākiem un

ciešākiem pamatiem.
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Vēl gan uz ātru roku to vecāki nepaspēja
izdarīt. Es vēl reiz no viņiem izrāvos un viena

pati patstāvīgi aizbraucu uz Rīgu.
Tā kā naudas man nedeva, tad cits nekas ne-

atlika, kā paņemt un pārdot mātes brošu.

Rīgā satikos ar aktieri Jansonu un direktoru

Rode Ebeliņu. Rode Ebeliņš man teica daudz

cildinošu un jūsmīgu vārdu un aicināja mani sev

līdz uz ārzemēm, kur viņš patlaban taisijās

braukt. Viņam padomā esot daudz jauku un

svarīgu man piemērotu lomu, kā, piem., Salomeja
v. c. Man skatuves darbībai esot visas vajadzī-

gās dvēseles stīgas.

Ari spilgtais dramatiskais talants Jansons
man veltīja jūsmīgus un uzmudinošus vārdus un

kā vadmotīvu manām gaitām nodiktēja šādu

Gētes pantu:

„Alles geben die Gotter, die liohen,

Ihren Lieblingen ganz:
Die unendlichen Freuden ganz,
Die unendlichen Schmerzen ganz."

(„Visu dod augstie dievi

Saviem mīluļiem pilnīgi:
Bezgala priekus pilnīgi,
Bezgala sāpes pilnīgi.")

Jā, to es ari jutu. Es jutu, ka mana dzīve

man gatavo daudz sāpju, bet es tomēr cerēju ari

uz cildeniem priekiem. Un visu to jau lielā mērā

ari biju izjutusi. Tā, piem., kad izlasiju Bairona

„Kainu" savā lauku vientulībā, es nokritu uz ce-

ļiem pie gultas un raudāju. Par ko? — Nezinu.

Tās bija sajūsmas asaras, tas bija ārkārtīgi spēcīgs
estētisks pārdzīvojums.

Kad pēc „Kaina" lasīšanas vētrainā jūsma bija
norimusi, es uzrakstīju šādu dzejoli:
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«Habt Ihr ein Buch gelesen,
Sprecht ihr mit vielem Verstand

. *.

„Hab' ich dies Buch gelesen,
Stumm leg' ich's aus der Hand,

Weil ich zu seinem Wesen

Den Zauberschlūssel fand.

Des Dichters Geist und der meine

Ein Sirom m den andern fliesst,
Es sind zwei verwandte Damonen,

Die sich erkannt und gegriiss t."

Bet no garīgi tuvās Rīgas, no jūsmīgiem ide-

ju un gara cilvēkiem tomēr jāatgriežas atkal mā-

jās, jo no jūsmas vien nedzīvosi. Ari aktieris

Jansons bija nabaga cilvēks, kam reti bija kāds

rublis kabatā.

Ari Ebeliņam bija jābrauc no Rīgas prom.

Dabūju ari zināt, ka mana luga «Atriebēja" aiz-

liegta. Ar skumju sirdi atkal atgriezos lauku

vientulībā.

Bet par Robertu Jansonu, šo spilgto personī-
bu un apdāvināto skatuves mākslinieku, gribas
sacīt kādu vārdu vairāk.

Roberts Jansons, Kārļa Jansona jaunākais
brālis, dzimis Kurzemē, 21. martā 1864. gadā. Da-

žus gadus tas mācas Jelgavas klasiskajā ģimnāzi-
jā, bet to nebeidz. Viņa skatuves mākslinieka

talants sāk jau tad spilgti izpausties, un 1880.

gadā viņš vēl kā ģimnāzists piedalās Jelgavas
Latv. biedrības aktieru diletantu pulciņā.

Bet 1884. g. 30. augustā, toreiz iecienītos lat-

viešu brīvlaišanas svētkos, viņa vadībā pirmo
reiz izrāda Šekspīra lugu «Venēcijas tirgotājs".
Aktieri — visi diletanti, skolnieki un skolnieces.

To starpā biju ari es un tēloju, kā jau minēju,
Jesikas lomu.

Vēlāk Rob. Jansons ir daudz darbojies kā

skatuves mākslinieks, pie latviešu un ari vācu
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teātriem, gan še Latvijā, gan ari ārzemēs. Tēlo-

jis viņš visvairāk varoņu lomas: gan Šillera

(«Laupītājos"), gan Šekspīra («Richards III"), gan
citu rakstnieku lugās, ar sevišķiem panākumiem
Hamletu un Narcišu.

Bet tā kā tā laika skatuves darbinieku mate-

riālie apstākļi bija ļoti nabadzīgi, tad Jansons vē-

lāk saslimst ar diloni un 23. martā 1899. gadā
bezlaikā, pārmērīgi agri, nobeidz savas dzīves

gaitas.
Man ar Rob. Jansonu daudzas reizes ceļi ir

gājuši pakopus. Tādi gadijumi bija, piem., «Ve-

nēcijas tirgotāja" izrādē 1884. gadā, bēgšana no

vecāku mājām, sapņi par manu skatuves darbību

sarunās ar Rodi Ebeliņu v. c.

Bez tam vēl Jansonu ģimene bija jelgavnieki,
tāpat kā mēs pēc aiziešanas no laukiem.

Jansoniem bija pašiem sava neliela māja Jel-

gavā uz tā sauktā Rētiņa dambja.

Skolnieces laikos šad un tad tur tiku ari no-

gājusi, jo Jansonu māsa Tekla bija mana skolas

biedre.

Vārdu sakot: abiem brāļiem Jansoniem, tik-

lab Kārlim Emīlam, kā Robertam manā jaunības
laikā, kad veidojās mana gara pasaule, piekrīt
ievērojama loma, ko es turu par savu pienākumu
ar atzinību še atzīmēt.

Pēc šīs mazās atmiņu ekskursijas par Rober-

tu Jansonu atkal atgriezīšos pie sava pārtrauktā
dzīves stāsta.

Tā tad — no Rīgas apciemojuma ar skumju
sirdi atgriezos atkal vecāku mājā.

Bet tur jau gāja vaļā manu brūtgānu meklē-

šana. Tantes un onkuļi strādāja vaiga sviedros.

Viņu pūles tiešām nepalika bez panākumiem.
Brūtgāni brauca no tuvienes un tālienes. Un kā-

pēc gan nebraukt? 260 pūrvietu lielas mājas ar

visu iedzīvi un daiļa, izglītota meita piedevām.
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Saprotama lieta, ka man pret šiem braucējiem
un manas rokas tīkotājiem nevarēja būt nekādas

simpātijas. Tie bija praktiski zemnieku ļaudis,
diezgan neveikli un ari maz attīstīti. Garīgās
attīstības ziņā es par tiem taču stāvēju nesalīdzi-

nāmi augstāku. Ari ārējās estētikas ziņā tie ma-

ni nevarēja apmierināt, jo es jau biju pilsētas
kultūras cilvēks un zināmā mērā pat aristokrāte.

To juta ari vecāki un tāpēc visiem spēkiem
centās atrast man kādu smalkāku un pieņema-
māku kandidātu, lai nevien jo drīzāki, bet ari iz-

devīgāki mani izprecinātu.
Beidzot tāds ari gadijās. Vismaz vecāki do-

māja, ka tam vajadzētu būt tam īstajam. Tas bija

paskolots lauku «švīta" tips ar «smalkām manie-

rēm". Man viņš pavisam nepatika, bet pret mam-

mu viņš bija ārkārtīgi uzmanīgs un laipns, veda

vienmēr tai cepumu («kuku") grozus vai ari pa-

rādija tai visādas citas uzmanības un laipnības
zīmes.

Mammas sirdi viņš ar to bija drīz iekarojis,
un viņa mani spieda, lai es katrā ziņā pie tā ietu.

Šis precinieks bija kāds Vilis Valteris no Vol-

guntes pagasta. Savā laikā viņš bija apmeklējis
Jelgavas reālskolu, bet vēlāk ticis par prāvu (ap
200 pūrvietu) lielu māju īpašnieku un ķieģeļu
cepļa akcionāru.

Zaļi dzīvodams, mājas Cīskas tas jau bija no-

laidis, un ari ķieģeļu cepļa akcijas tam taisijās
izslīdēt no rokām, tāpēc bija jāmeklē, vai nevar

ieprecēties kaut kur naudā.

Ar tādiem nolūkiem tad viņš ari bija pie
mums atbraucis un ar saviem «diplomātiskiem"
līdzekļiem vispirms iekarojis manas mātes lab-

vēlību, lai tādā kārtā vieglāki gūtu varu par ma-

niem likteņiem.
Kā jau teicu: vecāki mani spieda pie šī Val-

tera iziet.



32

Es beidzot ari ļāvos pierunāties. Es pat do-

māju, ka tā man būs labāki, jo baudīšu kaut cik

vairāk brīvības un nebūs jādzīvo kā cietumnie-

cei mūžīgā vecāku uzraudzībā un vienmērīgās
aizdomās.

Ar vārdu sakot, viss notika tā, kā es to esmu

attēlojusi savā autobiogrāfiskajā lugā „Zeltīte".
Bet vilšanās man bija liela jau no paša sāku-

ma. Valteris kā nelabojams alkoholiķis savu sa-

maitāto dabu nevarēja slēpt un savaldīt pat tādā

izcilus svarīgā dienā, kā kāzu dienā.

Pirmie laulībdienu brīži taču mēdz būt tie

skaistākie un skaistuma ziņā neaizmirstamākie.

Man tas izgadījās otrādi. Šie brīži neaiz-

mirstami gan palikuši, tikai pretējā nozīmē, t. i.

kā visnepatīkamākie, pat riebīgākie.
Mans jaunās dzīves biedrs jau kāzu dienā un

naktī no alkohola bagātīgas lietošanas — maigi
izsakoties — bija tik pārplūstoši pilns un atbai-

došs, ka man atlika tikai ar riebumu no viņa no-

vērsties.

Ari šos savus iespaidus, protams, nedaudz

stilizētā veidā, esmu attēlojusi minētajā autobio-

grāfiskajā drāmā „Zeltīte".
Zeltīto esmu es pati, un Kalvē ir V. Valteris.

Tā sākās mūsu laulības dzīve, un viņas vēlā-

kās gaitas nebija labākas. Mēs svešinieki bijām
un palikām visu to laiku, ko mums nācās kopā
pavadīt un kas, par laimi, nebija ilgs, apmēram
gads.

Pielaulāta es viņam biju, bet atlika vēl ieka-

rot mani. Šai nolūkā viņš izlietoja gan aizmas-

kotus, gan neaizmaskotus naturalistiskus paņē-
mienus, kuru mērķis man nepalika apslēpts un

ko es viemēr atvairiju, kaut ari ne bez nepatik-
šanām un grūtībām. Epizodes te negribu uzskai-

tīt. Teikšu tikai, ka viņš ņēma palīgā braucienus

uz teātri Rīgā, apmešanos viesnīcā, iedzirdīšanas
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mēģinājumus, rupjus draudus, draudus pat ar

ieročiem v. t. 1., lai mani iekarotu, bet visi šie

mēģinājumi viņam beidzās bez jeb kādiem panā-
kumiem. Nē, tomēr panākumi bija: viņš man

palika arvienu svešāks un pretīgāks.
Nevarēdams dabūt savā nagā manu personu,

viņš ar lielu sparu ķērās pie manas un manu ve-

cāku mantas. Drīzi viņš sāka putināt laukā mū-

su mājas kustamo un vēlāk ari pašu nekustamo

īpašumu.
Reiz viņš ar viltīgu nolūku bija paņēmis līdz

uz pilsētu mani un manu aizbildni, kādu Šternu.

Pilsētā viņi abi ar Šternu deva man parak-
stīt kādu papiru. Es parakstiju ari. Tā, izrādi-

jās, bijusi kāda obligācija uz mūsu mājām.
Citādi jau es biju gudra, bet no tādām obli-

gācijām un citām juridiskām lietām es daudz ko

vis nesapratu.
Ar vārdu sakot, viņš ar visādiem savtīgi-spe-

kulativiem līdzekļiem dabūja savās rokās visas

mūsu mājas un visu mūsu mantu un ņēmās to

nodzīvot.

Nāca ūtrupe pēc ūtrupes, kurās aizgāja mūsu

manta un lopi, līdz beidzot — pārdeva ari pašas
mūsu mājas.

Gadu gan vēl mums ar vecākiem bija atvēlēts

mājās dzīvot, bet tābija īsta bēdu un kauna dzīve.

Rentnieki nomaitāja pat mūsu mīļos sunīšus un

kaķīšus. Žēl bija skatīties, cik nežēlīgi rīkojās ar

mūsu mīļajiem zirdziņiem un citiem lopiņiem.
Tā kā nu zirgu vairs nebija, tad man bija kā-

jām jāiet uz Jelgavu iepirkties.
Ar nastām apkrāvusies nācu uz mājām. Ga-

rām brauca kaimiņi. Lūdzos, lai paved, jo ar sai-

ņiem smagi iet. Bet kaimiņi tikai nosmējās un

ļaunprātīgi piezīmēja:
„Aha, lepnā Daukšu meita! Redz, kā nu iet.

Nu, to ari vajadzēja!"
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Pēc tādiem un tamlīdzīgiem teicieniem, ko

man nācās dzirdēt, kaimiņi sašāva zirgiem un

spītīgi aizbrauca, atstājot mani ar visām nastām

gan sniegā, gan dubļos.
Bet ar mūsu mantas un musu mājas pārdoša-

nu Valtera spekulācijas vēl nebeidzās.

Viņš taisija vēl visādas šaubīgas naudas ope-

rācijas uz visām pusēm. Beidzot to draudēja
arestēt, un tāpēc viņam bija jālaižas mukt.

Viņš bija nodomājis laisties uz Ameriku. Un

ar šo cirtienu viņš cerēja nosist divas mušas uz

reizi: izmukt saviem kreditoriem un — pārdot
savu sievu, t. i. mani.

Taisoties uz aizbraukšanu, viņš likās ļoti
sentimentāls un lūdzās, lai es taču viņam parādot
kaut kādu mazumiņu mīlestības un lai pavadot
to līdz Žagarei.

Mana sirds ari iežēlojās, un es braucu viņam
līdz uz Žagari. Aizveda mūs māju rentnieks

Strazdiņš ar savu zirgu.

Nobraukuši Žagarē, apstājāmies kādā vies-

nīcā.

Es paliku atpūsties viesnīcas istabā, bet Val-

teris izgāja ar žīdiem sarunāties par tālākām ceļa
iespējām un izredzēm pāri robežai.

Tikai man aizdomīgi izlikās tas, ka viņš aiz-

iedams aizslēdza manas istabas durvis.

Es piegāju pie durvīm un sāku klausīties.

Varēja dzirdēt, ka Valteris aiz durvīm otrā telpā
apspriežas ar žīdiem.

Tika pārrunāts ari jautājums, kā mani da-

būt pāri robežai, kā dabūt uz kuģi v. t. t.

Es tagad sapratu, ka mans likumīgais vīrs

beidzot grib pārdot ari mani pašu; grib pārdot
žīdiem un nodot balto verdzeņu tirgotāju nagos.

Ko nu bija man darīt? Durvis bija aizslēgtas.
Bet

es apskatijos, ka logs bija attaisāms. Tāpēc
attaisīju logu un caur to aizbēgu no viesnīcas.
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Sadabūju rentnieku un braucām atpakaļ uz

mājām.
Tiktāl labi, bet nelaime jau nekad nenāk

viena.

Kad nāca vakars un mēs bijām iebraukuši

lielajā Kalnamuižas silā, tad aizdomīgi sāka iz-

turēties ari rentnieks. Viņš mani bija iedomājies
par vieglas dabas sievieti un sāka man uzmākties

ar nepieņemamiem priekšlikumiem. Tāpēc es

bailēs izlēcu no viņa ratiem un iebēgu mežā.

Tumsa nāca virsū, mežs bija liels, laiks lie-

tains un mājas vēl tālu. Sāku skriet un maldīties.

Tikai otrā rītā galīgi nokususi, lietū izmirkuši,

nosvīdusi baiļu un noguruma sviedriem, saplēs-
tiem apaviem, pārnācu mājās pie vecākiem

...

Manas dzīves un mūsu mājas postītājs nu bija
projām, mājas bija pagalam, bet mūsu bēdas un

pārbaudijumi vēl nebija galā. Te vēl jāmin kāds

notikums, kas dziļi iespiedās man atmiņā.

Kā jau saciju: mums bija atvēlēts gadu pēc

māju pārdošanas vēl mājās dzīvot. Bet pārdoša-
nas termiņa gads gluži nesakrita ar parasto
saimniecisko gadu.

Saimnieciskais gads beidzās, un rentnieks iz-

gāja. Mums vēl tiesība bija dzīvot, bet iekšā nāca

jaunais māju īpašnieks, un tas bija tik cietsirdīgs,

pat briesmīgs, ka mūsu ģimeni ar visām mantām

izlika ārā zem klajas debess.

Atceros, ka pārnākusi mājā no Jelgavas, sa-

vējos atradu ārā zem lielās pasaules ēkas jumta.
Pavasaris bija auksts, un mana mazā māsiņa slima.

Bet viss tas māju jaunīpašnieku sirdi nebija mīk-

stinājis.
Es nezinu, kas būtu noticis, ja nebūtu gadī-

jies kāds labs kaimiņš, kas mūs izglāba. Un tas

bija — Bičuļu saimnieks Knospe. Tas uzņēma sa-

vā pajumtē visu mūsu bēdu saimi.

Cik jaunais Daukšu īpašnieks bija cietsirdīgs
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un negants, tik Bičuļi pret mums bija izpalīdzīgi
un laipni. Bičuļos mums tiešām gāja labi. Šo

cilvēku laipnību un cilvēcīgo izturēšanos es ne-

esmu aizmirsusi līdz pat šai dienai... Vēl tagad es

sirdī izjūtu pateicību šiem jaukiem un mīļiem
cilvēkiem.

Bet man liekas, ka tādi nežēlības darbi, kā-

dus pieredzējām atstājot Daukšas, nekad nepa-

liek bez savas atmaksas. Vēlāk šis cietsirdīgais,
mūsu bijušo māju īpašnieks Vāgneris (kas atnāca

no Bukaišiem) saslima ar niknu asins saindēšanos

kājā. Kāja bija jānoņem, bet viņa dzīvību tomēr

neizdevās glābt. Briesmīgās mokās viņš nomira,

un mājas pēc viņa nāves pārgāja atkal cita īpaš-
nieka rokās.

Ar Bičuļos pavadīto laiku mēs izbeidzām

mūsu lauku dzīvi.

Viens dzīves posms nu bija noslēgts.
No māju pārdošanas kā ieķīlu nauda maniem

vecākiem bija atlikušies kādi 4000 rubļu. Ar tiem

tad aizkravājāmies uz Jelgavu, iepirkām kādu ne-

lielu namiņu un sākām tur jaunu dzīves posmu.



Zeltīte

Drāma 2 cēlienos





39

Personas:

Zeltiņš — Zeltiņu māju saimnieks.

Z c te — viņa meita, saukta par Zeltīti.

Kalvē — viņa znots, bijis skrīvera palīgs.

Ķempēnsļ BaimniekL
Lubzaris )

}l a * c i kalpones Zeltiņos.
Tin c c )

Ansis — puspuisis Zeltiņos (ap 17 gadu vecs).

Ganu zēni un meitenes (12—14 gadu veci) Zeltiņos

un no kaimiņu mājām.

Notikumu vieta: Zeltiņu mājas.
Laiks : tagadne.
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Pirmais cēliens

Zeltiņu māju pagalms. Pa kreiso roku no skatītājiem
dzīvojamā ēka, logu priekšā koki. Pa labo roku saimnieka

klētis, kurām garām iet ceļš. Blakus saimnieka klētīm at-

rodas kalpu klētis un citas pieliekamās ēkas. Skatuves di-

bena lielāko daļu ieņem dīķis, saukts par spoku dīķi, apau-

dzis ar sēru vītoliem. Aiz dīķa dārzs. Pagalma vidū, drusku

uz kreiso pusi, kupla kļava, zem kuras ierīkots sols un apa-

ļais galds, bez tā vēl krēsls.

1. skats.

Latc, Tin c c.

Late (uz lievenēm stāvēdama). Tince! Tince!

Kur tu paliki?
Tince. Tūlīt. Es jau nāku. (Nāk no klēts

puses.)

Late. Aizgājusi ar visām atslēgām! Ko tu

tur dari?

Tince. Skatijos, vai jau nebrauc kāzinieki.

Late. Kur nu! Vēl jau pulkstenis tik vien-

padsmit.
Tince. Kas tad no tā laika ir! Neesi ne

apgriezušies, stunda, skat, pagalam, un priekš
četriem jau jāizbrauc, lai laikā tiktu baznīcā.

Late. Ciemiņi braukšot tikai no baznīcas

līdz. Daudz jau nebūšot.

Tince. Diez' ko jaunais saka par tādām

klusām kāzām?

Late. Ko saka! Tagad jau vēl visa teikšana

vecajam.
Tince. Būtu jel bijusi muziķa, ko vakarā

padancoties!



42

Late. Zini gan, kads viņš sarūdzis, negrib
no tādām lietām i ne zināt. (Kalvē nāk no klēts uz

istabu.)

2. skats.

Tās pašas un Kalvē.

Kalvē (paķer Tincei pie zoda). Smuks skuķis!
Tince. Eka nu, jaunais saimnieks!

Kalvē. Un šai jau ar' nekas nekaiš!

Late (skarbi). Vai liksaties mierā?

Kalvē. He, he, he! Kāda pūce! (leiet istabā.)

3. skats.

Tās pašas, bez Kalvē.

Tince. Vaidzi', fikss puika gan tas jaunais
saimnieks. Man viņš varen patīk. Kā viņš iet tās

ūsiņas saskrullējis un to niedrīti vicinādams!

Late. Man gan ne. Pēc tāda svipstiķa vien

izskatās. Skrullējas un sukājas un spogulī vien

daiņojas cauru rītu.

Tince. Laikam viegls dancotājs.
Late. Tā nauda gan ari viņam viegli danco

no kules laukā. Nespēj tos papirosu galiņus vien

uzlasīt istabu slaukot. Diez' ko saimnieks būs

domājis tādu znotu ņemdams?
Tince (pie loga turēdama). Skat, skat, kur ie-

gāja lielajā istabā un nostājās spoguļa priekšā.
(Abas skatās caur logu.)

4. skats.

Tās pašas, Zeltītc.

Ze 11 īt c (atskrej no klēts puses, pieskrien meitām,

kas to nepamana, saķer Lati un apgriež to vairāk reizes

riņķī).
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L_ate. Tfi tu, kā galva noreiba! Tfi, tfif
Bus tūlīt vai jākrīt gar zemi. Ak tu! Kas tā nu

par rāzēšanos!

Ze 11 īt c. Nāc tu labāk, Tincīt, iesim sud-

maliņās.
Tince. lesim! (Abas saķeras un griežas ar joni

riņķī.)

Late. Tu nu esot brūtes cilvēks! Vai tev

vairs tā pieklājas rāzēties.

Zeltīte. Brūte! ha, ha, ha! (Locīdamās sme-

jas.) Ha, ha, ha!

Late. Skat nu, kas tad tevi tā smīdina?

Zeltīte. Man nāk smiekli, kad tu saki —

brūte.

Late. Redz nu, redzi! Ko nu ar tādu iesi

runāt!

Tince. Zeltīt, kļaus', tev tavs brūtgāns gan
dikti patīk?

Zeltīte. Jā — varbūt —es nezinu.

Tince. Kā tad nu tu nezini, viņš taču ir

tavs brūtgāns? Kas tad lai zina!

Zeltīte. Neesmu tā labi apskatījusies.
Tince. Vai tur nu nav sunim jāsmejas!

Brūte nezina, kāds izskatās brūtgāns! Nu tad pa-
skaties tepat caur logu, lūk, tur viņš nupat spo-

guļa priekšā sagriež ūsu galiņus.
Zeltīte (pielien uz pirkstu galiem logam). Man

bail, ka neierauga.
Late (atmet ar roku). Ko nu ar tādām! (leiet

iekšā istabā.)

5. skats.

Zeltīte, Tince.

Tince. Lūk, nupat pagriezās pret gaismu.
Kādas viņam smukas brūnas acis!

Zeltīte. Mūsu Kāravam ari ir brūnas. La-

bāk būtu zilas.
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Tince. Un kads viņš balts, tīri ka piena iz-

mazgāts !

Zeltīte (drusku bēdīgi). Balts gan.

Tince. Un kas viņam par smuku, spiču
bārdeli un ūsiņām. Tās ūsas vien jau ir ko vēr-

tas.

Zeltīte (arvien skumjāk). Bez ūsām būtu la-

bāk.

Tince. Vai tev bārda nepatīk? dūrās lūpās,
kad viņš tevi bučoja? ko?

Zeltīte (nosarkdama, dusmīgi). Fui, Tince,
kaunies! Kad tu tā runā, es esmu dusmīga. Vairs

uz tevi neklausīšos. (Grib aiziet.)

Tince. Zeltīt, mīļā, pagaidi, neej! Es jau
tik tāpat, nekā ļauna nedomādama, es vairs tā ne-

runāšu.

Zeltīte. Saki: Dieva vārds.

Tince. Dieva vārds, es itin nekad vairs tā

nerunāšu.

Zeltīt c. Es nezinu, ko es esmu nodarijusi:
kādēļ visi sāk tādus vārdus mētāt un mani kaiti-

na? Uz tiem citiem es ari nemaz neklausos, bet

kad tu
...

Tince. Nē jau nē. Es taču teicu: Dieva

vārds.

Zeltīte. Tu zini, ka man nav neviena. Kaut

jel krustmāte nebūtu mirusi! Kad es pie viņas
dzīvoju, man bija daudz labāk. Bet kamēr mani

tēvs pārveda, es vēl jūtos tik sveša. Tēvs ir tāds

nepielaidīgs, un tie ganuzēni, ar tiem jau par prā-
tīgām lietām nevar runāt, vienīgi tikai spēlītēs ar

viņiem var iet. Tu man biji vienīgā ...

Tince. Ari tu man, Zeltīt, esi tik mīļa, tik

mīļa!
Zeltīte. Tad klausies, Tincīt, man tev bū-

tu kas jāprasa, bet nezinu, kā to iesākt: man

kauns.
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Tince. Kādēļ kauns ? No manis tev nav jā-
kaunas. Saki tik vien, es to nevienam neizpļā-
pāšu.

Zeltīte. Bet vai tu pati tik nesmiesies par
mani?

Tince. Eka nu! vai tad nu es tāda muļķe
esmu.

Zeltīte (kautrēdamās). Nu tad, saki lūdzama,
saki — kas man — jādara, kad mani laulās?

Tince. Vai tad tu nemaz neesi redzējusi, kā

laulā?

Zeltīte. Nē. Tēvs, tu zini, slims ar krīta-

mo kaiti un nekur nebrauc, un pie krustmātes es

vēl biju maza.

Tince. Nu, kas tad tur daudz jādara, brūt-

gāns paņem tevi pie rokas —

Zeltīte (nepatīkami juzdamās aizskarta, saraujas).

Tince. Paņems tevi pie rokas, aizvedīs tevi

pie altāra, jūs abi stāvēsiet blakām, un mācītājs

jūs laulās.

Zeltīte. Vai tad man jāstāv viņam itin bla-

kām? Vai es nevaru pa gabaliņu nost stāvēt?

Tince. Nē jel, muļķīte! Kas tad tā būs par

laulāšanu, kad tu pa gabaliņu nost stāvēsi! Tev

jāstāv blakām, klusām un mierīgi un jāgaida, ka-

mēr tev noprasa, lai tu saki „to vārdu — jā".
Zeltīte. Un kas tad ir, kad es pasaku —

nē?

Tince. Kas tad ir ? Tad jau vairs nekā nav.

Tad ir viss beigts. No Dieva puses, atmini, ka tev

jāsaka „jā" un pielūko, ka neizskrien — nē.

Zeltīte. Nu, nu — kad jau tik vien, to jau
es gan atminēšu.

Tince. Un tad tik vēl izmainīs gredzenus.
Zeltīte (priecīgi). Gredzenus, ak jā! Ko

domā, Tince, zelta gredzens! Kā tas spīd un lais-

tas! Un to es varēšu maukt pirkstā un valkāt, cik

man patīkas.
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Tince. Smuki gan būs. Es ari tādu gribētu,
bet kas tad nabaga kalpu bērnam tādu dos. Vai

zini, dod tad man ari pavalkāties, kad es iešu kro-

gā uz balli.

Zeltīte. Zināms, ka došu. Un kur tad vēl

tā kleite. Tik skaista un balta! Kad viņu pacilā,
visa istaba paliek gaiša.

Tince. Es jau redzēju, ir gan smuka! Ak

tu mīļo, žēlīgo Dieviņ, cik tu gan izskatīsies smu-

ka, cik smuka!

Zeltīte. Es nezinu tomēr, kāpēc man tā. ..

citā reizē es būtu bijusi daudz, daudz priecīgāka.
Kad jel nebūtu tā laulāšana! Kad jel nebūtu tā

laulāšana! Un man jāstāv viņam tik tuvu bla-

kām... Bet lai! pastāvēšu ar. Tas vienīgais
prieks, ka man vilksies pakaļ tāda gara, gara šle-

pe. (Piepeši jautri.) Vai zini ko, Tincīt, kas man

iešāvās prātā? Kad man fkleite būs mugurā, es

tā pa novakari iziešu ārā un sabaidīšu zēnus, viņi
domās, ka baltā sieva atkal iznākusi no spoku
dīķa.

Tince. No Dieva puses, nedari vis tā, nav

labi.

Zeltīte. Kāpēc nav labi ? Kas tur par ļau-
numu?

Tince. Nav labi, ka spokus kārdina, viņi

jau nāk tā i neaicināti. Vai zini, ka baltā sieva at-

kal redzēta?

Zeltīte. Ko? Baltā sieva?

Tince. Jā, baltā sieva! Late vakar redzē-

jusi, ka tā mēnessgaismā no dīķa izkāpusi un ap-
kārt staigājusi.

Zeltīte. Tu man iedzen bailes —

(Zeltiņš nāk no klēts puses.)



47

6. skats.

Tās pašas, Zeltiņš.

Zeltiņš. Ko nu te stāvat niekus kuldamas!

Vai cita it nekā nav ko darīt? (Uz Tinci.) Tince, ej
tūlīt un uzviksē manas kamašas.

Tince. Tūlīt! Tūlīt! (Aiziet.)

7. skats.

Zeltiņš ( uz Zeltīti, kura grib Tincei līdzi aiz-

skriet). Pag, skuķi, kur tu skriesi? Man ar tevi

jārunā. Nāc tuvāk. (Aiziet un apsēžas uz sola zem

kļavas.)

Zeltīte (iet viņam drusku bailīgi pakaļ). Ko tu

teiksi, tēt?

Zeltiņš (nokāsējas un ietaisa pīpi, tad pēc brīža).

Ko es teikšu? Lai tu ar tiem kalpiem tās kumpas
met, to es tev teikšu. Ej tu kur iedams, skaties

kur skatīdamies, viņa tev vienmēr ar tiem nelie-

šiem kopā it kā ar striķi sasieta.

Zeltīte. Kā tu nu runā, tēt! Mūsu ļaudis
taču nav nelieši.

Zeltiņš. Palaidņi un sliņķi tie ir, kas

saimniekam zina tikai dienas zagt!
Zeltīte. Es varu apgalvot, ka Tince un

Ansis...

Zeltiņš. Visi tavi Anši un visas tavas Tin-

ces, visi vienādi, visi vienu valgu velk. Noslaistās

tik gar pakšķiem un ir gatavi uz visādiem stiķiem
un nelietībām.

Zeltīte. Nu tu mīļais Dieviņ, ko tad viņi
visi ir nodarījuši?

Zeltiņš. Un to es tev nosaku, ka tu tur

vairs ne soļa nespertu.
Zeltīte. Kur tad lai es eimu, kad es mūsu

pašu mājās nedrīkstu vairs ar kalpiem satikties?

Līdz šim taču es vēl drīkstēju —
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Zeltiņš. Tagad tev jāuzsāk pavisam cita

dzīve. Neesi vairs maziņā. Met nu visas bērnu

ģeķības pie malas. Tagad tu būsi savu māju saim-

niece un precēta sieva.

Zeltīte (Pēc brītiņa apdomāšanās, drusku kau-

nīgi)- Tēvs, vai tad man tiešām bija jāprecas, vai es

nevarēju vēl tāpat padzīvot?
Zeltiņš. Tu esi vēl tik jauna, un es varu

katru brīdi savas acis aizdarīt. Kur tad tu paliksi
viena pasaulē bez sarga un apgādātāja?

Zeltīte. Ak, nerunā, tēt, no miršanas, tu

nemirsi, tu vēl ilgi dzīvosi.

Zeltiņš. Vai tu runā, vai nerunā, viena al-

ga, nāve atnāk tikpat. Kad pamats izgrauzts, ēkai

jāsabrūk. Un tā ari ir labi.

Zeltīte. Ak Dievs — tad jau es palieku
pavisam bārenīte. Mātes man nava, krustmāte ir

mirusi, un tu... Nē, nē! Mīļo, mīļo tētiņ! (Grib

viņu apkampt.)

Zeltiņš (atgrūž viņu visai nelaipni no sevis nost).

Atstājies! Tu zini, ka man tāda lipšana un lieka

izlikšanās nepatīk. Es neesmu no tādiem.

Zeltīte. Es neizliekos, es taču tevi mīlu,
tēt.

Zeltiņš. Mīli? Kas tur no manis jāmīl?
Es negribu, ka mani kāds mīl. Es pats neviena ne-

mīlu.

Zeltīte. Kādēļ tu mani tā atstum, tēt? Kā

lai es, tavs bērns, tevi nemīlētu. Kaut tu tāds ciets

izliecies, tu man esi tomēr tikpat mīļš kā krust-

māte, kura mani audzināja, un kā mana mirusē

māmiņa.
Zeltiņš. Nerunā no tavas mātes! Vai tu

atkal aizmirsi, ka es tev piekodināju par viņu ne-

runāt ?

Zeltīte. Es nesaprotu, kādēļ tu man neļauj
par māmiņu runāt. Ko viņa tev ļauna nodarijusi?
Es gan pati viņu neesmu redzējusi, bet krustmāte

man par viņu ir stāsti jusi, cik tā bijusi daiļa un

mīļa...
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Zeltiņš (dusmās ar dūri uz galda sizdams). Ne-

runā! Es tev saku. Es negribu no viņas nekā dzir-

dēt, vai saproti?
Zeltīte (nobijusies). Nē, nē. Nerunāšu, kad

tu neļauj, bet tomēr, ja viņa nezinot tevi kaut kā

apkaitinājusi un sāpinājusi, vai es to nevarētu par
labu griezt? Es pie tā vien domāšu, kā tev iztikt

un kā laba darīt, mīļo tētiņ.
Zeltiņš. Domā tik pati pie sevis. Esi ti-

kusi un gādīga, ka tu manus sviedrus un pūliņus,
ko es tev esmu atdevis, neliec novārtā, un esi sa-

vam vīram krietna sieva, tas ir viss, ko tu man

vari laba darīt.

Zeltīte. Es jau, tēt, pūlēšos un darīšu, ko

spēšu. Man tikai būtu daudz labāk paticis, kad

man vēl nebūtu bijis jāprecas.
Zeltiņš. Ko tad tu gribēji?
Zeltīte. Nezinu. Gribēju tāpat vēl drus-

ciņ pa lauku saulītē paskraidīties.
Zeltiņš. Un ar ganu zēniem ķekatās iet!

Zeltīte. Kā tu nu to atkal tā saki, tēt?

Zeltiņš (norūkdams). Ak tu tāda! — tanī

mātē iedzimusies
—

Zeltīte. Ko tu teici, tēt?

Zeltiņš. Bez laika jau noklīstu uz nece-

ļiem un pa pasauli novazātos, kad es par tevi ne-

būtu laikā gādājis.
Zeltīte. Bet ko tad es ļauna daru? Kādēļ

tu tā dusmojies?
Zeltiņš. Vai es tev vēl brūtgānu nebūšu

izmeklējis labu diezgan? Vai tie lupatas, noplu-
kušie ganu zēni tev gan labāk patīk? Ko?

Zeltīte (aizskarta juzdamās novēršas un neatbild).

Zeltiņš. Nu, atbildi, vai tavs brūtgāns tev

nav labs diezgan? Atbildi uz vietas.

Zeltīte (sabijusies). Ira labs.

Zeltiņš. Un vai viņš nav smuks ? Kādu tu

vēl gribēji?
Zeltīte. Visi saka, ka smuks.
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Zeltiņš. Vai nu tu paliki gudra! Ko tev

vēl vajag? Vai tu tagad nevari būt ar mieru?

Zeltīte. Es jau ari esmu ar mieru, bet man

viņš tikai svešs, man tā bail no viņa.
Zeltiņš. Gan jau mēs to izdarīsim. Lūk,

tur viņš nāk.

8. skats.

Zeltiņš, Zeltīte, Kalvē.

Zeltiņš. Labi, ka tu nāc, te mēs pašulaik
runājam par tevi.

Kalvē (saskrullējies un uzposies kāzu uzvalkā ar

miršu kušķīti pie krūtīm. Ari tagad tam rokā niedre, ko

tas visādi loka un vicina). Man ir tas gods vēlēt prie-
cīgu labu rītu jums, godājamo sievas tēv, un — un

cienijamai jaunkundzei.

Zeltiņš. Labrīt, labrīt. Kas nu par jaun-
kundzi. Tepat jau vedīs pie altāra un vēl jaun-
kundze! Viņa jau ari žēlojas, ka tu viņai vēl esot

svešs.

Kalvē. Bet es lūdzu, vai tad es vainīgs! Zel-

tītes jaunkundze arvien izvairās. Kad es nāku,

viņa iet. Man gandrīz nekad nav tā laime bijusi
viņu sastapt vienatnē.

Zeltiņš. E, ko nu! Kad jau pats būtu gri-
bējis, gan jau būtu saticis. Zaķis jau nav, ka ie-

skries mežā. Skuķi, kur tu paliki?
Zeltīte (pa to starpu aizmanijusies aiz kļavas).

Zeltiņš (viņu ieraudzīdams). Vai redz, kur

aizlīduši. Nāc šurp un saskatieties abi acīs!

Zeltīte. Tēt, es jau viņu esmu redzējusi.
Kalvē (pievirza kādu tuvumā atrodošos krēslu pie

galda un paklanās). Es lūdzu cienijamo jaunkundzi
ņemt dalību mūsu sabiedrībā.

Zeltiņš (uz Zeltīti). Ko tu tā pastāvīgi griez

muguru? Skaties taču šurp uz savu brūtgānu!
Zeltīte. Nu jau es viņu pazīstu.
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Zeltiņš. Nu, sabučojieties jel! Vai man,

vecam vīram, jāsaka, kas jums, jaunajiem, jā-
dara!

Kalvē (tuvojas Zeltītei ar lūpām šmaukšķinadams).

Es izlūgtos no jūsu rožu lūpiņām vienu smuku,

apaļu bučiņu.
Zeltīte. Laidiet mani! (Aizskrej ar joni un

ielien paklētē.)

9. skats.

Zeltiņš, Kalvē.

Kalvē (rokas pakaļ noplātīdams). Te nu bija, ko

tad es varu!

Zeltiņš (mēdīdams). Ko tad es varu? Kas

tad gan var!

Kalvē. Bet es lūdzu, jaunkundze ielīda pa-

klētē, un es ar savām jaunajām, melnajām drā-

nām taču nevaru līst pakaļ.
Zeltiņš (atmet ar roku). Tā ir tava darīšana,

kā tu ar viņu iztiec. Meitene vēl jauna un tādēļ
vēl drusku pabailīga.

Kalvē. Smalkas manieres un izglītības
jaunkundzei diemžēl pavisam trūkst. Jums viņu

vajadzēja vairāk vest smalkā sabiedrībā, uz zaļu-
mu ballēm un tējas vakariem.

Zeltiņš. Na, tā tik vēl trūka! Es viņu es-

mu audzinājis par krietnu un godīgu bērnu.

Kalvē. Jums par jaunlaiku attīstības panā-
kumiem ir gluži nepareizi uzskati, cienijamo sie-

vas tēv; diemžēl jūs savam laikam esat tālu pali-
kusies pakaļ, ļoti tālu.

Zeltiņš. Liec tu mani mierā. Mans dzīves

laiks ir izdzīvots un pabeigts. Tagad jūsu, jauno,
reize.

Kalvē. Un es ari tiešām varu pieskaitīties
pie jaunlaiku censoņiem, jo neesmu nekādas pū-
les taupijis, lai iegūtu sev smalku izvešanos, un

varu bez nosarkšanas liecināt, ka esmu spēris
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krietnus soļus uz priekšu. Jaunkundzes, kā jau
smalkas novērotājas, man ir klaji pierādijušas sa-

vu atzinību.

Zeltiņš. Kur gan vēl otru tādu puskoka

lēcēju atradīs, kas sievietēm tā māk priekšā un

pakaļā izdancot kā tu!

Kalvē. Ko ? Vai ari jūs par maniem panā-
kumiem esat dzirdējuši? Viņas tiešām uz mani

krīt kā mušas vasaras laikā uz zirga, ka nespēj
ne atgainīties.

Zeltiņš. E, ko stāsti tādas blēņas!
Kalvē. Vai jūs neticat? Es jums varētu

parādīt veselu paku mīlestības vēstuļu, kuras

man no viņām rakstītas.

Zeltiņš. Kas tur ko ticēt, kas tur neticēt.

Tukšgalvji un āksti priekš sievietēm ir tie īstie,
krietna vīra sirdi tās pa laikam mēdz zem kājām
mīt.

Kalvē. Godājamo sievas tēv, jūs sev atļau-
jat piezīmes un salīdzinājumus, kuri —

Zeltiņš. Nebārsti tikdaudz to vārdu, tu zi-

ni, es saku taisni laukā, ko es domāju. Kas tu esi,

tas tu esi! bet tāda man jau ari taisni vajadzēja
— priekš patikšanas. Vai tad nu mana meita ci-

tāda nekā visas citas.

Kalvē. Es esmu drošs, ka atradīšu pie Zel-

tītes jaunkundzes piekrišanu.
Zeltiņš. Nekad un nekur nevar būt drošs!

(Norūkdams.) Protams, tu tāds pie tam nekā ne-

zaudē —

Kalvē. Gluži veltīga baiļošanās, mīļo sie-

vas tēv, man vēl neviena nav garām aizmīlējusies.
Un man stipri vien liekas, ka es uz Zeltītos jaun-
kundzi esmu atstājis dziļu iespaidu, kaut gan vi-

ņa vēl bēg.
Zeltiņš. Labi, ja tā būtu. Tad es priekš

viņas visu esmu darijis, ko spējis. Mājas gata-

vas, izpirktas, viņai norakstītas. Vīru, kas tai pa-

tīk, esmu izraudzijis, priekšlaikus viņu izsargājis
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no samaitāšanas. Mans dzīves parāds ir nolīdzi-

nāts, es tagad varu savas acis aizdarīt.

Kalvē. Jūs visu redzat par daudz drūmās

krāsās.

Zeltiņš. Par vienu lietu es tik vēl bīstos,
vai es tevi paspēšu vēl iedīdīt par krietnu saim-

nieku, par daudz jau esi ieņēmies to aušošanos.

Kalvē. Ari mana pārliecība ir, ka zemko-

pība ir visas labklājības pamats.

Zeltiņš. Uz šā pamata tikai ari pašam va-

jag strādāt. Tavs tēvs bija krietns saimnieks; ce-

ru, ka tu ari ar laiku atzīsi, kas tev pašam derīgs.
Tu tagad iesi visur manā vietā, un es tev skatīšos

pakaļ.
Kalvē. Kā jūs to domājat?

Zeltiņš. Rīt pat — melnās drēbes nost un

lielajam arklam pakaļā. Kas citam grib pavēlēt,
tam pašam jāzina, kā katru lietu dara.

Kalvē. Ko ? Melnās drēbes — es taču ne-

varu
...

Zeltiņš. Nedomā vis, ka tu man te staigāsi
izpucējies un to vicu visiem gar degunu vicinā-

dams, un es tev tik iešu vienmēr tos papirosus
pirkt. Tagad darba laikā jāiet katram, kas tik

spēj kājas, rokas cilāt.

Kalvē. Es jūs tiešām nesaprotu.

Zeltiņš. Kad tu darīsi, tad sapratīsi. Nāc

tūlīt, es tev ierādīšu, kā darbs priekš rītdienas jā-
iedala. Vēl ir agrs, pietiek, kad uz baznīcu iz-

braucam pusčetros. (let uz ceļa pusi.)

Kalvē. Nē, to es nepacietīšu! Mani cen-

tieni —

Zeltiņš (atgriezdamies). Nu nāc!

Kalvē (parausta nicīgi ar pleciem un aiziet līdz).



54

10. skats.

Zeltīte viena.

Zeltīte (izlien no paklētes un bailīgi apskatās

visapkārt, vai visi projām, un tad jautri plaukstās takti siz-

dama sāk noskaitīt):

„Aši! Aši!

Lupatlaši,
Kankardanči,

Juri, Janči,

Jauns un vecs,

Šurpu tec!

Šurpu lec!

Kas būs pirmais atskrējis,
Tas būs šodien karalis!"

(Bērni saskrej ar joni kliegdami un brēkdami no visām

pusēm.)

11. skats.

Zeltīte, ganu bērni.

Pirmais. Es!

Otrais. Nē, es būšu karalis!
Visi (cits caur citu). Es! Es! Es!

Pi r mais. Nē, es!

Otrais. Ak tu, pinku Juris!
Pirmais. Tu, meža Miķelis!
Otrais. Vai esi šodien matus izsukājis?

galva kā ābele!

Zeltīte. Mierā, zēni! Sāksiet vai plūk-
ties!

Pirmais. Ko šis man? Es viņam gan rā-

dīšu!

Zeltīte. Mierā! es saku. Stāviet viens te,

otrs te. (Izstāda vienu no otra atstatu.) Kas pirmais
sāks strīdu, var iet projām. Mēs iesim spēlītēs
bez viņa.
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Visi. lesim spēlītēs! lesim! lesim!

Kāda meitene. Bet kādās?

Otrais. Par nozagto princesi un briesmī-

gajiem laupītājiem, tu, Zeltīt, izgājušo reizi apso-

līji -

Zeltīte. Varētu gan, bet jums nav līdz ka-

žoku. Tur vajag kažokus apgriezt uz otra pusi
un tad vēl vajag cepures ar lielām malām, kuras

var tā noliekt uz zemi un nejauki no apakšas
glūnēt.

Otrais. Bet kāpēc tu neteici, mēs būtu vi-

su dabūjuši.
Zeltīte. Lai paliek. Es jau pati ari nees-

mu iztaisijusies kā princese.
Pirmais (aizskrien priecīgi un atnes mazu krēs-

liņu). Lūk, še es tev pats uztaisiju krēsliņu. Prin-

cese jau nevar zemē sēdēt. Tas būs tavs tronis.

Otrais. Lūk, kur nāk Ansis, tas būs laupī-
tāju virsnieks!

12. skats.

Tie paši, Ansis.

Ansis. Esiet mierīgi!
Pirmais (uz Anša). Ko tu slēp aiz muguras?
Ansis. Mierā? Še, Zeltīt, es priekš tevis

nopinu vainagu.
Zeltīte. Ūdensrozes! Ai, cik skaistas! Kur

tu tādas ņēmi?
Ansis. Tur! (Rāda uz dīķi.)

Zēni (izbijušies). Ko? No spoku dīķa?!
Pirmais. Vai tev nebija bail, ka spoki tevi

neierauj iekšā?

Ansis. E, kas par blēņām!
Pirmais. Nav vis blēņas. Baltā sieva at-

kal staigājusi. Late viņu vakar vakarā redzējusi.
Mēness spīdējis — viņa izkāpusi un tai vilcies pa-

kaļ garš, garš balts palags, ūdenī samircis.

Zeltīte. Klus' nu! Nerunājiet tik daudz

par spokiem!
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Otrais. Varbūt ka baltā sieva tepat aiz

pakšķa klausās —

Visi. Vi! Vi! Man bail, man bail. (Salien

kopā drebot.)

Zeltīte. Eesim labāk spēlītēs. Es uzlikšu

vainagu — ai, cik tas skaists! un meldri ari klāt!

Taisni tāds man patika.
Ansi s. Vai tu neatmini, ka tu man bildē rā-

diji nāru? Tai ari bija galvā ūdensrožu vainags ar

gariem meldriem.

Ze 11 īt c. jā, jā, tā bija tik brīnišķīgi skaista!

(Uzliek galvā vainagu —
tad satrūkstas un nopurinājās un

atkal noņem to.) Brr! tas bija tāds smags un savādi
auksts — it kā mani būtu aizskārusi miroņa roka.

Pirmais. Tā bija baltā sieva —

Otrais. Dzirdēji, par spokiem nerunāt!

Zeltīte (uz Anša). Vai zini, paglabā tagad
vainagu pie sevis. Es iznākšu vēlāk. Tad man

būs balta kleite mugurā ar garu, garu šlepi, un tad

man šis vainags ļoti labi noderēs klāt. Piesien ti-

kai vēl meldrus klāt, lai tie labi gari nokarājas,
tad es izskatīšos kā nāra.

Ansis. Labi, labi, to es padarīšu.
Otrais. Zeltīt, mīļā, iznāc gan un parādies,

lai mēs ari dabonam redzēt, kā tu kā brūte izska-

ties.

Visi. Ak, iznāc gan!
Zeltīte. Protams, iznākšu, tad tik jūs re-

dzēsiet — un zelta gredzens ari man būs pirkstā.
Pirmais. Vai tas nebūs tas gredzens, ko

melnais krauklis pa gaisu nes?

Zeltīte. Ko nu melsi! Kas par kraukli?

Pirmais. Tu taču pati stāsti ji. Melns,

melns krauklis laižoties pa gaisu un nesot, knābi

turēdams, zelta gredzenu. Kāds princis viņu esot

izsūtījis, lai tas meklētu priekš viņa jaunu kara-

lieni. Kurai tas gredzens klēpī iekritīšot, to prin-
cis pārvedīšot un tā dzīvošot vienos priekos un

laimē dimanta pilī.
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Zeltīte (dusmīgi). Ak, to tik es tā iedomājos.
Tāds krauklis nemaz nelaižas pa gaisu.

Firmai s. Un tavs brūtgāns ari nav nekāds

princis! Vai zini, Zeltīt, man nemaz nepatīk, ka

tu precies.
Zeltīte (vēl strupāk). Kas tev par nelaimi?

Visām meitenēm jāprecas! Vai tu gribi, lai es

gaidu, kamēr man visi zobi izbirst no mutes un es

eju stenēdama uz kruķa atspiedusies kā vecā pirts
Līžus?

Pirmais. Bet tad tu vairs pie mums ne-

nāksi un neiesi spēlītēs?
Zeltīte. Kāpēc neiešu? lešu gan.
Meitene. Nu tad iesim tūlīt!

Visi. lesim! lesim!

Zeltīte. Pag', stājieties. Šoreiz gan negri-
bu. Nav vairs tā —

Otrais. Kas tad nav vairs tā? —

Zeltīte. Es nezinu. Nav vairs tā. — Ne-

gribu. Varbūt, ka jau ari esmu par lielu.

Otrais. Nu tad stāsti kādu pasaku.
Visi. Pasaku! Pasaku! Mēs labāk gribam

pasaku!
Zeltīte. Ari tās man vairs lāgā nevedas.

Visas jau ari izstāstītas.

Visi. Kaut kādu nebūt, tikai pastāsti.
Zeltīte. Man viena gan būtu, bet tai nav

beigu.
Visi. Lai nav, stāsti, cik zini.

Zeltīte. Nu labi. Tad klausieties. (Uz Ansi,

kas visu laiku, atsēdies uz sola zem kļavas un galvu rokā

atspiedis, skatās sapņodams tālumā.) Vai tu ari nāksi

klausīties, Ansi? Ko tu tur sēdi un skaties, it kā

ne savas mātes vairs nepazītu.
Ansis. Stāsti vien, es klausīšos tepat.
Zeltīte. Es sākšu, bet tikai izturieties rā-

mi, citādi es nestāstīšu.

Visi. Mēs būsim, būsim rāmi. (Zeltīte atsēžas

krēsliņā, un zēni viņai visapkārt sagulst pusguļu un tupē-
dami zemē.)
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Zeltīte (pāra reizes nokāsēdamas).

2Vai zināt, kur skaistākā princese,
Kam vismazākās kājiņas pasaulē?"

Kāda meitene (iesaucas). Tā tu pati esi!

Visi. Tu pati! Tu pati!
Zeltīte. Eita nu meļi!
Pirmais. Rādi šurp savas kājas!
Zeltīte. Nebēdņi! Es jums gan kājas rā-

dīšu! (Savelk kājas sev apakšā.)

Pirmais. Kad tu uzcelsies, mēs tikpat re-

dzēsim.

Zeltīte. Mierā! Klausieties tālāk.

„Kam vismazākās kājiņas pasaulē.

Ne asnu galiņi neliecas,
Kur staigā šīs mazās kājiņas.

Un puķes sārtāk un sārtāk zied,
Kad viņa smaidot tām pāri iet."

Pirmais (pārtraukdams). Vai zini, Zeltīt, tev

būtu jāiet uz Ķīnu, tur par vieslielāko skaistuli

tiekot turēta tā, kurai vismazākās kājas. Tur tevi

Ķīnas lielmaņi apprecētu uz vietas.

Otrais. Preci gan labāk Ķīnas lielmani!

Zeltīte. Tfui! Es tādu gan neņemtu ar

garu bizi pakaļā. Bet nu palieciet reiz klusu, ci-

tādi es nestāstīšu.

Visi. Ts!

Zeltīte.

„Kad princese brīnišķi dziedāt sāk,
Tad putniņi klausīties kopā nāk,

Un sapņainās ilgās iedrebas

Uz koku zariem lapiņas!

Pa strautu viļņi tad straujāk plūst,
Un rasa par siltām asarām kļūst —
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Ir mājoklis princesei namiņš glīts,
Tam mēness virsū kā skurstenīts.

Iz rīta blāzmas tā lodziņus redz.

Un saules jumtiņš namiņu sedz.

Pirmais (atkal pārtraukdams). Man ari tādā

namiņā patiktu dzīvot!

Zeltīte. Klus'!

„Un gaisma tur mūžam nenoriet

Un brīnišķas puķes smaršo un zied."

Pirmais. Ai, cik jauki!
Zeltīte. Tas vēl nav viss, klausieties tālāk:

„Vēl princesei sidraba ratiņi,
Tur siseņu zirdziņi iejūgti.

Pa zāli skrejot ratiņi švirkst,
Un zirdziņu zvaigznīšu pakavas dzirkst."

(Viņa apstājas un paliek domīga.)

Pirmais. Bet kādēļ tu apstājies? Ak, tas

bija tik skaisti!

Zeltīte. Pag', ļauj apdomāties. (Atspiež

galvu rokā.)

„Bet saules namiņā pirmoreiz tumst —

Un pirmoreiz princese žēlabās skumst —

Tā sidraba ratiņos iesēžas,
Tāltālu tai pasaulē jādodas.

Un saule un puķītes jāaizmirst —

Lai ziediņi vīst, lai lapiņas birst!"

Ansis (pieceļas un skumīgs, no citiem nepamanīts,

lēni aizlien projām).

13. skats.

Tie paši bez Anša.

Zeltīte (ari to nav pamanījusi un stāsta tālāk ar-

vien sērīgāk).

Zaļš tītenīts ceļā aizstiepies,
To lūdz: „Ak princese, paliecies!
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Pret pirmo akmeni zirdziņi klups.
Tavi sidraba ratiņi drupās drups."
Raibs tauriņš skrej garām un biedina:

„Kam gāji iz saules namiņa!

Tev ērkšķi sīk-mazās kājiņas dzels

Un niknāk vēl sāpes sirsniņu šķels" —

Un tālāk mazs putniņš pazarē dzied:

„Ak, visam daiļam būs bojā iet!"

(Viņa paliek brīdi klusu.)

Pirmais. Tu atkal apstājies. Kas tur iz-

nāca?

Zeltīte. Jā, to jau es nezinu, kas iznāca.

Es taču teicu, ka pasakai nav beigu. (Zeltiņš, no

lauka puses nākdams.)

14. skats.

Tie paši, Zeltiņš.

Zeltiņš (ierauga Zeltīti ar zēniem. No dusmām

pārņemts). Kas?!
—

Tu vēl te?
—

Un neģērbusies!

Zeltīte (izbijusies). Ak — es pavisam pie-
mirsu!

Zeltiņš. Ak tu palaidniece! Zirgus jau

jūdz un viņa vēl iet ar kalpu zēniem jaktīs! (Uz

bērniem.) Es jums gan rādīšu, jūs nelieši! Ko jūs
te nācāt?!

Pirmais zēns (bailīgi). Mēs nācām skatī-

ties kāzeniekus.

Zeltiņš. Vai nevarat uz ceļa gaidīt! Kas

jums te mājās jālien iekšā? Marš, projām! Citādi

es jūs ar suņiem projām aizrīdīšu, jūs diedelnieki!

Bērni (bailīgi metas bēgt uz visām pusēm).
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15. skats.

Zeltiņš, Zeltīte.

Zeltiņš. Un tu? Vai tu pavisam esi to jē-

gu izdzīvojusi? Ne ausu vairs necel, kas tev jā-
dara? (lerauga mazo krēsliņu, uz kura Zeltite sēdējusi,

dusmīgi.) Kas tas te tāds par daiktu!

Zeltīte. Pag', tas mans krēsliņš.
Zeltiņš (aizsper krēsliņu ar kāju projām). Pie

vīra jāiet un vēl sāks otrreiz palikt par lellīti.

lekšā un ģērbties! Kā var braukt uz baznīcu!

Zeltīte (dusmīgi). Es neiešu ģērbties!
Zeltiņš. Vai tu man vēl runāsi! Uz vietas

iekšā!

Zeltīte. Es nebraukšu!

Zeltiņš. Es tev ganrādīšu! (Sagrābj viņu aiz

rokas.)

Zeltīte. Laid! Es negribu!
Zeltiņš. Par daudz jau izlaista, jāsāk ci-

tādi valdīt! (Rauj viņu ar varu iekšā.)

Zeltīte (izmisusi). Laid! Laid!

(Priekškars.)
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Otrais cēliens

Skatu vieta tā pati kā pirmajā cēlienā. Laiks: pus-

nakts. Mēness gaiši apspīd pagalmu un vizēdams atspogu-
ļojas spoku dīķī, no kura sēru vītoli met tumšas, garas ēnas

uz pagalmu.

1. skats.

Zeltīte (viena. Izskrej steigšus no istabas. Viņa

ir ģērbusies brūtes uzvalkā: baltā kleitē ar garu šlepi. Tikai

miršu kronis jau noņemts un tā vietā galvā uzlikta maza

aubīte. Viņa ir ļoti uzbudināta un gandrīz pusraudās. No-

spļaujas vairākkārt). E! tfi! (Izrauj no kabatas mutes

autiņu un berzē sev visnotaļ vaigus.) Ak tu riebums!

Tfi, kā tas sūrst un deg —
tfi! tfi!

2. skats.

Zeltīte, Tince.

Tince. Zeltīt, kur tu paliki ? Visi sasēda

pie nakts maltītes; meklē, kur jaunā sieva.

Zeltīte. Laid mani mierā! Es negribu ne-

kā! Ne kumosa vairs es neēdīšu.

Tince. Bet, Zeltīt! Kas tev ir?

Zeltīte (aizgriezusies). Nekas, nekas.

Tince. Saki taču — tu tāda ērmota? Kas

tev noticis? Vai tu uz mani esi dusmīga?
Zeltīte (piepeši apgriežas un nostājas Tincei

priekšā). Tince, paskaties uz mani, kāda es tev iz-

liekos?

Tince. Nu — kāda?
.. Ļoti smuka! Es tev

jau teicu.
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Zeltīte. Ak, es to nemaz neprasu. Tu ma-

ni nesaproti. Kā lai es tev to saku. Te, te — ģīmī
man paskaties. Vai tur nav gaiši viss nolasāms?

Vai es tev neizskatos kā —kā izķēmota. Ja tagad
būtu diena, es nevienam cilvēkam nedrīkstētu i

ne acīs paskatīties.
Tince. Ak tu mīļais, žēlīgais Tētiņ, Dieviņ!
Zeltīte. Man te sūrst un deg!
Tince. Tu tiešām esi vaigu stipri berzusi.

Zeltīte. Ar zobiem es to vietu izkost gri-
bētu! Ar nagiem izplēst no ģīmja! Ek! (Rauj sev

cimdus no rokām un aizsviež pa gabalu projām.)

Tince. Ko tu dari! Nesvied jel projām sa-

vus baltos ziemišķa cimdus! Kādi tie zemēpaliks!
(Uzceļ cimdus no zemes.) Par ko tu tā sirdies ?

Zeltīte (pusraudus). Te, te pie vaiga viņš

man piegrūda svamainās, gļotainās lūpas — uz-

pūta man tādu riebīgu, siltu dvašu — ek. (Nodre-

bēdama.) Brr!

Tince. Hi! Hi! Hi! (Smejas skaļi pilnā kaklā.)

Zeltīte. Nesmejies, es tev saku! Man nav

ko smieties.

Tince. Kā lai tur nesmejas! Kas tad lai

bučojas, kad brūtgāns ar brūti nebučosies. Tad

jau puiši ar meitām nemaz nedrīkstētu bučoties?

Zeltīte. Un tu to atļāvi? Un tev tas pa-

tika? Ko?

Tince. Neesi jel tāda neganta! Kas tā par

nelaimi, kad puisis drusku nobučo? gabalu jau
nenokodīs.

Zeltīte. Ej! Nerādies manās acīs! Es no

tevis vairs negribu nekā zināt.

Tince. Nu, vai dzi
—

neizliecies nu tu ar'

tāda — nu jau pati uzņemsi sievu dienas.

Zeltīte. Tu nedrīksti mani lamāt! Vai sa-

proti! Kas es par sievu?

Tince. Ar varu jau vairs otrreiz par
meitu

nepaliksi. Kam tad gan to aubi liki galvā?
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Zeltīte. Ak šīs lupatas! (Norauj sev aubi

no galvas un saplēš to lupatās.) Aizmirsu pavisam, ka

tas man galvā. Nost šo ķesu! (Savīsta aubi un aiz-

sviež pa lielu gabalu projām.)

Tince. Te nu bija! Tā priecājās par brūtes

rotām un nu sviež projām. Vai to kleiti ar' vēl ne-

sāksi mest projām!
Zeltīte. Nemūžam es to vairs mugurā ne-

vilktu, nemūžam! Apstiepta, apžņaugta, kā balta

čūskas āda! Visi locekļi notirpuši — ne pakus-
tēties

.. .
(Sper ar kāju dusmās kleites šlepi.)

Tince (Pa tam uzņēmusi aizsviesto aubīti no ze-

mes). Neesi nu niekalbīte! Še aube, es saspraudu
ar kniepadatām. Liec atkal galvā.

Zeltīte. Nerādi man to! Es viņu negribu
ne redzēt. Nes, met to kaut kur projām; met tos

kankarus mēslu gubā!
Tince. Labi, labi; es tās špices izārdīšu un

man būs ko apšūt kleitei ap kaklu.

Zeltīte (atmet ar roku). Ņem! Ņem!
Tince. Un tos baltos cimdus tu jau ar' vairs

negribēsi?
Zeltīte. Lai sātans mauc viņus rokā!

Tince. Tas jau sagrābs i tāpat bez cimdiem.

Zeltīte. Projām! Projām!
Tince (visas lietas no zemes salasijusi, ātri aiz-

manās projām).

3. skats.

Zeltīte (viena. Napacietīgi gorās un staipa ro-

kas). Spiež, grauž, ēd! Ne rokas pastiept uz aug-
šu. — Domā, ka man visapkārt gar kaklu, gar sā-

niem būtu aizbērts tūkstošiem sarkani nodedzi-

nātu, smalku adatiņu. Un paskriet ari nemaz, kā-

jas liekas it kā sapītas. (Mēģina skriet un sper vien-

mēr ar dusmām šlepi.) Esmu pavisam piekususi.
Diez' kur bērni? Liekas, visi jau aizgājuši? (Ansis
iznāk no vītolu paēnas.)
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4. skats.

Zeltīte, Ansis.

Zeltīte (izbijusies). Ansi? Tūtas? Kā es

sabijos.
Ansis. Es. Tu taču liki gaidīt.
Zeltīte. Ak jā. Kur tad bērni palika?
Ansis. Viņi tevi nevarēja sagaidīt un aiz-

gāja. Tu zini, ka viņiem rīt agri jādzen ganos.
Zeltīte. Es nevarēju, nekā nevarēju. Aiz-

sēdās man aiz galda katrā pusē priekšā un nelai-

da vaļā ne acumirkli. (Dziļi elpodama.) A — kāds

še patīkams vēsums
...

man ir tik šauri un karsti.

Ansis (nomurmina kaut ko sev priekšā).

Zeltīte. Ko tu teici?

Ansis. Es? Nekā. Kas man ko teikt!

Zeltīte. Ko tu pa visu šo laiku dariji?

Ansis. Sēdēju un skatijos — tur.

Zeltīte. Pie spoku dīķa? Kas tur ko re-

dzēt?

Ansi s. Nāc, paskaties. (Ved viņu uz spoku dīķi.)

Nāc vien, nebaidies! (Satver viņu pie rokas.)

Zeltīte. Es jau ari vairs nebaidos
...

Ansis. Vai tu redzi?

Zeltīte (dziļi pār dīķa malu pārliekusies skatās).

Ak, cik skaisti! Kā tas zib un laistas it kā izkau-

sēts dimants! Mēness iespīd tik dzidri un tīri līdz

pašam dibenam!

Ansis. Vai tev nav tā, ka ja kāds tur ielēk-

tu iekšā, tas neatdurtos pret cietu dibenu, bet lais-

tos un laistos kādā mirdzošā tālumā, kamēr visi

prāti zustu. Un kad tas atkal atmostos, tad ar

brīnumiem ieraudzītu, ka tas nonācis pie nāru

pils vārtiem.

Zeltīte (atgriežas un nāk lēni no dīķa projām.

Skumji). Ansi — nāru nav.

Ansis. Ko tu teici?

Zeltīte (strauji, asaras tikko valdīdama). Nav,

nav, nav.
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Ansis. Zeltīt? Kā ?— Tu taču pati teici...

Kur tad nu paliek visas tavas nāras un princeses
un zelta pilis?

Zeltīte. Tagad es zinu, ka nav, vairs nav.

— Tagad es tāpat kā tu nekam neticu.

Ansis. Bet tomēr uznāk brīži, kad tiem jā-
tic.

Zeltīte. Kādēļ? Kādus brīžus tu domā?

Ansis. Nu — tad, kad tā grūti ap sirdi, kad

spiež ...
tad mazākais ir kāda izeja.

Zeltīte. Bet nav izejas, es tev saku! (Nikni

ar kāju uz zemi sperdama.) Nav!
..

Nekur nevar no

dzīves izbēgt. Ej tu kur iedams, it kā pret mūri

atduries. Tu vari kost, raudāt, matus plēst — ce-

ļa nav. —

Ansis (lēni). Baltā sieva gan zināja ceļu.
Zeltīte. Baltā sieva? Ko tu par viņu zini?

Man neviens nav pastāstījis, kādēļ viņa tur —

(Rāda ar roku uz spoku dīķi.) kā tu saki
— meklēja

izeju.
Ansis. Es nekā nezinu. Un kas tur daudz

ko zināt. Bija grūti — aizgāja pati.

Zeltīte. Ak es!.. Viņa bija nelaimīga, un

es tai pakaļ ķēmojos un baidiju bērnus. Es ne-

redzēju citu bēdas. Kā akla un stulba es caur

dzīvi gāju.
Ansis. Kas smejas — neredz; kas acis ar

asarām izskalojis, redz daudz vairāk.

Zeltīte. Es tagad atminos, ka ari tu, Ansi,

izskatijies arvien tāds bēdīgs, it īpaši pēdējā lai-

kā. Par ko tad tu īsti bēdājies?
Ansis (asi, valodu nogriezdams). Vai tu neņemsi

vainagu ? Es piesēju meldrus klāt, kā tu liki. (Aiz-

iet aiz vītoliem, kur uz kāda zara pakārts vainags no ūdens

rozēm ar gariem meldriem klāt, un to noņēmis, atnes Zel-

tītei.)

Zeltīte. Lai paliek, man tagad vairs ne-

tīk ... Saki labāk, Ansi, nāvei gan vajag būt kaut
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kam briesmīgam? Es neesmu vel neviena miroņa
redzējusi. Vai tu esi?

Ansis. Jā. Tas bija kāds vīrs, kas gulēja

turpat laukā. Šī brīnišķīgā vienaldzība
... vējš

vēdina matus, saule dedzina acis — un nejūt, it

nekā nejūt... Es nezinu, kā lai es tev īsti to sa-

ku, atminos kādu pantiņu:

„Bet nekustošais ķermenis
Ne mīlas nejūt, ne naida,

Viņš, atsalis un sastindzis,

Guļ slēgtām acīm un gaida —"

Zeltīte. Man bail... man tā savādi... it

kā es staigātu pa čaukstošām rudens lapām un

ieelpotu saldi drēgnu trūdu smaku. Un man tā

patīk dzīvot. Nekad es negribētu mirt! Man viss

patīk: cilvēki un puķes un saule un mežs. Es jū-
tos tik laimīga, kad es varu izskraidīties tā, ka pu-

tekļi gaisā iet, jeb iekrist zālē tur uz pļavas un

velties apkārt it kā ripa.
Ansi s. Es ticu gan, ka tiem, kas saulē stā-

vējuši, ir grūti ieiet aukstajā ēnā, bet kas tur vien-

mēr ir bijuši, priekš tiem nav nekādas pārmaiņas.

Zeltīte. Nu tu atkal esi bēdīgs! Ansi, mīļo
Ansi, ko tad es tev esmu darijusi? Ko es visai pa-
saulei esmu nodarījusi? Un vai es neko vairs

nespēju par labu griezt?
Ansis. Tu man nekā ļauna neesi darijusi,

bet ja tu man vēl ko patīkamu gribi darīt, tad uz-

liec šo vainagu, kuru es priekš tevis esmu vijis.
Zeltīte. Ja tik vien — labprāt. Dod šurp!

(Paņem vainagu un uzliek to galvā un staigā, tad lēni it kā

pa sapņiem, neviļus pakaļ darīdama baltajai sievai.)

Ansis (atkāpies, viņu klusi aplūko no tālienes).

Tā es tevi vēl pēdējo reizi gribēju redzēt, Zeltīt.

Zeltīte. Kā tu runā! Pēdējo reizi?
—

Kur

tad es braukšu?
— uz Vāczemi, ko?

Ansis. Tad viss būs citādi —
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Zeltīte. Kas būs citādi? — Ko tu aizgrie-
zies? Kam tu neatbildi? Vai tad es nebūšu vairs

tā pati Zeltīte? Ko? (Valda asaras, kas tai ar varu

taisās lauzties no acīm.)

Ansis (neizsakāma žēluma pilnā balsī). Zel-

tīt

Zeltīte (nespēj vairs valdīties un skaļi elsodama

ar rokām aizklāj ģīmi). Ak Ansi — Ansi
—

Ansi!

Ansis. Zeltīt, mīļā Zeltīt!

Zeltīte (raudādama abām rokām apķērusies ap

kļavu). Nu ir pagalam, viss pagalam! Viss beigts
— viss, viss, viss!

Ansis (viņai piegājis, ar drebošām rokām glauda

viņas plecu.) Zeltīt, nabaga, mīļā —ko lai es daru?

Ko lai es daru? Zeltīt, neraudi, neraudi, neraudi..
.

(No istabas puses balsis.)

Zeltīte (uzraujas). Ā! tur viņi nāk! Ej, at-

stāj mani. Še ņem līdzi vainagu. Paglabā viņu
man vēlāk.

Ansis. Vai es nevaru te palikt ? Vai...

Zeltīte. Nē, ej! Lūdzams ej. Es nebīstos,
lai nāk, es tiem drīzāk acis izplēsīšu.

(Ansis aiziet, Zeltīte paliek drusku iesānis.)

5. skats.

Zeltiņš un Kalvē nāk ar kāzu viesiem:

Lubzari un Ķempēnu papu no istabas.

Ķempēns. Tā jau nu ...
tā jau nu ... Jā-

sāk ar' uz to māju pusi virzīties. Esam jau nu gan
ēduši un dzēruši tiku tikām.

Zeltiņš. Ņemiet nu par labu, kāds jau tas

pašu brūvēts alus bija. Būtu jau vēl varējuši pa-

likt, uzliktu vēl vienu muciņu uz steķiem.
Lubzaris. Nē, nē! No Dieva puses, mīļo

Zeltiņ, man jau tā tas žvingulis galvā iesities, ne-

varēs vairs ne mājā pārbraukt.
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Kalvē. Gan jau nu pārbrauksiet, mēness

spīd, būs gaiša braukšana, zirgs pārskries pats.
Ķempē n s. Lai jau nu, lai tie jaunie ļaudis

ar' dabū pie miera iet. Nevar sagaidīt vien, ka-

mēr mēs, veči, ejam projām.
Kalvē. He! he! he! Nu, nu — tā jau ar*

nemaz nav.

Ķempē n s. Nekas, nekas. Mēs jau ar' reiz

bijām jauni.
Zeltiņš. Ja jau nu vairs nemaz nepaliekat,

tad iešu palūkoties, vai puiši jūsu zirgus no vā-

gūža ārā izbraukuši. (let pa pagalmu un ierauga

Zeltīti.)

6. skats.

Tie paši, Zeltīte.

Zeltiņš. Kas? Tu te? Ko tu te viena pati
dari?

Zeltīte. Neko. Tāpat.
Zeltiņš. Kur tu nozudi? Vai nāksi tūlīt

atvadīties, viesi jau taisās braukt projām.
Zeltīte (iet lēni uz istabas pusi, kamēr Zeltiņš

aiziet pa pagalmu).

Lubzaris. Re, kur jaunā sieviņa staigā
viena pati pa lauku!

Ķempē n s. Būs bijusi klētī paraudzīt, vai

gultiņa mīksta uztaisīta, vai spilveni labi sapuri-
nāti.

Zeltīte (kāpjas soli pa solim atpakaļ. Viņas sejā
redzams riebums un neizsakāmas bailes).

Lubzaris. Palūk, kā nu taisās bēgt. He!

he! he!

Ķempe n s. Beg ka vistiņa no vanadziņa.
Zeltiņš (sauc no vāgūža puses). Nāciet nu,

zirgi jau gatavi!
Ķempē n s. Nu, ta nu sveiki! Novēlu jums

labas kuplas laimes uz to jaunu dzīvi.

Kalvē. Man tas gods jums pateikties. lešu

jūs pavadīt.
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Lubzaris. Ardievu, jauna saimniece! Diez'

kur palikusi? (Skatās apkārt. Zeltīte aizbēgusi aiz

kļavas.)

Ķempē ns. Sveiki! Sveiki! Nenāciet nu

vairs tālāk līdzi. Ejiet labāk gūstīt savu vistiņu.
(Visi atsveicinājās un aiziet.)

Kalvē (pavada viesus līdz pagalma vidum, tad at-

griežas ātri atpakaļ un skatās pētīdams pēc Zeltītes).

7. skats.

Zeltīte, Kalvē.

Kalvē. Kur tad tu nu paliki, mazā nebēd-

niece? (lerauga Zeltīti aiz kļavas paslēpušos.) Re, kur

paslēpusies!
Zeltīte (saņēmusies, stingriem soļiem nāk uz

priekšu un grib viņam iet garām uz istabu).

Kalvē (rokas izplētis, aizstājas viņai ceļā). Kur

nu tā gribi steigties, mana cielaviņa?
Zeltīte. Gulēt.

Kalvē. Es jau ari gribu gulēt.
Zeltīte. Laidiet!

Kalvē. Ne tur uz istabu. Mēs iesim uz klēti.

Zeltīte. Kas?

Kalvē. Uz klēti iesim. Es tevi nesus aiz-

nesīšu.

Zeltīte. Uz klēti ? Es ar jums ?!

Kalvē. Nu jau nesauksimies vairs par „Jūs".
Ak, kā es ilgojos tevi apkampt. Nemaz nevarēju
vakara sagaidīt.

Zeltīte. Laidiet mani mierā! Ko jūs no

manis gribat?
Kalvē. Pirmīt neļāvies bučot, nu tu man at-

maksāsi —

Zeltīte. Neskarieties man klāt, es jūs ne-

varu ieredzēt.

Kalvē. Arvien vēl ērkšķaina! Neko nelī-

dzēs, nu tu man vairs neizbēgsi.
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Zeltīte. Jūs man riebjaties.
Kalvē. Tu man piederēsi —

Zeltīte. Nost! Es kliegšu, lai visa māja
saceļas.

Kalvē. Klus'. — Es tev — (Satver viņu.) Es
tevi nepalaidīšu —

Zeltīte (saķer kādu akmeni). Neiedrošinies

man nākt tuvu, citādi es tev sviedīšu ar šo akmeni.

(Zeltiņš nāk atpakaļ, viesus pavadījis.)

8. skats.

Tie paši, Zeltiņš.

Zeltiņš. Kas te par troksni ?

Kalvē. Jūsu pašu meita. Grib man ar ak-

meni sviest.

Zeltiņš (pagriežas uz Zeltīti, kas arvien vēl stāv

draudēdama ar akmeni rokā). Vai dzi? Kas tās par

būšanām? Vai sāksi atkal kumēdiņus taisīt?

Zeltīte. Es viņu neciešu. Lai viņš man ne-

nāk tuvu.

Kalvē. Gribēju viņu apkampt, bet šī man

ar kājām, ar rokām pretim.
Zeltiņš. Uz vietas ej savam vīram līdz.

Zeltīte. Es neiešu.

Zeltiņš. Vai dzirdēji iet, kad es tev lieku!

Zeltīte. Nemūžam!

Kalvē. Paskat nu, tā man gan būs laba

sieva.

Zeltīte. Es tava sieva!? Tu nelieti! Tu

riebums!

Kalvē. Kas joks, tas joks, bet nu ir tiešām

par traku. Es lūdzu, mīļo sievas tēv, pavēliet sa-

vai meitai, lai viņa man paklausa.

Zeltiņš. To es viņai mācīšu. Pag, pag!

Paej tu drusku projām, mums jāizrunājas diviem

vien.
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Kalve. Labi. Es turpat klētī pagaidīšu.
(let uz klēti. Nospļaujas, iededzina papirosu un tad aiz-

cērt ar sparu aiz sevis klēts durvis.)

9. skats.

Zeltīte, Zeltiņš.

Zeltiņš. Nu! — lesi!

Zeltīte (ar šausmām novēršas).

Zeltiņš. Ko tu griez muguru? Dzirdi, ka

es ar tevi runāja.
Zeltīte (piepeši nokrīt tēvam priekšā ceļos). Tēvs,

apžēlojies! Es nevaru —

Zeltiņš. Vai tu no jēgas esi izgājusi!
Zeltīte. Tētiņ, mīļo, mīļo tētiņ, glāb mani!

Es ar viņu nevaru dzīvot, viņš man pretīgs kā rūg-
ta nāve.

Zeltiņš. Nebrēc man te priekšā! Vai es

tavus niķus nezinu!

Zeltīte. Es tevi visur klausīšu, es strādāšu

kā prastākā kalpone, akmeni uz akmens es celšu,

tikai viņu nē — dzen viņu no mājām projām.
Zeltiņš. Tevi pašu es izdzīšu. Ar suņiem

es tevi no mājām izrīdīšu, ja tu man neklausīsi.

Zeltīte (uzraujas augšā). Labi. Es tad ari iešu

plašā pasaulē. Es skriešu bez atpūtas, cik manas

kājas mani nesīs, tikai projām no šī nelieša.

Zeltiņš (sagrābj un purina viņu aiz rokas). Tu

man — tu! Vai tu gan domā, ka tā ir ganu spēle.
Papriekš salaulāsies un tad skriesi no vīra projām.
Tev jāpaliek pie sava vīra — uz mūžu.

Zeltīte. Un tu man to saki? — Tu?

Zeltiņš. Pati tu vairs nesajēdzi, ko tu runā

un dari.

Zeltīte. Tu man to saki! Un tu pats man

liki viņu precēt.
Zeltiņš. Un es tev lieku ari paklausīt, kā

krietnai un godīgai sievai pienākas.
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Zeltīte. Nekad! Es neklausīšu!

Zeltiņš. Neklausīsi? Tu? (Zils aiz dusmām

sit uz galdu.) TJz vietas es tevi nositīšu!

Zeltīte. Sit mani. Es vairs nebīstos. Man

vienalga. (Balss viņai pārtrūkst asarās.) Tu mani sa-

kali, saķēdēji ar šo riebekli. Es nekā nezināju,

es nekā nesapratu — un tu mani esi vedis kā jēru

uz kaušanu, it kā jēru — ne drusciņ tev manis ne-

bija žēl, — nevienu drusciņu. (Aizraujas elsodama.)

Zeltiņš. Tu man to teiksi, kam es visu savu

mūžu, savus sviedrus un pūliņus esmu upurējis?!
Zeltīte. Kas tev deva tiesības par mani no-

lemt, — grūst mani pazušanā?
Zeltiņš (ar no krūtīm izlauzušos dobju sāpju ie-

kliedzienu). Glābt es tevi gribēju, glābt! Lai tu

nenokļūtu tur, kur tava māte —

Zeltīte. Kas ir mana māte? Saki! Šoreiz

tu man vairs nedrīksti izvairīties. Es vairs nees-

mu bērns. (Sāpīgi.) šinī brīdī es esmu veselus ga-
dus pārdzīvojusi. Atbildi!

Zeltiņš (aizgriežas projām. Drūms klusums).

Zeltīte. Es prasu atbildi. Man jāzina viss.

Zeltiņš. Laid mani. — Par agru... Tev

mūžs vēl priekšā, tev jādzīvo.
Zeltīte. Mana dzīve ir salauzta. Tu to sa-

lauzi.

Zeltiņš. Ne es tas biju. Tu pati, tava ie-

dzimtā ļaunā asins tevi velk uz leju un grūž postā.
Zeltīte. Ko tu runā? Dod skaidrību. Es

nekustēšos ne no vietas. Es kliegšu visā pasaulē,
ka tu mani klusu nokauj un nesaki, par ko.

Zeltiņš. Tu to gribi. Nu tad zini: — Tava

māte bija netikle un tu — esi viņas ...

Zeltīte. Ā!! — (lekliegdamās streipuļo.) Es?

— Es neesmu tava meita
...

Mana māte
...

Zeltiņš. Dievs to zina, kā es viņu mīlēju.
Uz rokām es to nesu, savu dzīvību es priekš viņas
būtu atdevis

...
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Zeltīte. Mana māte
...

Es
...

ak!
..

ak!

Man ir, it kā mani kāds būtu aplējis ar karstu,
smirdošu riebumu — ak kaut es zemē iegrimtu!
Un viņa to varēja paciest! Un viņa vēl spēja dzī-

vot! —Ā! (Piepeši uzlēkdama.) Viņa ir tā, kas tur?.
.

(Rāda uz dīķi.) Baltā sieva?

Zeltiņš (pamet ar galvu).

Zeltīte. Aiz sirdsēstiem, aiz kauna un no-

žēluma viņa meklēja galu.
Zeltiņš (iesmejas dobji un sausi). Viņa? — Nē!

— Viņai tas ir prātā nenāca. Tas tikai bija sākums,

nu nāca īstā dzīve.

Zeltīte. Vēl

Zeltiņš. Tu jau gribēji visu zināt. Uzklau-

sies labi. Kad es viņai visu biju piedevis, es viņu
atkal satiku turpat pie dīķa (Rāda uz spoku dīķi.) vī-

tolos ar citu.

Zeltīte (pie visas miesas drebēdama). Un tu,

ko tu dariji?
Zeltiņš. Ko tu domā, kas man bija jādara?
Zeltīte. Tu

— viņu —
(Izgrūž briesmīgu klie-

dzienu un nokrīt paģībusi.)

(Brīdis drūma klusuma.)

Zeltiņš. Ā — viņa nekustas — vai es vi-

ņu? . .
(Nometas pie Zeltītes ceļos, viņu taustīdams un

glaudīdams.) Zeltīt, mana meitiņ, mans bērniņ, dzir-

di savu nelaimīgo tēvu!
— Es esmu tavs tēvs, jo

es tevi esmu — mīlējis... Skaidru un šķīstu es

tevi gribēju uzglabāt, tev nebija nogrimt tur, kur

viņa — Zeltīt, mazā Zeltīt, tikai drusku atver acis!

— Es viņu atkal aizdzīšu, to lupatu, mēs dzīvosim

atkal divi vien — Zeltīt, Zeltīt!

Zeltīte (grūti nopūšas xin tad atver acis un pa-

ceļas sēdus).

Zeltiņš (priekā drebēdams). Tu vēl esi dzīva,

tu atver acis!

Zeltīte (ierauga tēvu, ar izbailēm). A! Tu

slepkava! (Saļimst atkal.)
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Zeltiņš. Mans Dievs, ko man darīt! Es ie-

šu atnesīšu ūdeni. (Paņem Zeltīti un aiznes uz dārza

solu un pats aiziet ātri uz istabu.)

10. skats.

Zeltīte, Kalvē.

Kalvē (paver klēts durvis un ierauga Zeltītivienu).

Ā, nu būs mīksta kļuvusi! (Pielavās viņai klāt.) Kas

tas? Nekustas? — Apģībusi? Vēl jo labāk. (Sa-

grābj ātri viņu un nes.)

Zeltīte (pie klēts durvīm atjēdzas. Izgrūž klie-

dzienu un izrāvusies skrej uz dīķi).

Kalvē. Kur viņa palika? Kas? Dīķī ielē-

ca? (Zeltiņš nāk no istabas ar ūdeni, dvieli un dažādam

zāļu pudelītēm.)

11. skats.

Zeltiņš, Kalvē.

Zeltiņš. Ko tu gribi ?

Kalvē (pārbijies). Viņa — Viņa tur! — tur!

Redziet!

Zeltiņš. Kas, viņa? Ne pirksta vairs tu

viņai nepieliksi, laid viņu mierā!

Kalvē. Tur ielēca iekšā!

Zeltiņš. Kas?!

Kalvē. Dīķī ielēca! Glābiet!

Zeltiņš (izgrūž dobju kliedzienu, streipuļo uz dīķa

pusi, tad nokrīt krampjos).

Kalvē. Viņam krītamā kaite! Glābiet!

Vai neviena nav tuvumā. E, puiši! (Dauza pie is-

tabas durvīm.) Augšā! Palīgā! (Skrej uz dīķa pusi.)

Viņa nogrimusi, es to vairs neredzu.

Puiši (izskrej no istabas, liels uztraukums).

Kalvē (aiz vītoliem), šurp! Velciet viņu no

dīķa ārā!
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Puiši (ap saimnieku). Saimnieks nokritis. Ūde-
ni šurpu! (Citi aizskrien pie dīķa.)

Zeltiņš (vēl pakustas, tad izlaiž garu).

(Priekškars.)



Boass un Rute

Drāma pēc bībeles motiviem

trijos cēlienos, četrās ainās
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Personas:

B o a s s — bagāts zemes īpašnieks.

Abimeleks — viņa namturis.

Noc m i — kāda jūdu atraitne.

Or pa \
moaļ3ieļ es abas viņai vedeklas.

Rute j

S i1 pa —
Boasa kalpoņu uzraudze.

I kalpone.
II kalpone.
Vecākais puisis.
Otrais puisis.

Jaunākais puisis.
Kāds dižvīrs Izraelī — Noemi radinieks.

Citi izraēliešu dižvīri.

Laikmets : Soģu laika izbeigas. īsi priekš ķēniņu

laikmeta.

Ilgums: Viena diena: no vienas novakares līdz

otram vakaram.
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Ainas :

1. Boasa pļaujas lauks.

2. Boasa mājās.
3. Boasa mājas pagalmā.

4. Pie pilsētas vārtiem.
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Pirmais cēliens

I aina

Boasa kviešu lauks Betlēmes apkārtnē.

Visapkārt kviešu kūļi, gan statiņos sacelti, gan vēl zemē

guļoši, norādīdami, ka pļauja vēl pilnā gaitā. Dzirdama iz-

kapšu trīšana un pļāvēju jautrās balsis, ļaudis paši nav re-

dzami. Iztālēm plašā scenerijā paceļas Libanona kalna aug-

stumi, viegli apbirdināti ar sniegu, bet nokāres apaugušas ar

zaļumiem un puķēm.

i. skats.

Noemi, Orp a, Rute. (Visas trīs nāk bailīgi lūkodamās

apkārt. Drēbes un kurpes tām apklātas putekļiem no gara

ceļa. Noemi ietinusies plašā, tumšsarkanā mētelī, zidoniešu

auduma; lakats ap galvu. Orpai un Rutei vieglāki uzvalki

un gaišākas krāsas.)

Orpa (apstādamās). Cik ilgi mēs vēl iesim un

kur mēs paliksim! Saule jau laižas un uznāks

drīz nakts.

Noemi. Zvaigznes mums rādīs ceļu.
Orpa. Ko tur var redzēt! Te ir tik draus-

mīgi šinī svešā zemē.

Noemi. Mēs nu esam nonākušas manā dzim-

tenē, izredzētā jūdu zemē, kuru dievs Jave bija
tēvam Ābrahamam solijis.

R v te. Es zinu, māte, vēl itin labi, ko tu mums

stāsti ji par jūdu ciltstēvu Ābrahamu: Kā tas at-

stājis savu tēvu māju un iedzīvotu zemi un devies

tālumā, sekodams tikai zvaigznēm.
Noemi. Dievs pats viņu vadija. Tā ari viņš

mūs vada.
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Orpa. Kas tas par Dievu, kuru neviens nav

redzējis un nezina, kāds tas izskatās! Milkomu

vai Baal-Peoru katrs zina, tam sejs ir kā uguns un

kvēlošas rokas; viņa altāri atrodas uz Nebas kal-

na, un ugunī viņš parādās saviem pielūdzējiem.
Noemi. Vai tu domā, ka Jave neparādās

ugunī? Viņš Mozum rādi jās degošā krūmā! Viņš
Izraeļa tautai gāja tuksnesī pa priekšu uguns sta-

bā. Viņš ne tik vien valda par uguni, bet par ūde-

ni un zemi un visu, kas ir. Viņš jūru atver un aiz-

ver kā durvis un pārved savus ļaudis sausām kā-

jām pāri.

RU te (rokas saņēmusi, apbrīnodama). Ak māte,

kādus skaistus, brīnišķus stāstus tu zini par savu

Dievu!

Orpa. Ko tagad var līdzēt stāsti!

Rut c. Bet tev taču ari patika, atminies, tas

stāsts par Noasa balodīti un lielajiem plūdiem!
Vai toreiz nav bijis daudz drausmīgāk? Te, lūk,
ir zeme un aug labība, bet tad bija visur ūdens un

tikai ūdens. Un kad Noass
... Māt, tā taču to

vīru sauca, kas darināja to lielo šķirstu?

Noemi. Jā, bērns, tu visu atmini.

Rut c. Nu, jā! Un kad viņš no šķirsta iz-

laida balodīti, tad tas neatrada ne tik daudz zemes,

kur kāju uzlikt, un bija tikai viena, sīka baloža

kājiņa.

Orpa. Balodim bija spārni, bet mēs ...

(sāk

šņukstēt). Ak, es nezinu, kur mēs paliksim! Vai

nogrimsim kādā purvā, vai nikni zvēri mūs saplo-
sīs, vai nomirsim badā.

Noemi. Meitiņ, mīļā, tev nemaz nevajadzē-
ja nākt līdzi.

Orpa. Man šķita, ka te staigātu tie palīdzī-
gie gari, kurus tu sauc par eņģeļiem. Tu taču ap-

galvoji, ka viņi cilvēkiem rādoties un palīdzot?
Noemi. Mūsu ciltstēviem viņi patiesi ir rā-

dijušies.
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Orpa. Un mums ne! Vai viņi ir tik augsti,
ka satiekas tikai ar lieliem kungiem? Un kā gan

mums vajaga, lai mēs ari par tādiem tiktu?

R v te (jautri, bezbēdīgi). To es tev varu pateikt:

Vajaga būt ļoti dievbijīgam, ļoti gudram un ļoti
vecam! Un klāt pieder gara, balta bārda!

Orpa. Tu vari jokot, kur man sirds nav ne

vietā! (Raud diktāk.) Ak, es vairs rītu nepiedzī-
vošu!

Noemi. Bērns, nejoko, tu redzi, ka Orpa
raud. (Pieiet Orpai.) Meitiņ, neraudi! Es tev teik-

šu vienu vārdiņu, tas tevi atspirdzinās kā malciņš
no balzama krūzītes —

Orpa. Nekas mani nevar vairs atspirdzināt.

Noemi. Klausies, Orpa, griezies atpakaļ uz

savu dzimteni.

Orpa (šņukstēdama). Tu to saki?

Noemi. Es redzu, tu nevari te iedzīvoties.

Orpa. Te nav ne tik labi, ne tik jauki, kā tu

iztēloji man priekšā. Kur te staigā eņģeļi, un kur

te tek piens un medus, un kur te rokas mazgā
vīnā?

Noemi. Nedusmo, meitiņ. Man tā bija daiļa,
jo tā bija mana dzimtene. Es to redzēju ar atmi-

ņu acīm.

Orpa. Ari es redzu savu dzimteni
—

Noemi. Ej, pasteidzies! Atgriezies uz savu

palmu pilsētu pie Nebas kalna altāriem.

Orpa (vilcinādamās). Vai es lai eju viena?

Noemi. Ceļu tu zināsi.

Rut c. Tu tecēsi daudz vieglāk, kad būsi no

kurpēm izmetusi ārā akmeņus, kas tevi grauž.
Orpa. Rute, vai tu nenāksi līdz? Mēs abas

esam vienas zemes.

Noemi (nopūzdamās). Ari es tev saku, Rute:

Ejiet abas atpakaļ, un atstājiet mani vienu še, kā

vecu ciedru, ka-s ar saknēm sīksti ieaugusi dzimtā

zemē un ir par vecu, lai citur augtu.
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Rute. Nē, māt! Kur tu iesi, tur ari es iešu,

un kur tu paliksi, tur ari es palikšu. Tavs Dievs

ir ari mans Dievs, un kur tu mirsi, tur ari es miršu

un tur es gribu, lai mani aprok.
Noemi (apkampj viņu raudādama). Lai Javes

svētība pār tevi, mans bērns! Viņš man tevi ir

devis manu abu dēlu vietā.

Orpa. Es redzu, jūs abas saderat kopā; es

griezīšos atpakaļ.
Noemi. Ej, mana meita! Lai tevi vada tavs

dievs.

Rute (viņu apkampj). Man tevis žēl atstāt,

Orpa, bet ej! tu te laimīga nekļūsi.

Noemi. Mēs tevi pavadīsim, kamēr uzej uz

iemītām pēdām.
Orpa. Tās es drīz atradīšu. (Noiet visas.)

2. skats.

Pirmā un otrā pļāvēja (atskrējušas no citiem pļāvē-

jiem šurpu, skatās ziņkārīgi pakaļ aizgājējām).

Pirmā. Skat, skat, tur viņas aiziet! Vai

varēji saredzēt, kādas viņas izskatās?

Otrā. Likās, pēc apģērba tās bija svešnieces.

Tā viena bija vecāka, tās divas jaunas. Jau labu

brīdi es redzu viņas te staigājam. Tās skatās ap-

kārt, it kā ko meklētu.

Pirmā. Kaimiņu pļāvēji stāsta, ka viņas jau
kopš agra rīta redzētas pa laukiem staigājam.

Otrā. Pa pļaujas laiku allaž tādi apkārtstai-
guļi uzklīst. Übagiem taču tiesības pa novāktiem

laukiem lasīt vārpas.
Pirmā. Cik es varēju saredzēt, tad viņas

kā übadzes gan neizskatījās, bet drīzāk kā diž-

ciltnieces.

Otrā. Jā, tā viena, jaunākā, bija ari ļoti
skaista.
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Pirmā. Kad tikai tās nav filistietes un ne-

nāk mums atvilkt mūsu vīriešus, kā Delila Sim-

sonu!

3. skats.

Tās pašas un Silpa.

Sil pa (vecāka sieva, vairāk uzraudze nekā kal-

pone. Viņa nāk no pļāvēju puses). Ko jūs Še darāt?

Kāpēc esat aizskrējušas prom no darba? Grābekļi
vien palikuši zemē nomesti; vai tie paši grābsies?

Pirmā. Mēs ieraudzijāni divas svešnieces

un gribējām zināt, ko viņas te meklē.

Silpa. Vai jūsu uzdevums ir izlūkot katru

svešnieku, kas pa ceļu iet garām? Jūs, palaidnes,
gribat tikai apkārt skraidīt un lēkāt. Tas jums
labāk tīk nekā strādāt.

Otrā (viņu apķērusi ap viduci, griež riņķī). Tev

jau ari, mīļā Silpa, ja tu jau nebūtu par vecu!

Silpa. Ak jūs tādas! Nebēdnes!

Otrā. Nu, nebaries, Silpa, lai baras Abime-

leks; neatņem viņam bārienu.

Silpa. Gan viņš drīz ieradīsies, tad jūs gan
redzēsiet! (Smejas.)

Pirmā (atkal lūkodamās pēc svešniecēm). Ska-

tiet, skatiet — nu viņas griežas atpakaļ! Viņas ne-

iet pa ceļu, bet nāk taisni pa lauku šurpu. Ko tu

saki, Silpa, kas viņas tādas varētu būt?

Silpa. Jā, nu es ari redzu.

Pirmā. Tagad viņas ir tikai divas. Pirmāk

bija trīs.

Silpa (vērodama). Un tā viena — jaunā — ak,

Kungs Cebaot, kas par meitu! Viņa liek roku pie
acīm un skatās uz sauli — kādas rokas! Kā divas

Šabaša maizītes, noliktas svētā vietā pa Pašā svēt-

kiem !

Pirmā. Tad tā nav nekāda strādniece! Mū-

su rokas ir sastrādātas no pļaujas.
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Silpa. Un skatiet vēl, kas viņai par ma-

tiem! Kādas bizes! Melnas un spīdīgas tās vijas
ap kaklu, kā čūskas ap Arona zizli!

Otrā. Nesaki to tik skaļi, ka neizdzird mū-

su puiši. Tie ari skries skatīties un metīs darbu.

Silpa. Vai nu jums darbs rūp! Bet ejiet

vien, es pati iešu saņemt svešnieces.

Otrā. Mēs ejam. Bet nesaki tikai puišiem!
(Abas tūļodamās noiet.)

Silpa svešniecēm pretī).

4. skats.

Silpa. Noemi. Rute.

Silpa (iet svešniecēm pretī vērodama. Pēkšņi ap-

stājas). Ko es redzu? It kā pazīstama, bet kur es

to esmu redzējusi? Ak mana vecā galva!
Noemi (ieskatās, ari pazīst). Tu! Silpa!
Silpa. Ak Kungs Cebaot! Tu būtu —?

Noemi. Es tā esmu, es, Noemi.

Silpa. Ak Kungs! Noemi, skaistā Noemi,
kā toreiz visi tevi sauca. Kā es tevi gandrīz ne-

gribēju pazīt!
N oemi. Bet es tevi tūlīt pazinu. Tu esi tā

pati Silpa, tā pati krietnā, labā sirds, uz kuru visi

varēja paļauties.
Silpa. Un tās pašas kājas, līkas, kā Šabaša

lukturi —ka es pati uz tām nevaru palaisties. Tu

redzi, man nebija ko zaudēt, bet tu esi pārvērtu-
sies. Toreiz tavi vecāki tev deva vārdu „Noemi-
Līksmīte" un tavs vīrs tevi sauca par „Saldīti".

Noemi. Bet tagad sauc mani labāk par

„Māru-Rūgteni". Gadi ir gājuši pār mani pāri kā

kūlēji ar cietiem spriguļiem.

Silpa. Desmit gadu gan ir labs laiks, kopš
tu ar visu ģimeni izceļoji.

Noemi. Tu zini, ka toreiz uznāca briesmīgs
bads, un daudzi izgāja no zemes, lai citiem paliktu



87

ko ēst. Tu, labā, mums gan gribēji palīdzēt, bet

tu pati ar mokām vilki dzīvību.

Silpa. Jā, mūsu izslavētā zeme, kur piens

un medus tek, bija no sausuma tā izdegusi, it kā

pats eņģelis Asinavets ar saviem melnajiem spār-
niem būtu tai pārlaidies pāri un katru zālīti no-

svilinājis. Tev ari toreiz, cik atminos, bija tīrums?

Noemi. To mēs atstājām klaidā.

Silva. Tas Kungs bija tevi svētijis ari ar

diviem dēliem.

Noemi. Jā, tie kā jauni putni ligzdā kāroja

pēc maizes. Tādēļ mēs visi aizgājām. Nebija jau
viegli atstāt dzimto zemi un māju un visu apkārt.

Silpa. Un vai svešumā atradi, ko te zaudēji?
Noemi. Tas Kungs man daudz bija devis,

viņš man ari daudz ņēma; viņa vārds lai ir slavēts.

Silpa. Bet svešā zemē tev trūka mūsu Die-

va. Tur kalpo svešiem dieviem.

Noemi. Mūsu Dievs ir visur.

Silpa. Bet tev nebija svētnīcas, un kad nāca

svētais Šabašs, tev nebija, kas sveces iededzina?

Noemi. Dievs pats tās iededza. Vai tad vi-

ņa zvaigznes pie debesīm nav kā neskaitāmas Ša-

baša svecītes?

Silpa. Tu viena gan tā varēji iedomāties,
bet kur tad bija tie citi lūdzēji?

Noemi. Man tā vien likās, ka koki, kas ap
mani vējā klanijās, visi būtu pātaru skaitītāji. Un

es un mans vīrs un dēli jau ari bijām vairāki.

Silpa. Bet kur tad tavs vīrs? tavi dēli! Mā-

jās tu esi pārnākusi bez tiem?

Noemi (vilcinādamās, smagi). Tas Kungs ir ma-

ni smagi piemeklējis: uznāca ļauna sērga, paņē-

ma manus mīļos vienu pēc otra īsā laikā. Esmu

palikusi kā koks, kam visi zari nocirsti.

Silpa. Tas Kungs ir liels! Viņš tevi, Noemi,

Eiemeklējis par taviem grēkiem. Jūs bēdzāt no

ada un uzkritāt sērgām. Bet kas tā par svešu

meitu tev līdzās?
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Noemi. Nav man sveša; tā mana vedekla
Rute, mana mirušā dēla Machlona sieva.

Silpa. Sieva! Ak tu brīnums! Es viņu no-

turēju par gluži jaunu meiteni.

Noemi. Tā viņa īsteni ari ir. Mans dēls

Machlons ātrāk dabūja iekāpt kapā nekā kāzu

gultā. Tas notika pašā kāzu dienā. Vīns palika
neizdzerts, brūtes pāris kviešu graudiem neapbār-
stīts! Viņa valkā ari, kā tu redzi, savus garos
matus.

Silpa. Jā, jā! Es jau viņas skaistumu re-

dzēju iztālēm. Retu puķi tu esi pārnesuši Izraelī,
Noemi. Ko tu no sava skaistuma esi zaudējusi,
tas te uzplaukst divkārt. Tāda zieda nav pat uz

Libanona augstumiem.
Noemi. Viņu viņas zemē ari dēvēja par

Moaba Rozi. To jau nozīmē viņas vārds „Rute".
Silpa (aicina Ruti, kas kautri notālēm stāv). Nāc

šurp, mans bērns, ļauj aptaustīt tavu matu zīdu.

Rute (tuvojas). Es tev pateicos par taviem

laipniem vārdiem!

Silpa (satver rokā viņas matus). Kādu bagātību
jūs te abas līdzi nēsājat!

Noemi. Ar to bagātību mums nav ko paēst.
Kā redzi, esam übadzes un lasām vārpas pa citu

tīrumiem.

Sil pa. Ak tu, dieviņ! Un jums tiešām nav

nekā? Vai jūs pie Boasa esat nākušas?

Noemi. Mēs nezinām, kam šis labības lauks

pieder.

Silpa. Kam gan citam, ka krietnajam Boa-

sam! Tas ir labs kungs un bīstas Dievu. Viņš jums
savā tīrumā vārpas lasīt neliegs.

Noemi. Slavēts lai ir Dievs! Boass bija ma-

nam vīram rada. Lai Dievs viņu svētī un viņa
bērnus!

Silpa. Viņš vēl ir puisī, kaut gan jau labi

gados. Dzīvo viens ar savu nama pārlūku, kurš

ari tāds pats padzīvojis puisis, nedaudz par viņu
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vecāks. Tas gan tāds nepatīkams, ērkšķīgs vecis,

ber vārdus kā zirņus no poda; neliecieties no tā

iebaidīties, viņš jums nekā nevar padarīt, ja kungs

nepielaiž. (Skatās apkārt.) Tur jau redzu viņu ari

nākam. Ap šo laiku viņš ļaudīm iznes uz lauka

ēst.

Rute. Vai, māte! Kur mēs no viņa paslēp-
simies!

Silpa. Paejiet vien drusku sāņus, lai viņš
tūdaļ jūs nepamana. Boass ari mēdz ap šo laiku

atnākt uz lauku; tad būs labi.

(Noemi un Rute noiet drusku sāņus.)

5. skats.

Noemi, Rute, Silpa, Abimeleks.

Abimeleks (neliela auguma, ap gadu 50; asas

kustības, iet sagubis, īsredzīgs, ērkšķaina valoda. Nes sai-

ņus ar ēdienu, noliek tos zemē, izklāj autu, zem sevis bu-

binādams). Karsta diena, tek sviedri, it kā būtu iz-

kūlis riju. (Paceļ acis, ierauga Silpu.) Skat, skat,

ēdēja jau vietā! Pie mielasta nav ne ar stabulīti

jāsauc, bet pie darba ar kruķi jāstumj un jāvelk.
Silpa. Nu, nu, nu!

Abimeleks. Ko ļaudis? Lauks nopļauts?
Vai jums mute vien priekš ēšanas un roku priekš
darba nav.

Silpa. Mums mute priekš ēšanas, bet tev

mutē mēle pļauj kā izkapts.
Abimeleks. Bet tev mutē zobu vietā ir

asmeņi un dzerokļu vietā dunči. Būtu tos labāk

izlietojusi pret pļāvējiem, ar tiem tu apejies mīk-

sti, bet man tu brūc virsū.

Silpa. Vai es tev virsū bruku? vai ne tu

man?

Abimeleks. Ļaunu sievu ieraudzīt vien

jau ir tikpat kā sastapt uz lauka lāču māti, kurai

nolaupīti bērni.
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Silpa. Kas tev ko ir nolaupi jis?
Abimeleks (pa tam apkārt lūkodamies ierauga

Noemi ar Ruti). Ak debess! Kas tad tas? Viena sie-

va! —un vēl
— vēl viena sieva! Kas te ir no-

ticis? Silpa, kas tās par svešām sievām ? Ko viņas
te nāk?

Silpa. Nu, neaizkliedz jau tūlīt kā dzeguze

pavasarī, uzklausies jel drusku!

Noemi (tuvodamās). Dievs lai ir ar tevi! Tā

Kunga roka ir svētijusi šo lauku, neliedz tad ari

mums, ko tu putniem gaisā nevari liegt — ka tam

neatkristu kāds graudiņš.

Silpa (iesāņus). Skopuli jau pazīst pat putns

gaisā.
Abimeleks (uzkliedz). Laupīt jūs esat nā-

kušas! Kunga mantu zagt! Klaidones jūs esat!

(Uz viņa kliedzieniem sanāk pļāvēji, puiši un meitas.)

6. skats.

Tie paši un pļāvēji.

Pirmais puisis (ironiski). Te nu bija! Mēs

nevaram sagaidīt, ka mums ēst dod, esam strādā-

juši, ka muguras līkas tiek, bet mūsu uzraugs, lūk,
ko dara? tērzē ar sievietēm!

Otrs. Kas to būtu iedomājies no Abimeleka

vecuma dienās!

Abimeleks (uz pļāvējiem). Visi jūs esat ti-

kai sliņķi un palaidņi, Dieva gaišu dienu jūs zo-

gat! Neķītras valodas vedat! Nekad nav labi,
ka sievas un vīri strādā kopā, to jau es kungam
esmu teicis.

Pirmā kalpone. Ko mēs tev darām! Tu

jau pats ved jaukas runas ar sievietēm! Mēs tās

nemaz nepazīstam.
Otrā kalpone. Vai mums laiks apkārt

skatīties! Neesam ne acis pacēlušas no darba,
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Abimeleks (uz svešniecēm). Dzirdiet! Ne-

viens jūs nepazīst, kas jūs tādas esat; taisieties, ka

tiekat projām!
Noemi. Kungs, mēs esam nabaga vārpu la-

sītājas un vairāk nekārojam, ka to tiesu, kas pie-
krīt katram übagam: uzlasīt atkritušās vārpas no

nokoptā lauka.

Abimeleks. Vai lauks ir nokopts, ko? Vai

neguļ vēl visapkārt kūļi? Vai nestrādā pļāvēji?
Otrā kalpone (klusi uz pirmo). Dzirdi, üba-

dze, bez pūra, tādu neviens neprecēs, lai diezin

cik skaista!

Abimeleks (uz ļaudīm). Un jūs, ko skatā-

ties, acis un mutes ieplētuši? Vai übadzes neesat

redzējuši? Sēstiet tūlīt pie ēdiena, lai līdz tumsai

vēl varētu pastrādāt! Pats darba laiks, labība

birst uz kakla!

Pirmais puisi s. Pats pļāpa, mums ne-

ļauj!
Kalpones (izklāj pa tam autu plaši uz zemi un

izliek traukus un atnesto ēdienu. Tad puiši un meitas no-

sēžas apkārt zemē un sāk maizi griezt).

7. skats.

Tie paši un Boass.

BOa S S (ap 45 gadu, drusku nosirmojis, liels no au-

guma un plecīgs, kustībās tūļīgs, seja smalkiem pantiem,

apdvesta ar vieglu melancholiju un rezignējoša. Viņš smai-

da bieži ar sērīgu smaidu).

Abimeleks (viņu ieraudzijis nākam, elsdams,

pūzdams skrej pretī un velk aiz rokas šurp). Nāc, Boass,
nāc! Skaties pats, kas te notiek! Mēs tiekam ap-

laupīti un izmantoti!

Boass (lēni, paliek stāvot). Neuzbudinies, Abi-

melek, kas tad ir noticis? Es nekā neredzu.

Abimeleks. Tu nekā neredzi! Kā tev klā-

tos, ja manis nebūtu!
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Noemi (tuvojas Boasam un lokās zemu viņa priek-

šā). Esi sveicināts, kungs! Lai ilgs mūžs tev pa
labo un manta un gods pa kreiso roku!

Boass. Esi sveicināta Izraelī! Jūs esat di-

vas?

Noemi. Jā, kungs. Es vedu līdz ari savu

vedeklu. (Aiziet pie Rutes, kura kautrīgi stāv attālus.)

Abimeleks. Nerunā, Boass, ar tām! labāk

nemaz neskaties turp. Viņu valodas gan līp no

medus, bet septiņi ļaunumi iemīt viņu sirdī.

Boass. Ko gan viņas nodarījušas?
Abimeleks. Viņas klaido apkārt un pa-

ved ari pļāvējus; tie nestrādā un aizmirst visas la-

bas mācības, ko es tiem ikdienas dodu.

Silpa. Kādas ir tavas labās mācības ? Lai

mēs šīs nabaga ceļinieces, izsalkušas un nokusušas,
dzenam projām!

Bo ass. Nesirdies, Silpa, Abimeleks nav tik

ļauns, viņš grib jums labu pēc sava prāta.
Silpa. Kāds ir viņa labais prāts! Kā etiķis

zobiem un kā dūmi acīm!

Noemi (pieved Boasam Ruti). Te ir mana ve-

dekla, kungs, kas nākusi man līdz. Viņa ir pa-

zemīga, kungs, kā upīte, kas netek pret kalnu, bet

uz leju. (Uz Ruti.) Lokies, mana meita, tā kunga
priekšā, jo tu viņa acīs esi žēlastību atradusi.

Rute (grib nokrist Boasa priekšā ceļos, bet viņš to

satver aiz rokas un paceļ).

Boa ss. Kā tevi sauc, mans bērns?

Rute. Rute.

Noemi. Moaba tas nozīme tikdaudz ka

„Roze".
Abimeleks. Dzirdi, dzirdi, moabietes! Tā

ir tā cilts, kas nāk pie mums uz ašiem kamieļiem
un nolaupa mūsu ganāmos pulkus.

Silpa. Kur tu redzi tos kamieļus! Vai tik

pats tāds neesi. (Uz Boasu.) Viņas, kungs, ir kajam
tālu ceļu nākušas un viņu papēži ir no akmeņiem
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un ērkšķiem saplosīti. Tā vecākā, kungs, saucas

Noemi un ir mana sena paziņa.
Noemi. Es, kungs, esmu jūsu cilts un Jūdā

dzimusi. Bada laikos es ar vīru un dēliem izceļoju
uz moabitu zemi. Tur mani dēli apņēma moa-

bietes.

Boass (paklusi, rezignēts). Un Rute ir tava

dēla sieva.

Silpa (starpā). Tas jau sen ir miris!

Noemi. Nāve, kungs, man nolaupija vīru

un dēlus; es tagad atgriežos atpakaļ dzimtenē.

Boass (uz Ruti). Bet tu, Rute, esi nākusi lī-

dzi? Kas tevi spieda atstāt savu dzimteni?

Rute. Zvaigznes, kungs.
Abimeleks. Nesauc nu zvaigznes palīgā

pie melošanas!

Boass. Paliec jel klusu, Abimelek, tu viņu
izbiedē! Vai neredzi, ka viņas skropstas mirdz

asaru sudrabā. (Uz Ruti.) Nebīsties, mans bērns,
tu ganesi piekususi un izsalkusi no garā ceļa?

Noemi. Tavi laipni vārdi, kungs, mums

dvēseli spirdzina vairāk nekā vīns.

Boass. Sēstiet abas pie manu ļaužu mielasta

un baudiet līdzi un spirdziniet savu sirdi!

Noemi. Lai Dieva svētība par tevi, kungs!
Bagāts vīrs ar krietnu sirdi ir zelta gredzens ar

dārgu pērli.
Boass (uz pļāvējiem). Jūs, ļaudis, sēdiet ciešāk

kopā un dodiet viesēm telpas, kur apsēsties jūsu
vidū, un uzņemiet viņas ar devīgām rokām un

laipnām acīm.

Silpa. Labāk sauss maizes rieciens ar laip-
nību, nekā barots vērsis ar naidu! Sēdīsim, Noemi,
mēs abas vienkopu; lai jaunie iepazīstas savā

starpā.
Jaunākais puisis (atvirzīdamies dod vietu).

Lai sēd viņa te.

Otrais. Nē, labāk te. Te ir mīkstāka zāle.

Jaunākais (tāpat). Es paklāšu savu segu!



94

Vecākais (māj pie sevis). Te jau ari ir telpas
diezgan.

Boass. Sniedziet viņai ari no savas maizes

un dodiet baudīt no vīna.

Otrais. Mums maizes gana; lai tik ēd vien!

Jaunākais. Man šodien nemaz ēst negri-
bas; lai ņem manu maizi visu!

Vecākais. Kas nu šim, ka ēst negribas?
Citām reizēm riji kā vilks.

Visi (griež maizi un krauj Rutei lielu kaudzi priek-
šā; tāpat ari gaļas kumosus).

Kalpones (pa tam atvirzijušās iesāņus, savā

starpā sačukstas un allaž skatās uz Ruti).

Pirmā (čukstoši). Redzi, redzi, kas notiek!
Otrā. Filistiete, es saku, filistiete!

Abimeleks. Boass, Boass! Tu vairs ne-

noģied, ko tu dari! Tu šīm moabitu klaidonēm

liec sniegt vīnu un maizi! Vai tu nezini, ka taisni

moabiti bija tie, kas īzraeļa bērniem nenāca pretī
ar sāli un maizi, kad tie bija izgājuši no tuksneša?

Boass (mierinādams). Lai nu paliek, draugs!
Nedomāsim vairs pie tuksneša, kur mums apkārt
lauki pilni ar labību. Tas Kungs mums ir bagātīgi
devis, lai mēs dotu ari citiem, kam nekā nava. le-

sim labāk, aplūkosim šās dienas pļāvumu un ļau-
sim viņām apēst to bada kumosu. (Abi attālinās, bet

paliek redzami nelielā atstatumā.)

Jaunākais puisis (noskatīdamies, kā Rute

maizi lauž). Kas tev par smalkiem pirkstiņiem, kad

tu maizi lauz! Tīri kā kviešu stiebri! Ko tad ar

tādiem var saņemt, ko paēst! Tie nemaz nav pirk-
sti, tie ir pirkstu smiekliņi! Hihihi! (Pats smejas

gardi.)

Rute (atrauj bailīgi pirkstus un lūko tos piedurknē

paslēpt).

Otrais. Ko tu viņu aizbaidi un neļauj ie-

baudīt! Vai neredzi, kādi viņai bāli vaigi kā Li-

banona sniegi ? Še, Rute —tā taču tevi sauc — še,



95

dzer no mana kausa vīnu, tas atrietinās asinis tev

dzīslās.

Jaunākais. Varbūt tev salst? Es apsegšu
tev uz pleciem savu svārku. (Aši novelk svārku un

uzklāj Rutei.)

Rute (paklusi, kautrīgi). Jūs visi esat tik laipni
pret mani, svešinieci, es nepazīstu jūsu ierašas un

nezinu, kā jums pateikties.
Vecākais. Dzer vien, dzer, būs jau labi!

Silpa (kura pa to starpu runājas ar Noemi, pave-

ras uz ļaudīm). Tā ir brangi, bērni, ka jūs savā star-

pā jau satiekat. Redzi, Rute, kā Izraeļa ļaudis te-

vi cienī, esi vien droša un baudi ari no vīna.

Rute (pieliek kausu pie lūpām). Ak jā, te ir tik

labi ļaudis.

Jaunākai s (pieliecis galvu skatās, kā Rute dzer).

Acis ari tev tādas zilas garajās skropstās, kā ru-

dzu puķes kviešos.

Otrais. Ko tu viņu atkal sabiedē!

Jaunākais. Nu, nu! Es jau negribēju
teikt nekā ļauna, es jau tik tā tepat jau ari

rudzu puķes aug —

Otrais. Kas viņai rudzu puķe! Dzirdēji,
viņa ir roze, Moaba roze!

Vecākais. Lai nu puķes vai rozes, ļaujiet
viņai taču paēst! Ari puķēm vajag barības, tās

dzer rasas vīnu un ēd saules medu, un melnā zeme

ir saknei maize.

Silpa (uz kalponēm). Ko tad jūs vien visu lai-

ku klusat, ka nesakāt svešajām ne laipna vārda.

Pirmā kalpone. Kas mūsu vārdi! Puiši

jau prot daudz jaukākas valodas. Tam tur tīri

vai Arona mēle.

Otrā kalpone. Es viņai došu savu lakatu

uz galvu ko segt, viņa tāda ierāvusies sēd, varbūt

salst. Pie moabitiem jau zeme esot siltāka. (Stei-

dzīgi pieiet Rutei un aptin lakatu ap galvu, tā ka pat acis

aizsedz, slēpdama pēdējās skaistumu.)
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Pirmā kalpone. Tad gan derētu viņai
iet atpakaļ. (Uz Ruti.) Vai zini, svešā, te drīz būs

lauki nokopti un uznāks rudens un sāks aukstie

vēji pūst, tad tev būs grūti te padzīvot.
Otrā kalpone. Te tāds aukstums uznāks,

ka tu nemaz nevari iedomāties! Un vējš pūtīs tik

asi, tik asi, ka tu ar savām plānajām drēbītēm ne-

varēsi nekur patverties un nosalsi kā taurenītis

pirmajā sniegā.
Silpa. Ko nu mels! Tāds vējš pūš tik tev

no lūpām un tāds aukstums mīt tev tikai sirdī!

(Boass un Abimeleks, laukus apskatijuši, atkal tuvojas. Ļau-
dis pieceļas no mielasta, puiši skatās pēc saviem darba rī-

kiem, un meitas sāk sakravāt traukus un ēdiena atliekas

atpakaļ grozā.)

Noemi (tāpat piecēlusies līdz ar Ruti. Pēdējā sa-

tin un noliek kalpones doto lakatiņu un noņem no pleciem

uzsegto svārku). Lai Dievs tevi mielo, kungs, kā tu

mūs esi pamielojis, un lai atdod to tev desmitkārt.

Lai tavi šķūņi briest un tavi apcirkņi pildas!
Boass. Veselas ēdušas! Dievs lai ar jums!
Abimeleks. Bet nu jau pietiek un gana!

Nu jūs, paēdušas un padzērušas, variet atkal ceļā
doties! (Pieiet pie ļaudīm rīkodams.)

Boass. Palieciet vien vēl manā laukā un sa-

lasiet sev visas vārpas, kas pļāvējiem palikušas
pāri.

Abimeleks (uz ļaudīm). gjs gabals nu ir no-

pļauts, nāciet nu un novāciet vēl to mazo kviešu

stūrīti pie mājām, pirms vēl saule nav aiz kalna.

(Uz Boasa pavēries.) lesim nu visi.

Boass (grozās un tūļojas, paiet gabaliņu, apstājas

un skatās atpakaļ uz Ruti).

Abimeleks. Nāc, Boass, iesim mēs uz mā-

jām. Vakara vēsums nedara tev labi. lekodīsies

tev kaklā un smacinās tavu balsi, ka tā neskanēs
vairs skaņi tā Kunga slavas dziesmās. Es jau eju.
(Viņš dodas uz priekšu, bet kalpones to apstāj un, liekas,

kaut ko stāsta par Ruti, allaž uz viņu paskatīdamās.)
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Boass (uz puišiem, kad tie ar izkaptīm par plecu

iet viņam garām, paklusu). Dzirdiet, puiši! Izvelciet

nu vēl no kūļiem vārpas un pakaisiet tāpat uz lau-

ka, it kā būtu pabirušas. Būs svešajām vairāk ko

salasīt un nākošām dienām barības. Bet tikai aši,
ka neredz.

Otrais, puisis (klusu). Brangi, kungs! To

var.

Jaunākais. Es izdarīšu aši. (Aizskrej, izrauj
no kūļiem vārpas un kaisa apkārt, tā ka Noemi, sarunās no-

grimusi ar Silpu, to nemana. Ari Rute nekā neredz un skatās

sēri tālumā.)

Silpa (uz Noemi). Paklausi vien manam pa-
domam, tu redzēsi, ka izdosies labi. Boasam ir

mīksta sirds un, kā redzams, tas meitēns viņam

stipri iekritis acīs. Būtu tīri brangi, ja izdotos.

Viņš jau ari ir tev rada un pēc veca likuma tam

būtu viņa jāprec.

Noemi. Lai tā notiktu! Es jau ari biju par

to iedomājusies.
Abimeleks. Kur nu paliekat? Tiklīdz

acis novērš, atkal izklīduši! Zirgam der pātaga,
ēzelim iemaukti, bet ko lai izdara ar sliņķiem!

Silpa. Ejam, jau ejam! (Atpakaļ uz Noemi.)

Tā paliek. Lai Dievs jūs vada un lai pašķir, ka

atkal satiekamies!

Abimeleks (satver Boasu aiz rokas un velk lī-

dzi)- Nāc, Boass, nāc! Nenokavēsim svēto lūgša-
nas stundu!

Boass (nopūšas, atskatās vēlreiz un ļaujas lēni aiz-

vesties).

(Visi noiet, Noemi un Rute paliek vienas pašas uz lauka.)

JaUnāka i s pui S i s (atskrej viens pats atpa-

kaļ un nomet pie kājām labības kūlīti). Še, te bus vēl

viens vārpu kūlītis! (Stostīdamies.) TJn — tur starp

vārpām — būs ari viena maza, zila —
rudzu puķe.

Neņem ļaunā! To jau es nezīmēzu uz tevi, tā ir

tikai
— mana sirds! (Aizskrien kaunēdamies.)
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8. skats.

Noemi, Rute vienas pašas.

(Saule patlaban laižas un apspīd uz brīdi rožainiem uguņiem
Libanona sniegoto virsotni.)

Noemi (vārpas uzlasīdama). Redzi, cik lāga
ļaudis, nu mums vārpu pa pilnam.

Rute. Vai, māte, nu mēs paliekam gluži vie-

nas.

Noemi. Dievs ir visur pie mums.

Rute. Bet mēs esam uz klaja lauka un nav

mums nekur pajumta.
Noemi. Kas zirņu ziedu liek zem jumta,

kas kurmim taisa telti!

Rute. Zirnim pākste ir jumts, un kurmis ie-

lien alā. Bet kad te sāks pūst tie aukstie vēji, par
kuriem jūdu meitenes runāja, kur tad mēs palik-
sim ar savām plānajām drēbēm!

Noemi. Tas pats, kas kukainim noada rai-

bus cimdus, gādās ari par mums. Ari ūdens vēl

dzīvo zem ledus.

Rute. Ak, es nezinu —
bet pār mani ir nā-

kušas tādas trīsas un bailes —

Noemi. No kura laika? Tu taču biji mana

drosmes pilnā meita!

Rute. Tas bija pirmīt uz lauka, kad viņi at-

nāca —

Noemi. Tu sabijies no tā veča bargās va-

lodas.

Rute. Es to nemaz nedzirdēju.
Noemi. Bet tu taču dzirdēji laipnos vārdus,

kurus pats kungs tev teica?

Rute. Ak jā, tie bija laipni. Un man šķita,
ka tie vārdi, kurus viņš neteica, bija vēl laip-
nāki —

Noemi. Un vai redzēji, kā viņš tevi uzska-

tija?
Rute. Neredzēju; saule man spīdēja acīs —

Noemi. Saule bija tev aiz muguras.
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Rute. Man likās, ka tā būtu man priekšā —

Noemi. Redzi nu, ka nav jābīstas un ka

Dievs visu vada uz labu.

Rute. Māte, vai tu neteici, ka ari vēl tagad
staigājot eņģeļi apkārt?

Noemi. Zināms, bērns, vai tu kādu redzēji?
Rute. Redzēt gan neredzēju, bet man likās,

ka kāds būtu garām gājis un mani viegli aizskāris

ar spārna galu —

Noemi. Ari man tā likās. Eņģeļi man ari

deva padomu, kā mums tikt pie pajumta un mai-

zes.

Rute. Ak, cik viņi ir labi!

Noemi. Un vai zini, ko tie lika? Tie lika,
lai tu noietu pie laipnā kunga Boasa.

Rute (izbrīnījusies). Es, māte, pie Boasa? Vai

eņģeļi tev tādu padomu deva?

Noemi. Tie man to iedvesa sirdī. Ari Silpa
teica to pašu.

Rute. Ko lai es labajam kungam saku?

Noemi. Nekas tev nav jāsaka. Tev tikai

jāielien klusi viņa kambarī, ka neviens tevis ne-

mana.

Rute (brīnās vēl vairāk). Viņa kambarī? — Ko

lai es tur daru?

Noemi. Klusi tu ieliecies viņa gultā, viņam
pie kājām un saki: „Kungs, es esmu pie tevis at-

nākusi, dari ar savu kalponi, kā tev tīk."

Rute (izbijusies). Māte, māte! Es tevis ne-

maz nesaprotu!
No cmi. Tas būs tāpat kā toreiz, kad es tevi

iesvaidiju ar tavu līgavaini Machlonu jūsu kāzu

naktī.

Rute. Jā. Tu mani svaidiji ar dārgu elju un

nardēm.

Noemi. Gluži tāpat tu iesi pie Boasa. Pēc

mūsu likuma viņš tagad ir tavs līgavainis. Mums,
jūdiem, ir likums „levirāts", ka pēc vīra nāves at-

raitni prec, kas ģintī tuvāks, un tāds ir Boass,
mana vīra radinieks.
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Rute. Bet Machlons bija pēkšņi saslimis. Viņš
mani sērīgi uzskatija, kad es līgavas plīvuros vi-

ņa priekšā stāvēju, un sacija: „Man jāiet, kad tas

Kungs mani sauc. Paliec mūžīga līgava, Rute."

Noemi. Tas Kungs tagad lemj citādi un va-

dīs tevi citu ceļu. Taisies vien, mans bērns, es te-

vi novedīšu līdz Boasa mājai un palikšu ārpusē.
Tu iesi iekšā viena pati.

Rute. Bet ko man iesākt, es jau tagad drebu.

Noemi. Dievs tevi stiprinās.
Rute. Kā lai es vārtus veru? Un kad tie ie-

čīkstēsies?

Noemi. Vai tu esi kāda bagātniece, kas pla-
ši ver vārtus un brauc iekšā ar zirgiem!

Rute. Bet ja Boasam ir pagalmā kādi putni,
varbūt zosis, un tās sāks klaigāt?

Noemi. Vai tu ej ar pilnu klēpi graudu!
Putni ari zina, kam kaut kas ir, kam nav.

Rute. Bet ja nu gadās taisni tas niknais su-

lainis ?

Noemi. Kur niknais sulainis, tur nav tālu

ari laipnais kungs.
Rute. Ak māt, ak māt — man no viņa vēl

vairāk bail. (Apskauj kaunīgi māti.)

Noemi. No kā?

Rute. No kunga paša
Noemi. Nu tu esi palikusi par mazu muļķa

meitenīti, mana drošsirdīgā Rute. Bet nu iesim.

Metas tumšs. (Ved viņu aiz rokas.)

Rute (tikko sper soli, iekliedzas, atlec).

Noemi. Kas tur notika? Vai tevi kājā kas

dzēla?

Rute. Vai, saminu! (Pieliecas un paceļ ko no

zemes.)

Noemi. Kas tas ir? (Apskatās.) Nelga,
kliedz par niekiem! Samini vienu zilu rudzu pu-

ķīti! lesim!

(Priekškars.)
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Otrais cēliens

II aina

Boasa guļamā istaba.

Laiks: vakars un nakts.

Istaba ērta un bagātīgi ierīkota austrumnieku veidā, ar

segām un aizkariem, smagās, tumšās krāsās un neuzkrītoši.

Kreiso pusi dibenā ieņem plata gulta uz paaugstinājuma.

Gultai apkārt aizkars purpura krāsā ar zelta šņorēm un

pušķiem. Labajā pusē dibenā plašs, verandai līdzīgs logs,
bez stikla, ar segu aizdarāms. Šimbrīžam tas vēl plaši stāv

vaļā un dod izskatu uz Libanona kalnu, aiz kura nupat no-

riet saule. Ari pie loga ved kapenes uz augšu. Starp logu

un gultu mazs galdiņš, uz kura atrodas septinžuburu lukturis

un svētie raksti.

1. skats.

Boass, Abimeleks.

Boass (lēni Pa istabu apkārt virzīdamies, nopūšas).

Nav gaiši pie mums. Nav nemaz gaiši! Visi kakti

pilni tumsības. Tu, Abimelek, varētu šo to nokār-

tot, varētu kādreiz liekus krāmus iznest laukā, lai

gaismai būtu vietas. Pie mums jau ir tumšs, pirms
vēl saule nogājusi.

Abimeleks (rīkojas priekš kunga un sevis, sa-

baitēdams sēdamo vietu pret logu). Tā Kunga laipnība
spīd pār mums dienu un nakti, un tā Kunga acis

saredz mūs i tumsā, un kaut tā ari būtu biezāka

nekā Ēģiptes tumsība.

Boass (tālāk pa istabu pētīdams). TJn visur guļ
putekļu bieza kārta kā sarma ziemas rītā. Kur
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vien pieskaras, pirksti iegrimst gluži mīksti iekšā.

Ari loga aizkari kā dūmu pilni, ne tā Kunga saule

nevar ieskatīties iekšā.

Abimeleks. Tas Kungs neskatās pa lo-

giem, viņš skatās sirdī un pārbauda īkstis.

Boass. Tā gan. Bet tu tomēr varētu kād-

reiz noslaucīt putekļus un kaut kā te nospodrināt.
Redzi, Izraeļa bērnu dzīvokļi ir tik gaiši, un tur

iekšā skan valodas un skaņi smiekli.

Abimeleks. Vai tu, Boass, gribi staigāt to

cilvēku bērnu ceļus un sēdēt uz tiem mēdītāju sē-

dekļiem?
Boass (nopūšas). Jā, pie mums nav kā pie Iz-

raeļa bērniem. Pie mums ir viss kluss, tukšs un

tumšs.

Abimeleks. Man šķiet, Boass, tavs prāts
nav laipns šodien. Ja tu būtu kā no rīta cēlies, es

teiktu: ļauni sapņi tevi mocijuši pa nakti. Bet

diena iet uz galu, varbūt, vakarēdienā būsi jaun-

ceptās kviešu karašas pārāk bagātīgi iebaudījis,
un tās tevi spiež; tā Kunga svētība ir briedīga.

Boass (atmet ar roku). Ak, lai! Velti ar tevi

runāt. Nekas jau nekļūs citādi. Un kam tad ari!

(Atsēžas.) Lasi nu atkal svētos rakstos.

Abimeleks. Jā, Boass, tas apmierinās ta-

vu īgno prātu. Te ir tā barība, kuru ēd un nekad

nevar pārēsties, un tas vīna saldums, kuru dzer un

nevar piedzerties, kaut ari mēs ik rītu un dk vaka-

ru no viņa baudām. Bet kuru vietu, Boass, tavas

ausis vislabāk klausītos? Mēs jau visu vairākkārt

esam lasijuši.
Boass (drusku kautrēdamies). Bet vienu nodaļu

taču tu neesi lasijis. Zini, to par Jēkabu — kad

tas aizgāja pie Lābana un kalpoja viņam septiņus
gadus dēļ Raheles.

Abimeleks. Tā vieta, Boass, gan visma-

zāk noderēs iepriecēt tavu drūmo prātu. Viņa tā

nejauši, aiz pārskatīšanās palikusi svētos rakstos,
kā melna nezāļu sēkla tā Kunga klonā starp zeltai-
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niem kviešu graudiem. Tādēļ es ari, lasīdams tev

priekšā, viņu vienmēr izlaidu. Es tev uzšķiršu
daudz skaistāku nodaļu. Es tev lasīšu to, kur Āb-

rahams, mūsu tēvu tēvs, tas Kunga svētītais, izdzi-

na Hagari tuksnesī.

Boass. No kura laika, Abimelek, tevī ie-

mājo tāds naids pret sievietēm?

Abimeleks. Neba es to naidu esmu cēlis.

Tas pastāv jau no paradīzes laikiem.

Boass. Bet Dievs tas Kungs pats sievieti ir

radījis un pasaulē laidis.

Abimeleks. Dievs tas Kungs ir ari visā-

dus mūdžus un knišļus un rāpoņus radijis un pa-
saulē laidis, kas kustas un lien tumsāun dzīvi dara

nedrošu.

Boass. Pārāk daudz ļauna tu visur ieraugi.
Bet sieviete ir ari vīra pacietīga biedrene un ir pa-

līdzējusi viņam nest smago nastu, kopš viņš ar

sviedriem ēd savu maizi.

Abimeleks. Vislielākā nasta ir sieva pati
vīram. Kad Izraeļa bērni nebūtu apkrāvušies ar

sievām, kad tie caur tuksnesi gāja, un būtu tās la-

bāk atstājuši Ēģiptes zemē, tad tiem nebūtu bijis
jāblandās četrdesmit gadu pa šo tuksnesi.

Boass. Vai tu domā, ka tiem, kas iet vieni,

kājas aiz viegluma cilājas, un viņu soļi ašāk

sniedz ceļa galu? Redzi, mēs abi veči, vai mēs ne-

ceļam kājas tik smagi, it kā tās būtu pilnas ar tuk-

sneša smiltīm un it kā mēs ietu ceļu, kuram nemaz

nav gala?
Abimeleks. Nepiekļāvīgi vārdi raisās no

tavas mēles, Boass, un tava valoda neskan mīksti

tā Kunga ausīs. Vai tu gribi runāt par tuksnesi,

kur tas Kungs to zemi zem tavām kājām ir svēti-

jis un tevi kā koku iestādijis savā dārzā?

Boas s. Jā, ari tā Kunga dārza stūrī aug daž-

kārt tāds aizmirsts koks. Vasara iet garām un ne-

redz to ziedam, un rudens tam nedod augļus. Ne-

viens pēc tā neprasa.
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Abimeleks. Ak Boass! Boass! Vai es

pēc tevis neesmu prasījis? Vai es tev neesmu bi-

jis draugs un sargs un padomnieks? Vai es savas

rokas neesmu arvien sargādams pār tevi izplētis?
Boas s. Jā, to tu esi dari jis, mans labais

draugs un gādnieks. Kā ass dzelkņains kadiķu
krūms tu esi aizpleties man priekšā. Tu mani esi

pasargājis no visa ļauna un, varbūt, ari no visa

laba.

Abimeleks. Un vai tev nav laba gana;

vai tavi mēri nav trīskārt piebērti un sakratīti?

Vai tavi šķūņi nav bāztin piebāzti un tavi apcirkņi
pilni apaļu graudu, ka tu bada nepazīsti un vari

piebarot tos, kas nosēst tavu durvju priekšā? (Aiz

durvīm balsis.)

2. skats.

Tie paši, jaunākais puisis, kalpone (neredzama).

Kalpone (aiz durvīm, lūko kādu atturēt). Neej!

Neej! Tu skrien savā postā! Kur tu nakts laikā

gribi iet? Kur tu viņu sameklēsi?

Jaunākais puisis (durvīs). Laid! Laid!

Kalpone. Viņa tevi ir apbūrusi, tu atro-

dies ļaunu garu varā.

(Abimeleks un Boass uzklausās.)

Abimeleks (dodas uz durvīm). Kas tur no-

tiek? Kas tur kliedz?

Puisis (izraujas no kalpones un dodas Abimele-

kam garām pie Boasa). Kungs, es tevi lūdzu, atlaid

mani šovakar
—

šonakt.

Abimeleks. Ko? Tu gribi pa naktīm ap-
kārt blandīties un rītu uz pļaujas lauka tu gulēsi!

Pui s i s ( uz Boasa). Kungs, es griežos pie tevis,

tu esi labs, tu mani palaidīsi?

Kalpone (galvu pabāzusi). Nelaidiet, nelai-

diet, kungs! Viņš ir jēgu zaudējis, viņš nezina,

ko grib darīt.
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Boass (tēvišķi). Puisīt, mīļo, kur tad tu tik

vēlu gribi iet? Kas tev tik steidzams?

Puisis. Laidiet, kungs, man ļoti jāsteidz —

Kalpone. Viņš grib skriet pakaļ tām moa-

bitu sievām.

Abimeleks (sasit rokas). Ak debess! Izrael!

Pasarg' mūs no ļauna! Viņš ir zaudējis prātu!
Boass. Vai taisnība, ko tā meita tur tev pār-

met?

Puisis. Viņai nav man nekā ko pārmest.
Es negribu nekā ļauna. Es gribu tikai tos sargāt,
kam neviena sargātāja nav.

Boas S (it kā vainīgs juzdamies). Vai tad tu zini,

uz kuru pusi tās sievas aizgājušas?
Puisis. Ko es lai zinu! Uz klaja lauka vi-

ņas palika bez pajumta. Kāds zvērs viņām var

uzbrukt!

Boass. Bet kur tu zināsi viņas meklēt?

Puisis. Manas bailes palīdzēs man meklēt,

un mana sirds viņas atradīs —

Abimeleks. Tas vēja pūslis! Pa gaisu

viņš skries un vēju viņš ķers!
Boass. Bet ko tu par tām moabitēm tā rū-

pējies, viņas taču tev ir svešas?

Puisis. Kungs, kungs, neprasi! Es nezinu,

ko tev atbildēt.

Abimeleks (uz Boasu). Ko tu gribi klausī-

ties viņa muļķa valodā. Viņš ir kā sakaltis pūslis
un viņa vārdi grab kā tur iebērti zirņi.

Kalpone (galvu pabāzusi). Muļķis, muļķis!
Turiet vien! Nelaidiet viņu!

Puisis. Kungs, es vēlreiz tevi lūdzu no
vi-

sas sirds: atlaid mani šo nakti vien, līdz rītam es

būšu atpakaļ pie darba.

Abimeleks. Labs strādnieks tu gan būsi,

izblandijies visu nakti!

Puisis. Ja tu, kungs, nelaid, es tomēr iešu!

Es aiziešu pavisam.
Abimeleks. Ko? Tu pašā pļaujas laikā
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darbu metisi un skriesi projām? Tas gan brangi!
Visi kaimiņi strādās, bet Boasa puiši skrien sievām

pakaļ! Nē, puis'! Tu man nekustēsi no vietas.

Boass. Puisīt, puisīt, apmierinies! Tev

mīksta sirds, es zinu. Bet svešās droši vien būs at-

radušas kaut kur pajumtu. Un tas Tēvs tur aug-

šā, kas putniņiem taisa ligzdas un tos baro, tas gā-
dās ari par viņām. Ej vien tagad pie miera, rītu

jau redzēsim, tad tu varēsi ari pēc svešiniecēm ap-

taujāties.
Puisis. Ak vai! Vienas un atstātas, un nav

neviena, kas par viņām iežēlotos.

Kalpone (ieskrej, paķer viņu aiz rokas un velk

ārā). Nāc vien, žēlotājs, uz dusu! Kāpēc tu viņas
vien žēlo? Kas mani žēlo!

3. skats.

Boass un Abimeleks vieni.

Boass. Tam puisim taisnība! Vienas un at-

stātas, bez pajumta, bez maizes kumosa! Tu vi-

ņas aizdzini projām; ar nikniem vārdiem un drau-

diem tu viņas aiztrenci!

Abimeleks. Par ko tu runā, Boass ?

Boass (uzbudinās arvien vairāk). Putni zem de-

bess nāk un paēdas manā laukā, bet cilvēka bēr-

niem tu liedzi pat vārpas salasīt, kas nokoptā lau-

kā bija palikušas pāri!
Abimeleks. Tev nav vēl no prāta izgāju-

šas tās moabitiešu klaidones, kuras šodien sasta-

pām laukā?

Boass. Bez maizes kumosa, bez pajumta!
Vakars jau metas, un putni uzmeklē savas ligzdas,
un zvēri ielien alās, bet tām sievām nebija kur sa-

vu galvu likt.

Abimeleks. Tu nepazīsti Moaba meitas!

Tās gan durvis atradīs; un ja durvis būtu cieti,
tad viņas pašas tās atvērtu. Vai nedzirdēji, kā-

dus liekulīgus vārdus tā vecākā ņēma mutē? Un
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ja tā jaunākā cieta klusu, tad tas nenotika vis tā-

dēļ, ka viņai nebūtu bijis ko sacīt.

Boass. Ak, kādēļ es tev ļāvu vaļu viņas rai-

dīt projām! Kādēļ mana mēle stāvēja klusu, kad

tai bija žēlastības vārdi jārunā!
Abimeleks. Tas Kungs pats savaldija ta-

vu mēli. Ja tu būtu tikai vienu pašu mīkstu vār-

du teicis, tad tās nāktu un nepaliktu vis ārpusē,
tavu durvju priekšā. Tās nāktu un sēstos pie ta-

va galda un daudz netrūktu, ka tās liktos ari tavā

gultā.
Boass. Klusi! Klusi! Tā meitene bija ti-

kumīga un nepacēla acu. Vai tu drīksti viņu gā-
nīt tādēļ, ka tā nabaga un cieš badu? Nevainīgs
bija viņas sejs kā serafa vaigs, apspīdēts no rīta

blāzmas. Ja Jēkabs Raheles dēļ kalpoja septiņus
un atkal septiņus gadus, tad viņas dēļ nebūtu jā-
kalpo mazāk.

Abimeleks (rokas sasizdams, pusraudu). Ak

Kungs Cebaot, apskaidro tu mana kunga prātu!
Boass, Boass, kā tu runā! Ļauns gars tevī ir ie-

braucis, un tas vēl novedīs tevi pie tām Moaba sie-

vām!

Boass (apmierinādamies). Nebīsties, draugs,
tas nekad nenotiks. Esi gluži mierīgs. Moaba sie-

vas man ir tikpat tālas un svešas kā Izraeļa sievas.

Tu zini, ka es savus soļus nekad neesmu uz viņām
virzījis un ari nekad to neprastu. Drīzāk es ar

garu rindu apkrautu kamieļu uzņemtos ceļojumu
uz nepazīstamām zemēm nekā tuvotos sievietei.

Abimeleks. Ja tu ari neietu pie viņām,

viņas var atnākt pie tevis — un ko tad tu darītu?

Boass (dzīvi iekustināts, bet maigi sāpīgi). Ko es

darītu? Ko mēs abi veči darītu, kad te, ko tu do-

mā, uzreiz istabā ienāktu sieviete? Ak vecīt! mēs

jau abi neprastu nekā ar viņu apieties. Sieviete,

zini, ir jātur tā, kā pilna, pārpilna glāze uz plauk-
stas. Tu neesi nemaz pakustējies, te jau līst pār
malu pāri. Tā ari sieviete — nezin ko esi padari-
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jis, ko izteicis, — te tai tūlīt rit no acīm tāds silts

piliens.
Abimeleks. Asaras? Kā tad! Tām tu

tici? Te viņas raud, te apgriežas apkārt un skaļi
smejas.

Boass. Vai tu domā, ka tad, kad sieviete

smejas, nav turpat asaras? Sieviete vienmēr raud.

Kā ūdens puķe viņa šūpojas pati uz savām asarām.

Ja sievietei atdotu kā algu tās asaras, ko viņa sa-

raudājusi savā mūžā, tad viņa sāktu spīdēt un ietu

kā varavīksnē ietinusies.

Abimeleks. Visas čūskas spīd un laistas!

Ak Boass, novērsi savas acis no tā dzimuma, uz

kura guļ tā Kunga lāsts.

Boass. Ko tas Kungs ir sodijis, tas ir sodīts

gana. Tur mums savus lāstus nevajadzētu pie-
kārt vēl klāt. Kas ievainots un guļ pakritis, vai

to lai vēl lapsenes dzeļ ar dzeloņiem? Nē, mūsu

vārdiem būs būt žēlošanas vārdiem. Ar sievieti

jārunā pavisam citādā valodā, nekā mēs abi pro-

tam.

Abimeleks. Tava mute ir arvien tā Kun-

ga slavas pilna bijusi un tava valoda ir bijusi lāga
vīra valoda, bet nejēgas lūpas apēdas pašas sevi.

Boas s. Un tu, Abimefek, proti tikai rūkt un

lādēties. Bet priekš sievietēm vajadzētu atrast

gluži jaunu valodu, kura vienmēr skanētu kā mie-

rināšana un glaudīšana, jo viņas visas tā izskatās,
it kā tām būtu reiz notikusi kāda liela pārestība.

Abimeleks. Kas to pārestību nodarīja?
Vai vīrs sievu izdzina no paradīzes, jeb vai sieva

vīru?
—

Boass (nopūšas). Ak jā! — Sieviete vairāk

zaudēja, kad to izdzina no paradizes, nekā mēs.

Vīra zudusē paradize ir sieviete!

Abimeleks. Ak Boass! Es paredzu, ka

nelaime tuvojas tavam slieksnim, un ka tumsības

gari grib ņemt pie tevis māju vietu.

Boass Tas nekad nenotiks, no kā tu bīs-
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ties! Sieviete nekad nepārkāps pār mūsu slieksni.

Ko gan viņa te darītu! Te jau tāpat bez tumsas

gariem ir drūmi un tumši. Zirnekļi guļ tīklu tīk-

los kā mūža miegu.
Abimeleks. Vai tu, Boass, esi redzējis, ka

jebkad būtu augsti svētki atnākuši, kur še nebūtu

ticis mēzts un tīrīts?

Boass. To tu dari uz augstiem svētkiem.

Bet kur sieviete iemājo, tur ir vienmēr augsti
svētki. Ar mirām un safrānu tad vajag kaisīt klo-

nu, un saldu smaršu kvēpināt ar cimetu un vīrā-

ku. Zirnekļu un naktskustoņu vietā te pa plaši at-

vērtām durvīm būs dūjām iekšā un ārā lidot un

zem jumta atskanēt ūbeļu saldai dūkšanai.

Abimeleks. Ak Boass, Boass, to tu man,

vecam vīram, nenodarīsi! Mani, kas savu mūžu ir

gājis taisni un nav kļūdījies, tu mani mūža galā
nesasaistīsi kopā ar sievieti!

Boass. Vai tad es par tevi runāju, Abi-

melek!

Abimeleks. Ko? Boass! Tu pats gribētu?
Tu —ar sievieti ? Tu sievieti vedīsi šinī mājā ? —

Tu

Boass (uzliek viņam roku uz pleca). Apmieri-
nies, draugs! Nerunāsim vairs par neesošām un

nevarbūtīgām lietām un nesakarsēsim velti savus

prātus. Laiks ir doties uz dusu. Mēness jau pār-
kāpis pār kalnu.

Abimeleks (atņem elpu). Uff! — Kā tu ma-

ni nobaidiji, Boass.

Boass. Ej nu vien uz dusu. Es gribu vēl

vakara lūgšanu skaitīt. Pasniedz manu lūgšanas
mēteli līdz ar baušļu siksnām.

Abimeleks (paņem no skapja pazīstamo pātaru

segu, baltu ar melnām malām, un uzsedz Boasam uz pleciem

un apjož pieres siksnu), še būs tavs taless. Vai gribi,
lai iededzinu tev ari žuburu lukturi?

Boas s. Nē, es gribu lūkoties mēnesī, kurš

šovakar ir tik skaidrs un dzidrs kā paša Dieva

vaigs.
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Abimeleks. Es eju, Boass. Paliec viens

ar Dievu. Lai tava dusa būtu salda kā Jāves klē-

pī. (Noiet.)

4. skats.

Boass viens.

(Viņš pakāpjas augšup pie loga un atbīda galīgi aizsegu

nost, tā ka mēnessgaisma ar pilnu spožumu ietin kā staros

visu istabu un dod pārtelpisku sajūtu. Viņš savā tērpā at-

gādina Mikela Andželo Mozu.)

Boass (ac is pacēlis brīdi aizgrābts lūkojas augšup,
tad lēni sāk psalmveidīgu lūgšanu):

Tas Kungs ir licis saulei spīdēt pār tavām dienām,
Un mēnesim pār tavām naktīm,

Topi klusa, mana dvēsele,
Topi klusa!

Viņš tevi ir saudzējis un glabājis,
Un sarausis dzirkstis tavā ugunskurā,
Lai postoša liesma neaDotu tavu māju un mantu,

Topi klusa, mana dvēsele,
Topi klusa!

Viņš ir novadijis krusas mākoni garām
Gar taviem tīrumiem,
Ka tas nekaitēja tavam zelmenim un neapsita tavu

pļauju,
Topi klusa, mana dvēsele,

Topi klusa!

Gadu no gada viņš ir pildījis tavus šķūņus
Un piebēris ar srraudiem tavus apcirkņus pilnus,
Vai tu gribi sūdzēties,
Ka sirds vien būtu palikusi tukša? —

Topi klusa, mana dvēsele,
Topi klusa!

Vai tu vēl lielākas laimes gaidi?
Vai nezini, ka laimes kambariem atrodas blakām

nelaimes kambari?
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Vai tam Kungam nebij Ijabs septiņreiz jāpazemo,

pirms viņš to septiņreiz paaugstināja?

Topi klusa, mana dvēsele,

Topi klusa!

Vai tu nezini, ka laime ar nelaimi

ir tik cieši saaugušas kopā,
Ka tās izlaižas abas pasaulē kā viens pats ērglis,
Ar vienu baltu un vienu melnu spārnu —

Topi klusa, mana dvēsele,

Topi klusa!

(Pie pēdējiem vārdiem Rute nemanot ienāk istabā un, re-

dzēdama Boasu lūgšanā, paceļ augšup rokas viņam līdzīgi

un paliek tā stāvot mēness apspīdēta.)

Boass (viņu nemana un skaita tālāk):

Vai Viņš nav tavas acis priecinājis ar savu jau-
kumu,

Un atritinājis tev priekšā ziemu un vasaru kā

raibu segu?
Topi klusa, mana dvēsele,

Topi klusa!

Viņa saule, kas ziedonī liek puķēm ziedēt,
Un rudenī izvelk krāsu no viņu lapām
Nemanot un bez sāpēm,
Tā pati saule

Izvilks krāsu ari no taviem matiem,
Ka tie nemanot taps sirmi cits pēc cita —

Tu tapsi klusa, mana dvēsele,
Tu tapsi — pavisam — klusa!

(Nopūšas, brīdi stāv, tad aizvirza atkal segu logam priekšā.

Nokāpj, aizdedzina žuburu lukturi, noņem pātaru segu un

nojož pieres siksnu.)

Rute (tikko viņš beidzis lūgšanu, bailīgi aizbēg
aiz viņa gultas priekškariem).

Boass. Kaut nu mana dvēsele tik mierīgi
degtu, kā šā lāktura uguns. (Aiz gultas segas Rute

pakustas. Boass kļūst uzmanīgs, pieiet pie durvīm.) Vai
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tu tur esi, Abimelek? Vai neesi vēl apgulies?
(Brīdi klusu.) Būšu gan maldijies. Varbūt vējš.

5. skats.

Boass un Rute.

Boass (ieraudzijis Ruti, atlec atpakaļ un brauka

acis, nevarēdams attapties, it kā skatīdams kādu parādību).

Rute (kura stāvējusi cieši pieslējusies pie gultas

gala, nāk kādu soli viņam pretim). Nesabīsties, kungs,
es tā esmu — Rute.

Boa ss. Vai tu dzīva miesa vai parādība?
Rute. Es esmu moabiete, kuru tu pirmīt re-

dzēji savā kviešu laukā.

Boass (smagi). Jā — redzēju — biji laukā.

Bet kā tu esi te iekļuvusi? Tu esi apmaldijusies,
nabaga bērns. (Zem sevis.) Ak Kungs, kam tu vi-

ņu esi raidijis šurpu!
Rute. Nē, kungs, es redzu, ka esmu nākusi

pareizi.
Boass. Vai tu ari zini, kur tu tagad atro-

dies?
Rute. Tavā mājā, kungs!
Boass. Bērns, bērns! Tu laikam baidījies

no nakts tumsas un meklēji slēpties zem kāda

jumta vai ielīst kādā šķūnī un nejauši esi iekļu-
vusi manā istabā.

Rute. Nē, kungs, es esmu gluži pareizi ie-

nākusi tavā istabā.

Boass. Bērns, tu esi apmulsusi, tu esi nobi-

jusies, tu nezini, ko tu runā! — Bet kur tava māte?

Kā tu esi aizmaldījusies no viņas projām?
Rute. Mana māte zina, kur es esmu. Viņa

pati lika man pie tevis nākt.

Boass. Tu apmulsti vēl vairāk bērns! Tu

apmulsini mani līdzi. Es vairs nezinu, ko jautāt!
Tu saki, tava māte zina, kur tu esi ? Viņa pati sūtī-

jusi tevi pie manis šurpu?
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Rute. Jā, kungs; tu pirmīt biji pret mums

žēlīgs un laukā devi mums barību ko paēst.
Boass (uzelpo, it kā izeju atradis). TJn nu jūs

bīstaties, ka turpmāk nebūtu atkal bads jācieš un

esat nākušas maizi no manis palūgt? (Steidzīgi sāk

rosīties.) Jā, jā, es jums to došu. Es došu papil-
nam, no visa, kas man ir! Tev nebūs vairs badu

ciest, mans nabaga bērns! Es tev došu līdzi sai-

ņus ar barību.

Rute. Nē, kungs, ne tādēļ es esmu nākusi,
lai no tevis maizi izlūgtos; mēs uz lauka salasijām
vārpu diezgan, un kad mēs tās izkulsim, mēs no

graudiem varēsim iztikt labu laiku. Nē, tādēļ
mani māte vis nesūtija pie tevis.

Boass (atkal izbrīnījies). Bet — no Dieva

Kunga puses — kādēļ gan tad?

Rute. Es esmu nākusi, lai tev pateiktos un

tev sacītu: „Še es esmu, tava kalpone! Dari ar ma-

nim kā tev tīk!"

Boass. Tava būte manās acīs ir par smalku

un par maigu, mans bērns, lai es tevi noliktu par

kalponi. Un man ari ir kalpoņu diezgan, kas ap-

kopj manu māju un lauku.

Rute. Nē, kungs! Māte man lika, lai es tev

būtu tā, kas es savam vīram būtu bijusi, ja nāve

man nebūtu viņu atrāvusi.

Boass (pēkšņi saprazdams, kā no zibens ķerts ie-

kliedzas un streipuļo). Ak! mans Dievs! (Saķer

galvu ar abām rokām. Brīdis klusuma.) Un tu? —Un

tu? —Rute!?

Rute. Es gribu paklausīt, kad man liek.

Māte teicās esam ari ar tevi rados; un jūdiem esot

ari tāds likums, ka pēc vīra nāves viņa sieva pāriet

uz tuvāko radu.

Boass (rūgti iesmiedamies). Hahaha! Likums!

Paklausība! Un tu nepretojies? Tu nesacēlies

pret visu?

Rute. Kungs — man nebija grūti paklausīt
— es tikai baidijos —
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Boass. Un tu nāci, nāci pati? — (Zem sevis.)

Ak mans Dievs, vai tu esi atsūtijis man ļaunus
murgus? Vai tu gribi mani pārbaudīt, cik mani

četrdesmit pieci gadi, ko es tavā priekšā esmu no-

dzīvojis, ir vērti? Vai tumani kā salmu klēpi met

liesmās un saki: „Pierādi, ka tu esi no nesadedzi-

nāmas vielas!" (Uz Ruti.) Nē, nē, tas tomēr nevar

būt! Tu runā vārdus, kurus tu pati nesaproti. Tu

slēpies aiz vārdiem kā auglis aiz lapām, tu negribi
teikt, ko pati jūti.

Rute. Es tev nekā neslēpju, kungs.
Boa s s. Tu nāc un tik vienkārši saki: „še es

esmu!" Vai tu nekā neesi dzirdējusi par Jēkabu,
kas Raheles dēļ kalpoja septiņus un atkal septiņus
gadus ?

Rute. Kungs, Rahele bija skaista un bagāta,
viņai bija lieli ganāmi pulki un raibi jēriņi.

Boass. Vai cita nekā viņai nebija?
Rute. Viņai bija dārgas drēbes un kurpes ar

spožām sprādzēm un viņai kalpoja daudz kalpoņu
un kalpu. Mjan ir basas kājas, un es kalpoju pati.

Boas s. Vai tu tikai šinī ziņā ar viņu salī-

dzinies?

Rute. Viņa gulēja mīkstā gultā un svaidijās
ar zalvēm, manas cisas ir klajš lauks, un mani plo-
sa ērkšķi.

Boass (bargi). Nerunā man vairs par visām

tām lietām! Tā ir tikai āriene. Rādi man, kas tev

te slēpjas! (Sit sev pie krūtīm.) Tavu dvēseli es gri-
bu redzēt!

Rute (pusraudu, sabijusies). Es nezinu vairs

nekā, ko tev sacīt, kungs.
Boas s. Vai tu nekā nezini no tās varas, kas

dzen vējus un loka liesmas un liek sirdīm viļņot
asarās un līksmē?

Rute. Asaras es pazīstu, kungs.
Boass (bargi). Nesauc mani vienmēr par kun-

gu! Ja tu pie manis esi nākusi tā, kā tu saki, tad

man priekš tevis jābūt vairāk vai mazāk nekā ta-

vam kungam!
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Rute. Mans kungs un pavēlnieks.
Boass (tuvojas viņai kaislīgi). Dari mani par

savu vergu!
Rute (atkāpjas). Tu mani izbiedē, kungs.
Boass. Kāpēc tu esi nākusi un nostājusies

vilka atplēstai rīklei priekšā?!
Rute. Tu, kungs, man ļauna nedarīsi, tu esi

labs.

Boass. Labs! Hahaba! Boass ir labs bijis
četrdesmit gadus, un nu viņš vairs tas nav —

Rute. Kungs! ?

Boass. Četrdesmit gadus Boass ir bijis tikls

un tam Kungam patīkams, un nu — viņš ir
—

at-

mests.

Rute. Kungs, kas tad ir noticis?

Boass. Četrdesmit gari gadi — — un nu

viena stunda, viena pati stunda — ar vienu rā-

vienu sabrūk mana lepni celtā māja!
Rute (tuvojas viņam). Kungs, vai es tevi esmu

apbēdinājusi? Man žēl
—

Boass (pēkšņi saķer viņu cieti). Tu — kāpēc tu

esi nākusi mani samaitāt! Kāpēc tu tā esi, kas tu

neesi! Kā es uz tevi esmu gaidijis, garus gadus —

ar rīta un vakara lūgšanām, ar nakts sapņiem. Es

liku ausi pie zemes un klausiios, ka tu kā pirmā

pavasara urdziņa tecēsi no Libanona virsotnes

zemē.

Rute. Kungs, es nezinu, kas es tavās acīs es-

mu, es redzu tikai, ka es neesmu tev tīkama. Es

tādēļ labāk iešu kā nākusi.

Boass. Tu neiesi! Es tevi turu savās ro-

kās ... Tev ir mana sapņa acis — kāpēc tu neesi

mans sapnis pats!
Rute. Laid — kungs!
Boass. Tava miesa — baltākie Libanona

sniegi — deg grēka sarkanā ugunī ... viss ap

mums iededzies liesmās — gulta — spilveni — visa

telpa — nāc! (Satvēris, nes viņu uz gultu.)

Rute. Vai! laid! Briesmas!
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Boass. Vai nu tu bīsties un drebi manās ro-

kās! — par vēlu! Lai krīt mums virsū liesmas —

lai mūs aprok ...
Debess, aizsedz savu vaigu,

Boass krīt

Rute. Boass! Boass!

Boas s. Bet — nē! ... nē, nē!
...

Labāk es

tevi (Nosviež viņu prom uz grīdu.)

Rute. Boass, kas noticis ? Tu izskaties

briesmīgs!
Boass (rokas pret debesīm pacēlis). Un tu, Visu-

varenais! Nedomā vis par mani smieties, it kā es

un visa mana nodzīvotā dzīve būtu nieks, ko tu

ar vienu pašu tavas dvašas pūtienu varētu aizpūst

prom. Neliec vis jau savu papēdi man uz kakla!

Še es stāvu, vaigs pret vaigu ar tevi, es, kas miesa

un mēsli, tev spītēju!
Rute (izbailēs). Ko tu gribi darīt?

Boass. Ko es gribu? — nogalināt es tevi

gribu, tevi un sevi pašu līdzi, lai mums nebūtu no

rīta, pēc pavadītās nakts, jāuzmeklē vistumšākie

kakti, tādēļ ka mēs nespētu viens otram acīs skatī-

ties aiz riebuma un kauna!

Rute (izraujas), žēlo, žēlo, es negribu mirt!

negribu!
Boass. Nelīdz, tev jāmirst! (Norauj no gul-

tas zelta šņores, kas satur priekškarus, un līdzi apgāž luk-

turi ar uguni, tā ka istabā paliek galīgi tumšs.)

Rute (kliedz). Palīgā! palīgā!

6. skats.

Tie paši. Abimeleks.

Abimeleks. Tu sauci, Boass? Es miegā

uztrūkos, pavisam bailīgi tu sauci. Tava balss iz-

klausījās it kā kādas sievietes balss. Es tīri no-

bijos. Vai tevi nomāca ļauni sapņi? Atbildi! ko

tu nekā nesaki? Te ir pavisam tumšs, es iešu, ie-

degšu tūdaļ Uguni. (Iziet un atgriežas ar uguni.)
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Boass (Pa tam smagi nopūšas, citādi viss klusu).

Abimeleks (ienāk ar uguni). Tava gulta stāv

neaizskarta, kur tu esi? (lerauga Boasu saļimušu sē-

deklī, bet neredz vēl Ruti, kas ierāvusies kaktā.) Ko? Tu

sēdi nenoģērbies? Neesi nemaz gulēt gājis?
Boass, kas ir ar tevi? Ko tu nekā nesaki? Boass,

runā taču!

Boass. Ir labi, ka tu nāci. Tas Kungs mani

taču nav galīgi atmetis, viņš man tevi ir sūtijis

tad, kad es vairs pats nezināju, ko gribu darīt.

Abimeleks. Ko tu runā? Kas tad ir no-

ticis?

Boas s. Ir noticis, ko tu nespēj saprast. Ak

Abimelek, mans vecais draugs! (Atslīd krēslā

un, galvu paslēpis, smagi elso.)

Ru te (kaktā bailīgi ievaidas). Ak vai!

Abimeleks (sabijies skatās apkārt). Kas tur

vaid? Gluži kā bērna vai sievietes balss? (lerau-

ga Ruti.) A Ak Kungs Dievs! Ak Kungs,
Ābrahama, Izaka un Jēkaba Dievs! (Rokas lauzī-

dams.) Vai es neteicu, vai es jau iepriekš neteicu:

tā būs! Un nu ir noticis! (Uz Ruti.) Ak tu! Bel-

cebula meita! — Ļaudis, šurpu! nāciet visi! ska-

tiet, ļaudis!
Boass (galvu pacēlis). Netrokšņo, Abimelek,

necel visu māju augšā no miega. Pietiek uztrau-

kuma mums abiem vien.

Abimeleks. Mēs abi vien ar viņu nekā

neizdarīsim, tu redzi, viņa stāv kā pienaglota un

nekustas.

Boass. Laid, laid, lai viņa klusi aiziet, kā

nākusi. Lai iet, lai zūd, lai neatgriežas! Viss ta-

ču ir pagalam —

Abimeleks. Kas tad ir pagalam? Ko vi-

ņa tev ir noņēmusi?
Boass. Daudz, ļoti daudz! Visu

Abimeleks. Ak tā! Nu tad viņa gan tā

netiks projām, es tai pārmeklēšu visas kabatas.

Boass. Nerunā! Nesaki nekā!
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Abimeleks. Kā?
— Viņa tev varēs visu

paņemt un es lai te stāvu un nesaku nekā!

Boass. Nerunā, tu nekā nesaproti.
Abime 1 c k s. Es, tu domā, nekā nesaprotu?

Es saprotu gan! Vai tie nu ir tie augstie svētki,

kur sieviete iemājo?
Boass. Ak vai! tev tiesības tagad mani iz-

smiet.

Abimeleks. Vai tā nu ir tā pārpilnā glā-
ze, kas jānes uz plaukstas, lai neviens piliens ne-

pārlītu pāri ?

Boass. Saplīsusi ir glāze un dārgais saturs

ir izlijis —

Abimeleks. Ko es teicu! Nu tu redzi pats.
Boass. Beidz! beidz! Viss ir citādi!

Abimeleks. Es jau varu klusēt. Visu es

tev jau esmu teicis, no visa es tevi esmu biedinā-

jis, bet nu tā nelaime ir tomēr pār mums nākusi!

Un te nu viņa stāv (rāda uz Ruti) un nekustas, gluži
kā sāls stabs, kurā tika pārvērsta Lata sieva.

Boass. Laid, lai viņa iet, nedari viņai nekā

Jauna. Tas Kungs ir mani sodijis, es negribu vairs

sodīt citus.

Abimeleks. Vēl tu viņu aizstāvi! Un

viņa lai mierīgi iet un paņem līdzi no mantām, ko

grib ?

Boass. Ak, ko nu runā par mantām! Ja ar

to pietiktu, dod vien viņai no mūsu bagātības, dod

miltus, dod elji, dod pavalgu, dod, kas mums ir,
varbūt, ka viss tādēļ vien tā notika.

7. skats.

Tie paši. Silpa. Noemi. Kalpones.

(Aiz durvīm troksnis.)

Abimeleks (izbijies). Kas par troksni tāds?

Vai ne vēl kāda gribēs ielauzties? Ak mans

kungs, tu esi kā dārzs, kam vējš sagāž sētu.
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Kalpones (durvīs, tur satvērušas Noemi).

Pirmā kalpone. Te viņa ir! Lai kungs
pats redz!

Silpa. Laidiet vaļā, es jums saku! Viņa nav

nekāda zagle, ne blēde. Es par viņu atbildu.

Pirmā kalpone. Ko viņa slapstās naktī

ap māju?
Rute (ieraudzījusi māti, atmostas no stinguma, skrej

viņai pretī un elsodama sabrūk viņai rokās). Ak māte!

māte! māte!

Noemi. Mans bērns! mans nabaga bērns!

Abimeleks (rokas sasizdams). Es jau teicu!

Es jau domāju! Kur viena, tur otra ari! Kur vie-

na stumj, tur otra grūž! Ak tu Dieva rīkste! (Uz

meitām.) TJn jūs te ari, naktsstaigules?
Pirmā kalpone. Ko tu mūs lamā! Mēs

tev šo zagli notvērām.

Sil pa. Klus'! Neapvaino godīgu sievu!

Abimeleks. Un ko tu jaucies pulkā! Kas

iejaucas citu strīdā, tas niknu suni kampj aiz au-

sīm.

Silpa. Aiz tavām ausīm es nekampju! Es

griežos pie paša kunga. (Tuvojas Boasa krēslam.) Dzir-

di, kungs!
Boass (pirmītējā stāvoklī, nepaceļ galvu).

Otrā kalpone. Es labāk kungam izstās-

tīšu, kā bijis: es izgāju ārā un gribēju savu va-

kara lūgšanu turēt zem klajas debess.

Pirmā kalpone. Es gan zinu, ko tu gri-

bēji izlūgties zem klajas debess! Nu, tevis viņš

jau vairs negrib, kopš svešā ieradās.

Otrā kalpone. Un tevis viņš nekad nav

gribējis ari bez svešās!

Abimeleks (tur ausis ciet). Diezgan! diez-

gan! Jūs visas vienādas!

Sil pa (pie Boasa krēsla). Ko tu, kungs, klusē

un neuzklausies ? Vai tu tiešām vari iedomāties,
ka šīs godīgās sievietes tev varētu ko ļauna no-

darīt? Vai tavu mantu aiztikt?
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Boass (paceļ galvu, sāpīgi). Ak, laidiet mani,
laidiet! Es nekā nedomāju, es nekā negribu zi-

nāt; atstājiet tikai mani! aizejiet no manis.

Noemi. Ari es tevi lūdzu, kungs: Saki man,

vai tu uz mums dusmojies? Te stāv mana meita

gluži sastingusi un nerunā ne vārda; kas te ļauns
ir noticis? Mēs uz tevi paļāvāmies, mēs tev gri-
bējām izrādīt savu pateicību —

Boass (māj ar roku). Nerunā! Nerunā!

Abimeleks. Nu, vai nu reiz dzirdat? Kungs
pats jūs raida projām! Ari viņam atvērušās acis

un viņš redz, kas jūs esat. (Uz meitām.) Ārā visas

sievas! Ko jūs vēl te stāvat un skatāties! Visas

jūs vienādas! Visas vienu valgu velkat!

Silpa. Boass, tu taisnais! Vai tas ir Dieva

prāts, ka tu viņas ļauj projām raidīt! Nakti tu

viņām nedod pajumti un dzen badā un izmisumā!

Vai tā nu ir tava žēlīgā sirds ? Ja tavs kalps Abi-

meleks tā dara, tad no viņa cita nevar sagaidīt;
Viņš ir bez sirds! Viņa sirdi ir apēdusi cūka un

mizu vien atstājusi! Bet tu, kas slavējies ar savu

tikumu, tu, kas balts gribi spīdēt — tu tāpat esi

bez sirds, kā svece bez dakts!

Boass (uzlec no krēsla). Diezgan! diezgan!
Es jau teicu: dodiet visu, kas man ir: atdariet

manus šķirstus! atvāziet manas drēbju tīnes Še!

(Nomet atslēgu bunti.) Abimelek, Silpa, ņemiet, do-

diet! Un Še vēl! (Pieiet pie kādas atvilktnes un izņem
kulīti ar zeltu.) Ko der man pilns maks pie tukšas

sirds! Paņemiet man visu!

Abimeleks (iestiepj divus miltu maisiņus un

nomet Noemi priekšā). še tad ari! Kad put, lai

put! Tikai vāķaties ārā no mājām.
Noemi. lesim jau, iesim! Neapzinos, ko

esam ļauna nodarījušas, ka tiekam ar kaunu izrai-

dītas. Nāc, Rute, manu meitiņ! Un jūs savas man-

tas paturiet paši!
Silpa. Nenicini vis Dieva dāvanas. Dievs

pats tev tās piešķir, lai nu caur kādu roku. (Paņem
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miltu maisiņus un iespiež Noemi padusē). Gan uz ceļa
derēs. Un to maisiņu ar zeltu ari. Es tev, meitiņ,
to pakāršu kaklā, lai nepazūd. (Uzkar Rutei naudas

kulīti, kura stāv arvien vēl kā sastingusi un nemaz to ne-

mana.)

Boass (aizgriežas pret sienu). Un ņemiet ari no

staļļa ēzelīti!

Abimeleks. Ko! Mūsu pašu audzinātu

ēzelīti? Viņš man bija kā draugs: mēs divi un

ēzelītis trešais!

Boass (atmet ar roku). Pietiks ar mums di-

viem vien!

Noemi. Ak kungs, vai nu mēs esam nāku-

šas tavu zeltu un tavus lopus paņemt!
Silpa. Ņem nu vien! Kā tu citādi tās man-

tas aiznesīsi? Galu galā ari vieglāk panesams ir

ēzelis ar nastu nekā vīrs bez jēgas! Nāc, es tev

visu sarīkošu. (Izved abas ārā.)

8. skats.

Boass. Abimeleks.

Abimeleks. Slavēts lai ir Dievs! Nu ir

labi! Istaba nu ir tīra! (Iziet, atgriežas ar slotu un

sāk enerģiski mēzt istabu.) Lai tikai nu Dievs mīļais
Tēvs novērš, ka viņas nenāktu atpakaļ.

Boass (krēslā saļimst). Ak jā!

(Priekškars.)



122

Trešais cēliens

111 aina

Boasa pagalms.

Dibenā dārzs, atšķirts no pagalma ar sētu. Dārzā ne-

kopti aug juku jukām mandeļu, vīģes un granātu koki. Pē-

dējie vēl ziedos. Pagalms pats ari atstāj nekoptu iespaidu.

Vienā pusē aka ar salūzušu vindu un apgāztu spaini blakām.

Vidū liels vecs, žuburots vīģes koks. Zem tā sols un akmens

galds. Aiz dārza tālumā redzams tuksnesis. Pa kreisi dzī-

vojamā ēka.

i. skats.

Boass. Jaunākais puisis.

(Boass sēd pie galda zem vīģes koka, galvu rokā atbalstijis.

Agrs rīts, saule tikko lec.)

Puisis (iznāk no mājas, nesdams pāra nelielus sai-

nīšus. Kokle viņam pakārta vienā plecā). Kungs, es

meklēju tevi mājā; es nezināju, ka tu tik agri esi

piecēlies.
Boass. Ko tu gribi?
Puisi. Es nāku no tevis atvadīties, kungs,

es aizeju.
Boass. Tik pēkšņi? Kas tevi dzen?

Puisis. Neviens mani nedzen, bet tu man

devi atļauju, ka es agri no rīta varu aiziet.

Boass. Es domāju, ka tu pa nakti būsi pār-
licis citādi. Tu taču nekad neesi par aiziešanu ru-

nājis. Tu nemaz neesi sagatavojies.
Puisis. Kas ilgi gatavojas, nekur netiek,

kungs. Tas svārstās uz vietas kā durvis eņģēs.
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Un sagatavoties? Kas gājējam ko gatavoties! Viņš
ceļas kā putns no zemes un aizlaižas.

Boas s. Vai tev tik viegli aiziet no dzim-

tenes ?

Puisis. Gājējam nav dzimtenes, kungs.
Boass. Bet vieta, kur piedzimis, tam taču ir!

Puisis. Tā ir tikpat nejauša, kā vieta, kur

mirt. Šur tur, kur nu pakrīt. Gājējam nav savas

kapenes.
Boass. Vai gājējam ir sava nāve? Vai tā

nav visiem viena un tā pati?
Puisis. Nāve ir viena, bet miršana ir dau-

dzējāda. Tu mirsi zem sava pajumta, nosirmosi

zem sava vīģes koka, es — kā gadās!
Boass. Tu esi rūgts pret mani, dēls! Vai

es tev — vai tu man nekas neesi bijis?
Puisis. Kas es tev varētu būt, kungs! Smilts

zem kājām, par kuru tu pārej pāri!
Boass. Dēls, dēls! Man tava jaunā sirds bija

marta sniega svaigums jūlija karstumā.

Puisis. Tu vari ari par sirdīm iet pāri.

Boass. Vai es pret tevi esmu bijis jebkad

cietsirdīgs?
Puisis. Ari es ticēju, ka tava sirds ir silta

un maiga, kā Dieva asara iekritusi tavās krūtīs,

un ka tu būtu kā Dievs pats, kas katram līdzi

raud, bet tagad es zinu, ka tavā sirdī atrodas ari

cietas vietas un ka varbūt ari asaras, ko tu raudi,
ir sasalušas.

Boass. Tu man pārmet, ka es ciets bijis pret
moabieti? Un tu tagad gribi iet un viņai rādīt, cik

tava sirds pret viņu ir mīksta?

Puisis. Vai tu man vari aizliegt pacelt to,

ko tu esi atmetis?

Boa ss. Ņem viņu vien, tu jau labāk ar vi-

ņu saderi nekā es, vecs vīrs!

Puisis. Nē, kungs, es pie viņas neiešu. Tas

būtu velti.
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Boass. Tad ari tu viņu atmet? Ari tu ie-

skati, ka viņa ir necienīga un gribi man pārmest?
Puisis. Nē, kungs! Pārāk cienīga, pārāk

augsta viņa ir priekš manis. Manī viņas sirdssaule

nekad neiespīdēs, kā zemā pagrabiņā.
Boass. Par to tev būtu pirms jāpārlieci-

nājas.
Puisis. Ak kungs, mans tēvs! Ko lai es

tev slēpju! Lūk, kad tu viņu izraidīji, es steidzos

viņai pakaļ. Es nokritu viņas priekšā un gribēju

skūpstīt viņas kājas, bet viņa mani atraidija, ne

asi, ne bargi, nē! Viņa bija laipna, bet tā bija tik

sāpīga, dziļi ievainota laipnība, ka tā man atņē-
ma katru cerību. Es redzēju: viņas sirds pieder
tev, kungs, un tu to esi saminis.

Boass (kā dzelts). Nerunā! To tu nezini!

Nekā tu nezini!

Puisis. Jā, kungs! Līdz šim es nezināju,
ka tavas acis uzaču lokā ir uzvilktas bultas un

ka

tu ap savu sirdi esi uzcēlis sienu, bet tagad es to

zinu un negribu vairs ilgāk pie tevis palikt. At-

laid mani, es tevi lūdzu.

Boass. Ej, dēls, es nevaru tīklu aizstiept
priekšā taviem soļiem. Ej! Lai tava jaunība zaļo
kā ciedra pie avota!

Puisis. Paliec vesels, kungs! Ari tavs mūžs

lai vēl atzaļo kā Arona zizlis. (Noiet.)

2. skats.

Boass (viens). Tā man viss paiet garām: i cil-

vēki, i mākoņi, i vēji! Paiet un vairs neatgrie-
žas! Es savu dzīvi pavadu visu tikai garām laiz-

dams un novērodams. Bet kā lai būtu citādi ? Vē-

ju nevar aizturēt un elji nevar ar roku satvert.

(Aiz skatuves kokļu skaņas un pēc tām kāda paklusa dzies-

ma) Tur viņš koklē, mans sērais koklētājs, viņam
ir vieglāk dzīvi panest, viņš to spēj pārvērst tē-

los, skaņās, vieglumā, kā zemes ūdeni krāsainos

mākoņos.
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Puisis ( aiz skatuves dzied koklēdams):

Smagi ir smilti nest,
Smilšu nasta grauž plecus,

Smagāk vēl sirdi nest krūtīs.
—

Grūti ir akmeni celt,

Ceļams tas dziļāk grimst zemē,

Dziļāk vēl sirds man grimst bēdās. —

Smiltis pūš projām vējš,
Akmens pats veļas no kalna, —

Sirdi kas darīs man vieglu?

Celies, dienvidus vējš,
Pūt manas asaras gaisos,

Izcel man sirdi no bēdām!

(Pie pēdējiem vārdiem ienāk Abimeleks, nesdams vienā rokā

trauku ar pienu, otrā dažus drēbju gabalus.)

3. skats.

Boass. Abimeleks.

Abimelek s. Tik agri, Boass, tu esi atstājis

savas cisas un sēdi še rīta dzestrumā ne ēdis, ne

dzēris, ne lāgā apģērbies. Es atnesu svārkus, ap-
likšu tev viņus ap pleciem.

Boass. Nevajag! Man nav auksti.

Abimeleks. Ņem vismaz šo šalli ap kaklu.

Tā ir tik mīksta un silta kā pati mīla.

Boass. Laid! Man nevajag ne tavas šalles,

ne mīlas.

Abimeleks. Siltu pienu tu taču vari ie-

dzert! Tu sasaldēsies un tev uznāks dūrēji vai

kniebēji pakrūtē.
Boass. Kaut tu mani laistu mierā! Man itin

nekā nevajag.
Abimeleks. Cik ilgi gan tu tā gribi sēdēt?

Kāds ir tavs izskats! Mati sajukuši, bārda ne-

kopta! It kā tu būtu tekulis un bēgulis virs ze-
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mes kā Kains! Ļauj vimaz, lai es tev izsukāju
bārdu, suseklis man līdzi kabatā. Ari zalves tev

derētu ar jaukām smaršām.

Boass. Ko tu neatlaidies no manis! Vai

tu gribi mani priekš kāzām svaidīt vai — priekš
kapa?

Abimeleks. Boass, Boass! Kas tā nu at-

kal par valodu! Es par tevi esmu vienās rūpēs un

skraidu visu rītu apkārt kā putns, kam perējums
izkritis no ligzdas, un tu nemaz negribi uz mani

uzklausīties.

Boas s. Pārāk ilgi mēs jau esam perējuši un

perinājušies; kamēr tukša čaula vien palikusi
pāri!

Abimeleks. Ļauni gari tavu prātu jauc,
Boass; diezin, vai esi rīta lūgšanu skaitijis? Es

iešu, atnesīšu tev svētos rakstus. (Noliek nesamos

un grib doties uz istabu.)

Boass. Nenes! Es negribu vairs neko zināt

no taviem svētiem rakstiem!

Abimeleks. Ak vai par tavām bezdievī-

gām runām! Jāprasa, vai mēs maz vairs esam

jūdi?
Boas s. Prasi labāk, vai mēs maz esam vī-

rieši!

Abimeleks. Boass, Boass, nu tu sāc Dievu

zaimot tāpat kā Ijabs.
Boass. Jā, ari es esmu nu tāds Ijabs un sē-

du pelnos un maisā. Ijabs dabūja savu atpakaļ.
Bet man — viss pagalam un nekad vairs neatgrie-

zīsies, nekad!

Abimeleks. Kam tu meti projām savu la-

bumu? Es tev jau teicu!

Boass. Klusi jel! Tu esi vecs nelga! vecs

nejēga!
Abimeleks. Nu, es tāds nelga un nejēga

neesmu, kā tu domā. Tie milti, ko tu man liki vi-

ņām dot, nebija vis no labajiem. Un par zaudē-

jumiem tev ari nav tā jābēdājas, mums šķūnī ap-

cirkņi šogad pilni.
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Boass. Bet te (si t uz krūtīm), saproti, tu nel-

ga, te ir viss tukšs!

Abimeleks. Kam tu aizsviedi pašu savu

lfelo naudas maku? Raudi nu, matus plēsdams!
Boass. Ak tu! Sist es tevi varētu par to,

sist!

Abimeleks. Mani tu gribētu sist un sevi

pašu apglaudīt! Tas brangi! Bet kas gan ir pie
visa vainīgs, ja ne tu pats?

Boass (dobji). Taisnība, tev taisnība. Es pats

gie visa vainīgs, es vien! Tu teici pirmāk, ka es

ainām līdzinoties, es ari esmu Kains. Mans grēks
nav mazāks. Viņš nosita cilvēku, savu brāli, bet

es nositu cilvēka dvēseli, pats savu un viņas dvē-

seli! Viņas,, kas varēja būt mana māsa! Ak vai

par mani, vai! (Nošļūk ar rokām uz galda un sāk elsot.)

Abimeleks. Boass, tu vairs nerunā kā

gudrs cilvēks. Tu esi aizsviedis prom ne tik vien

savu maku, bet savu prātu līdzi.

Boass. Jā, es biju prātu zaudējis, tev pil-
num taisnība.

Abimeleks. Lai nu paliek. Vai nu es tā

pastāvu uz savu taisnību! Taisnībai tāpat kā sī-

polam vairāk mizu. Ari tev sava taisnība.

Boas s. Ak, ko es esmu darijis!
Abimeleks. Apmierinies! Ko līdz vairs

žēloties! Nelga tikai sagrauž pats savus pirkstus.
Esi gudrāks! Ari es turpmāk būšu par tevi vai-

rāk nomodā.

Boass. Nav vairs nekā turpmāka, viss ir iz-

beigts.
Abimeleks. Boass! uzklausi jel mani, var-

būt ari es kaut kādi esmu pārskatijies, bet dzī-

vosim, kā dzīvojuši —

Boass (nekā neatbild. Paiet brīdis.).

Abimeleks. Boass, saki kādu vārdu! Mans

mīļais kungs, Boasiņ! Varbūt izdzer kādu malku

no krūzītes silta piena. Man bail par tevi.

Boass (atgrūž trauku, ka tas nokrīt zemē).
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Abimeleks. Ak vai! Mans kungs aizies

postā! Ko es viens pats iesākšu kā apaļš mēness

pie debesīm. (Sāk pats stiprā balsī raudāt un nokrīt

pie Boasa.)

4. skats.

Tie paši. Rute.

Rute (ieskrej abu nepamanīta uztrauktā stāvoklī.

Viņa nes rokā Boasa naudas maisiņu; ieraudzijusi abus rau-

dātājus, viņa uz brīdi apjūk).
Boass (it kā soļus noģidis, paceļ galvu un, ierau-

dzijis Ruti, kā dzelts uzlec kājās un streipuļo dažus soļus uz

priekšu). Rute!

Rute. Te, kungs, es tev atnesu tavu maku

atpakaļ. Es pirmīt nezināju, es nemaz nenojautu,
ka tas man pakārts kaklā.

Abimeleks (uzraujas, izdzirdis Rutes balsi, un

skaļi iekliedzas).

Boass (māj viņam). Ej vien, ej istabā!

Abimeleks. Es eju, bet kaut tik tu atkal

neizdari kā nevajag. (Aiziet, bet paliek pie durvīm

klausoties.)

5. skats.

Tie paši bez Abimeleka.

Rute. Pārliecinies, ka tavs zelts ir viss; es

viņu neesmu aiztikusi.

Boass. Ak Dievs, kā tu runā. Tev jau viņš
bija dots; es viņu atpakaļ neņemu.

Rute. Nē, kungs! Savu übaga tiesu mēs ar

māti no tevis esam saņēmušas, kad tu atvēlēji
mums vārpas lasīt tavā laukā, un vairāk tev ne-

klājas mums dot, ne ari mums no tevis pieņemt.
Še, ņem atpakaļ! (Nomet maku viņam priekšā zemē.)

Boass. Nē, nē, es to neņemšu, kur lai es to

lieku!

Rute. Bez mums ir vēl citi übagi.
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Abimeleks (izskrej ātri un grib maku saķert, bet

Boass viņu bargi uzskata, un viņš dodas atpakaļ.)

Rute. Es tev būtu atnesusi ari miltus, ko tu

devi, bet tie palika pie mātes, un es nezinu, kur

māte tagad ir.

Boass. Un kur tu viena paliksi ?

Rute. Nebīsties, ka es atkal nākšu tavā pa-

jumtē.
Boass. Ak Rute, ko lai es saku un kā lai

es vairs ceļu atrodu uz tevi. Man tikai uz lūpām
viens bezspēcīgs vārds: piedod!

Rute. Nē, kungs, tev nav jālūdzas no ma-

nis piedošana, drīzāk man no tevis. Tikai tad es

vēl nezināju — es ari tagad vēl nezinu —

Boass. Tik daudz ir starp mums un aiz

mums, kas paliek neizteikts. Priekš manis tā jau
ir noslēgta pagātne.

Rute. Priekš manis tikai nojausta nākotne.

Man vēl viss ir neskaidrs.

Boass. Un tilta nav, kas savienotu divas

pasaules!
Rute. Še, šinī zemē, kur tic zvaigznēm un

kur staigā neredzami eņģeji, viss ir citādi —

Boas s. Jā, mēs esam tauta, kas cer uz zvaig-
znēm un dzīvo no ilgām. Ilgu vadīti mēs gājām

caur tuksnesi, un mūsu vedējs Mozus mira ilgās,
piepildijuma neredzējis. Par maz mums būtu vie-

na īsa brīža piepildījums. Mēs savas ilgas audzē-

jam kā brīnumpuķi, kas pa tūkstoš gadiem tik

vienreiz zied. Ūn kāda visa tauta, tāda ari ikvie-

na dzīve par sevi. Ari es savas ilgas biju audzējis
kā tādu dārgu puķi, es nedomāju, ka piedzīvošu
viņu ziedam, bet tad es ieraudziju tevi, Rute —

Rute (novērš vaigu). Ak, nesaki man to, ne-

saki! Laid mani, lai es tavas acis vairs nekad

neredzu —

Boass. Ak, tagad, kur viss pagalam un zieds

lūzis, pirms vēl ziedējis, ir līdzi pārtrūkuši visi tie

smalkie audi, austi no trīsām, bailēm un cerībām,
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tagad mēs varam droši acīs skatīties un par visu

runāt.

Rute. Nē, nē, tagad vismazāk! Vēl viens,

vispēdējais, vissmalkākais ir palicis —

Boas s. Kas vairs var būt, ja nav vairs ce-

rības; tas ir dzīves pēdējais zaļums.
Rute. Es pazīstu vēl ko dzīvu aiz cerības,

varbūt es to tikai tagad pazīstu, bet ja tā nav ce-

rība, tā tomēr ir zeme, kurā cerība var augt.
Boass. Bet kas man vairs paliek, ja tu pati

man cerību ņem.
Rute. Tas, kas tev jau bija — ilgas.
Boa ss. Es pats vairs neesmu, kas es biju.

(Lūdzoši.) Rute, paliec.
Rute. Ari es vairs neesmu, kas es biju, un

tādēļ man jāiet.
Boass. Tu mani esi pārvērtusi —

Rute. Tu mani ari. Vai tad tu neredzi,

Boass, ka ir tikai viena iespēja iznīcināt visu, kas

nelabs un nesaprasts starp mums bijis? Jo, —ja
sieviete tā ir nākusi visa pie vīrieša, kā es pie te-

vis nācu, tad tai ari visai ir jāiet un pavisam, lai

izpirktu savu vainu.

Boass. Tā bija mana vaina, mana vien! Es

ar rupjiem pirkstiem skāru savu brīnumziedu, ne-

saprazdams, ka tas tik pēkšņi uzplaucis pēc saviem

likumiem un ne pēc maniem, un nu tas nobirst man

pirkstos un nekad vairs neziedēs

Rute. Boass, uzklausies: Manā dzimtenē ir

kāda dieviete, viņai ir divi altāri; uz viena no

tiem stāv trauks, pildīts ar ziedu putekļiem, uz

otra — trauks ar pelniem; uz viena upurē dvē-

sele, kas vēl nekā nav guvusi, uz otra, kas visu

zaudējusi — vienā traukā glabājas ilgas, otrā at-

miņas. Aizejot es gribu upurēt uz abiem altā-

riem, lai es tavā atmiņā paliktu tā, kas biju tavās

ilgās.
Boass. Ak jā!—tu zudīsi kā nebijusi. Kā

migla tu gaisīsi, kā rīta migliņa no Libanona krū-

tīm.
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Rute. Pēc miglas nāk saule, Boass, tā ap-

spīdēs kalna galotni.
Boass. Tā ari rādīs, cik šī galotne ir kaila

un tukša.

Rute. Dzīvo sveiks un spīdi savā saulē!

6. skats.

Tie paši. Abimeleks.

(Pie Rutes pēdējiem vārdiem Abimeleks, nevarēdams vairs

nociesties, ar joni drāžas no istabas laukā un satver aizejošo
Ruti aiz rokas un velk to atpakaļ.)

Abimeleks. Boass, nelaid viņu! Vai tu

savam neprātam gribi piesiet vēl neprātu galā?

Boass. Kam tev nu bija jānāk atkal starpā!

Ļauj jel notikt, kam jānotiek.
Abimeleks. Bez manis nekas nenotiks.

Un ja kas notiks, tas nebūs nekas labs.

Boass. Mēs viņu ar varu aizturēdami no

jauna apvainojam.

Abimeleks. Kas viņu apvaino, vai tu, vai

es? Vai viņa gan manis dēļ iet projām?
Boass. Laid vien! tas tagad vienalga.
Abimeleks Nē, es nelaidīšu. Man nav

nebūt vienalga, ka tu visu vainu gribi uzvelt man.

Lai viņa pati saka, kurš no mums abiem ir slik-

tākais, kurš labākais. Rute, saki tu pati, izšķiries

starp mums abiem!

Rute. Tu domā labi, mana kunga sargs un

draugs. Palieciet vien abi kopā saticībā kā bijāt,
pirms es ienācu jūsu vidū.

Boas s. Neturi, kas vairs nav turams.

Abimeleks ( uz Ruti). Saki, uz kurieni tu

gribi iet, jaunā meitiņ, un kur tu paliksi? Tu

ceļa nezini un tu esi vēl tik jauna.
Boass. Ari es netiku tev jautājis, Rute, uz

kurieni tu gribi doties?
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Rute Vai nav vienalga, uz kurieni? Uz rī-

tiem vai vakariem, kā gadīsies!
Abimeleks. Uz rītiem neej, tur ir dziļš

biezoknis, saaudzis pilns ar ērkšķiem, tie tevi plo-
sīs. Un uz vakariem ari neej, tur tu iestigsi dziļi
purvos un nekad vairs netiksi laukā!

Rute. Nu tad — manis dēļ uz dienvidiem.

Abimeleks. Turpu jau nemaz ne! Tur

ir tuksnesis priekšā un nikni zvēri, tie tevi uz

vietas apēdīs.
Rute. lešu tad uz ziemeļiem.
Abimeleks. Tā labi. Tas ceļš iet taisni

iekšā mūsu istabā. Nāc pa to, un es tev visas dur-

vis atvēršu —

Rute. Nē, pa to ceļu es gan vairs neiešu.

lešu citur, gan jau šās zemes neredzamie eņģeļi
mani sargās. Vai tad nu viņi nebūs ari ērkšķos
un tuksnesī!

Abimeleks. Es būšu tavs sarga eņģelis, es

izklāšu spārnus tev zem kājām. Pag, es tev izne-

sīšu segas un spilvenus! (leskrien istabā.)

Rute. Man gan tuksnesī spilvenu nevaja-
dzēs.

Boass Redzi, Rute, ari viņš kā prasdams
grib visu par labu vērst.

7. skats.

Boass. Rute. Noemi.

Noemi. Slavēts lai Dievs, ka es tevi atkal

atrodu, mans bērns! (Piesteidzas Rutei un to apkampj.)

Kā es tevi meklēju, kad tu man pazudi! Bet nu

tiks viss vēl par labu. Es nāku ar jaunu ziņu, ar

labu ziņu, mana mīļā Rūtiņa! Mums vēl var at-

aust laime.

Rute. Ak māte, nerunā vairs par laimi.

Noemi. Nesaki vis, mans bērns, neizmisies,

Izraēla Dievs ir liels, un viņš mūs nav pametis.



133

Liela laime var nākt, kādu tu nemaz nevari iedo-

māties.

Boass. Lai Dievs jums dod! Topiet laimī-

gas! Es jums vēlu visu labu. Ļauna es neesmu

gribējis, ļauns ir noticis starp mums pats par sevi.

Noemi. Tu manu bērnu esi atstūmis, bet

Dievs mūs nepamet kaunā un ir par mums gādā-
jis. Viņš mums ir izredzējis precinieku, ne ma-

zāk cienīgu par tevi. Viņam ari pēc likuma Iz-

raelī ir pirmtiesības iegūt Elimelecha, mana vīra,
atstāto tīrumu un līdz ar to ari Ruti. Dievs dos,
ka mūsu cilts, kas jau skaitijās par izmirušu, sāks

atkal no jauna zaļot. Nāc, Rute, mans bērns, tu

izredzētā Izraelī, vīsi mūsu ciltij zaļu vainagu.
Rute. Nē, māt, laid mani! Man nav lemts

Izraelī ziedēt.

Noemi. Mans bērns, vai tu esi apmulsusi un

izbiedēta no tā, ko pārdzīvoji. Nāc vien ārā no šī

pagalma. Kad tev uzpūtīs cita dvesma, tev ari at-

vērsies jauna dzīve.

Rute. Es nevaru.

Noemi. Vai tu gribi te palikt, lai tu vēl otr-

reiz tiktu izraidīta? Vai tu vēl neesi pietiekoši
apkaunota?

Rute. Jā, jā, iesim!

Noemi. lesim uz pilsētas vārtiem, tur mēs

sastapsim tavu jauno precinieku, un tur tu varēsi

pati izšķirties par savu likteni. Nāc! (Velk viņu

aiz rokas prom.)

Rute. Paliec vesels, Boass, mans draugs!
(Abas aiziet.)

8. skats.

Boass. Abimeleks.

Abim eleks (iznāk apkrāvies ar spilveniem un

segām. Skatās apkārt). Kur viņa palika?
Boass. Atnāca viņas māte un aizveda to

prom.
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Abimeleks. Un tu ļāvi viņai iet?

Boass. Kā man bija viņu turēt, kad tai bija
radies labāks un jaunāks precinieks?

Abimeleks. Var gan būt jaunāks, bet ne

labāks par tevi, Boass. Ko tu nu atkal esi pada-
rijis, viņu projām laizdams!

Boass. Dieva prāts! tam bija tā notikt.

Abimeleks. Kad tev pašam nav prāta, tad

tu vienmēr atsaucies uz Dieva prātu. Vai ganDievs

ir tāds muļķis kā tu?

Boass. Bez viņa ziņas taču ne mats no gal-
vas nekrīt.

Abimeleks. Ja Dievs neļauj ne matam

krist, vai tad viņš veselam cilvēkam, sievietei, ļaus
krist! Tu vien neprāti viņu noturēt. Tu visu laid

no rokām ārā.

Boass. Viss iet un pāriet! Kā raujoša strau-

me dzīve plūst garām, un mums atliek tikai krastā

stāvēt un noskatīties; mēs ar savu spēku aizturēt

viņu nevaram.

Abimelek s. Es gan negribu tā stāvēt un

noskatīties. Uz kurieni tās sievas aizgāja?
Boass. Ko es zinu! Dzirdēju, uz pilsētas

vārtiem; tur jau visi satiekas.

Abimeleks. Vai mēs ceļu turpu nezinām?

Vai mums aizliegts iet turp?
Boas s. Ko mēs vairs iesim savas vecās kā-

jas lauzīt! Paliksim labāk mierā.

Abimeleks. Kas tas nu vairs par mieru!

Kas reiz ar sievieti nācis tuvībā, tas savu gultu ir

taisījis pašā jūras vidū un apgulies masta galā.

Boass. Un ja ari kas varētu tapt citādi, es

pats vairs nevaru tapt cits. Visa nodzīvotā dzīve

gulst uz mani kā svari un velk mani atpakaļ.
Abimeleks. Paļaujies uz mani, gan es tevi

izkustināšu no vietas, vai nu tu būsi smagāk ce-

ļams nekā tavs kviešu pūrs, kuru es spēju pacelt.
Celies vismaz no sola augšā, te sēžot tu mūžam

taču nevari palikt.
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Boas s. Nav man kur steigties.
Abimeleks. Celsimies un posīsimies! Ap-

vilksim labākos svārkus un svaidīsimies ar dār-

gām eljām un smaršām! Nāc istabā, es tev iz-

sukāšu bārdu.

Boass. Ko līdz svārki, ko bārda, kad soļi ar

svinu pielieti!
Abimeleks. Un tad seglosim ēzelīti un

dosimies turp ar vēja spārniem.
Boas s. Ari ēzelītis ir klibs.

Abimeleks. Gan jau kaut kā tiksim! Ce-

lies nu! (Velk viņu aiz rokas augšā.)

(Priekškars.)

IV aina

Betlēmes vārtu priekšā.

Augsts mūra valnis, izlocīdamies dažādos iedobumos,

iežogo pilsētu. Labajā pusē tas stipri izbīdīts uz priekšu,

gandrīz kā četrstūris, savos iedobumos dod paslēptuvi pret

laukumu priekšā. Visapkārt iedobumos atrodas akmens soli

sēdētājiem un šur tur ari galdi.
Aiz vārtiem tūdaļ paceļas pati pilsēta uz terases. Vārtu

priekšā templis ar spožu kupolu, tāpat ari paši vārti šinī pil-

sētas malā domāti kā tempļa vārti, aiz kuriem kāpenes ved

taisni svētnīcā.

Vārtu priekšā ir vieta, kur sapulcējas ļaudis, iedami uz

templi, un noslēdz dažādus līgumus un pērk un pārdod, kā

tas jau jūdu tempļa priekšpusē bija parasts līdz pat Kristus

laikiem.

Lūgšanas stunda vēl nav sākusies, un vārti vēl cieti.

i. skats.

(Nāk daži tempļa gājēji, vairāk no dižvīru šķiras, tie nes sev

līdzi satītu talesu (lūgšanas mēteli) un baušļu siksnas un

rokā neaizdegtas sveces un pātaru grāmatiņas. Citi atsēžas

tūlīt uz soliem, citi paliek dzīvā sarunā.)
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Pirmais dižvīrs. Un rebe saka, ka Iz-

raelī nāks karalis, un ka augstais priesteris to svai-

dīs tā Kunga vārdā.

Otrais. Laiks būtu! ļoti būtu laiks. Mums

zemē vajaga kārtības, soģi to mums nespēj uztu-

rēt. Viss iet uz leju, tirdzniecība stāv dīkā, un ze-

me top liesa kā Varava govs.
Trešais (kurš jau bija nosēdies un uzšķīris lūg-

šanu grāmatu, strauji uzlec augšā). Ko, karalis! Nāks

pats mašiachs (mesijs). Tas mūs izvedīs kā Mozus

no tuksneša!

Pirmais. Tas vēl tālu! Tas notiks tikai

visu dienu galā, kad mašiachs nāks. Tagad mums

tuvākas darīšanas.

Otrais. Vai karalis tiks ievēlēts no mums

pašiem? Un no kuras cilts tas celsies?

Pirmais. No Jūdu cilts. Tā saka rebe, viņš
iztulko visas rakstu zīmes Mumišā (Mozus grāma-
tas), un tur tiek ka tas scepteris tiks pa-
celts Jūdu ciltī un ka viņa godība uzplauks kā

aloēs zieds un kā ciedra pie ūdeņiem. Man šķiet,
tur vēl bija citi jauki vārdi, tikai es tos neatminu,
neesmu jau nekāds pravietis.

Trešais. Bet es zinu, kas svētos rakstos.

Jā, stāv rakstīts, ka tā Kunga šechina (glorija) iz-

pletīsies pār visu zemi kā uguns liesma vējā, un

kā viļņi jūras dibenu tā apklās visu pasauli.
Ceturtais (pakurls). Ko viņš saka? Uguns?

Ūdens plūdi visu aprīs! Ak vai! Nepietika, ka

viss sauss un izdedzis šovasar, un vēl nāks citas

nelaimes!

Piektais. Dzirdi jel! Viņš runā par me-

siju un kā būšot, kad tas atnākšot.

Cetu r t a is. Lai viņš nāk! Vai es viņu ne-

laižu? Lai viņš laiž mani mierā, tad es laidīšu

viņu mierā.

Trešais (sajūsmā). Tas būs laimīgs laiks!

Tad vīģes plūks no ērkšķiem un vilks draudzēsies

ar jēru, un ūdens upēs tiks pārvērsts un tecēs vīns!
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Ceturtais. Dzirdi! dzirdi! Ērkšķus plūks
no vīģēm, vilki apēdīs jērus un upēs vairs nebūs

ūdens! ai, ai!

Piektais. Tu visu dzirdi otrādi, nāc, es tev

izskaidrošu.

Otrais (nāk atpakaļ runādams). Bet kurš te

Jūdā būtu tas cienīgākais, ka no viņa cilts un ģin-
tas varētu celties karalis?

Pirmais. Man šķiet, cienīgākais būtu Boass,

jo neviens tā nestaigā tā Kunga ceļus kā viņš. Ja
ne viņš pats, tad viņa pēcnācēji.

Otrais. Bet Boass nav precējies un jau labi

gados?
Pirmais. Bet vēl jau var notikt brīnumi,

tāpat kā pie Ābrahama vecuma dienās.

Trešais. Jā! brīnumi! Notiks brīnumi un

zvaigzne uzlēks no Betlēmes, kaut gan viņa tā

mazākā starp pilsētām Izraelī. (Virzas runādami tālāk

un nosēžas uz soliem.)

(Rute un Noemi nāk no kreisās puses.)

2. skats.

Rute. Noemi.

Rute (nogurusi un sagrauzta atslīd uz sola sienas

iedobumā). TJz kurieni tu mani ved, māte? Es ne-

spēju vairs tālāk iet.

Noemi. Mēs esam galā. Te ir Betlēmes

vārti. Silpa mūs raidija šurp. Te mums notiks pēc
likuma un taisnības.

Rute. Māt, ja tu domā to svešo vīru, par
kuru tu runāji, tad es viņu negribu. Es neko vairs

negribu.
Noemi. Bet tu viņu nemaz neesi redzējusi.

Redzēsi, iepatiksies. Tu viņam, viņš tev!

Rute. Nekas man nevar iepatikties, man viss

riebj!
Noemi. Viņš esot jauns un dižens vīrs, kā

man Silpa stāstija, un pie tam ļoti bagāts. Vi-



138

ņam esot lieli vīna kalni un sāls bedres. Un ja
viņš tevi laipni uzskata —

Rute. Ak, laid! Viņa vīna ogas ir pilnas ar

žulti un kā sāls bedre viņa laipnība. Kā sāls bed-

re un kā nātru krūms! Es negribu viņa vīnogas
baudīt, ne viņa bedrēs krist!

Noemi. Kur tu par viņu labāku atradīsi?

Rute. Es vispār negribu nekāda!

Noemi. Tu runā tā tādēļ, ka tevi viens ļauns
vīrs ar kaunu atstūma.

Rute. Māte, Boass nav ļauns un negribēja
mani apkaunot. Ak, kad es agrāk būtu to sapra-
tusi, es ne par ko nebūtu turp gājusi pie viņa.

Noemi. Es ari nebiju domājusi, ka viņš
ļauns, bet viņš ir pārāk savāds. Tik daudz nu ir,

ka tu nederi viņam un viņš tev ari ne. Gan Dievs

par tevi gādās!
Rute. Māte! Izraeļa Dievs nav vairs mans

Dievs, es viņam esmu svešniece, moabiete, kā at-

lauzts zars no sava koka, ko vējš aiznesis pa gaisu.
Es ari vairs nepalikšu, kur tu paliksi, un neiešu,

kurp tu mani sūtīsi.

Noemi. Mans bērns, kā tu runā! Uz ku-

rieni tad tu gribi iet?

Rute. Kur manas nogurušās kājas mani ne-

sīs. Es ari nemiršu, kur tu mirsi un netikšu pie
tevis aprakta.

Noemi. Tu dari man sāpes, bērns.

Rute ( māti apskaudama). Mums visiem sāp,
māte.

Noemi. Lūdz Dievu, meitiņ, pielūdz vēlreiz

zvaigžņu Dievu, kas tevi līdz šim ir vadījis. Viņš
ari turpmāk mums palīdzēs. Paliec te sēžam solā,
te tevi neviens netraucēs. Es iešu apskatīties pa

tiem vīriem, kuri garām iet; varbūt atradīsies, kas

atpērk Machlona, tava vīra tīrumus, un tad jau tu

pati ari varēsi to vīru vaigā redzēt.

(Aiziet uz otru pusi. Rute paliek sēžot.)
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3. skats.

Boass. Abimeleks.

(Nāk no kreisās puses, abi svētku drēbēs.)

Boass (aplaiž skatus apkārt un tad bailīgi paraus-

ta Abimelekam aiz piedurknes). Nāc, iesim, labāk at-

pakaļ, pirms kā mūs ļaudis ierauga.
Abimeleks. Nē, Boass! Ko tad esam nā-

kuši šurp? Ko svētku drēbēs tērpušies?
Boas s. Par to es jau kaunos. Mēs savās

drēbēs esam uzpūtušies kā pāva aste pret vēju.
Abimeleks. Bet precinieki, kas iet mājā

bez bildinājuma, ir kā vējš un mākoņi bez lietus.

Boass. Kas mēs par preciniekiem bez pašas
līgavas!

Abimeleks (ierauga Noemi). Skat, skat, tur

ir tā vecā! Ko viņa lūkojas tā atpakaļ? A, tur

nāk kāds lepns dižvīrs — viņa tam stājas ceļā —

grib uzrunāt. — Vai tas tik nav tas precinieks?
Boass. Paiesim tālāk, lai mūs neierauga.

4. skats.

Kāds Noemijas radinieks. Noemi pati.

Noemi. Esi sveicināts, kungs! Lai tava laip-
nība atspīd pār tavu kalponi un lai tā atrod tavās

acīs labpatiku.
Radinieks. Kas tu esi, ka nāc man ceļā?
Noemi. Esmu tava rada, kungs, kaut gan

tu manis nepazīsti, biju ilgus laikus projām no

dzimtenes, bet tavs tēvs gan atcerēsies Elimeleka

un viņa dēlu, kuri tagad visi pieaicināti pie tē-

viem.

Radinieks. Runā ar manu tēvu, kas tevi

pazīst, ne ar mani.

Noemi. Neaizdari, kungs, savas ausis tavai

kalponei, pēc manu dēlu nāves tu esi mūsu tuvā-

kais rada gabals.
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Radinieks. Kas es tev par radu, sieva!

Tu nāc no pasaules malas un es tevi nekad neesmu

ne redzējis, ne pazinis. (Apgriežas.)

Boass (uz Abimeleku). Dzirdi: viņš ir tuvā-

kais rads! Ko tad mēs te stāvam kā izkulti kvie-

šu stateņi!
Abimeleks. Pagaid'! pagaid'! Mums bēg-

šana neizbēgs, ja tik vien tas dižais radinieks ne-

izbēg. Es viņam labprāt kādu locekli maitātu, ti-

kai ne viņa zaķa kājas.
Noemi. Kungs, es nebūtu pārnākusi no sve-

šuma, ja mana sirds nebūtu pie šejienes saistīta.

Radinieks. Vai es gan tevi saistu? Uz-

bāzīgā sieva!

Noemi. Es griežos pie tevis tādēļ, ka pēc
vīra un dēla nāves ir palicis mantojums. —

Radinieks (atgriežas). Mantojums? Ā! Par

to var runāt. Nu, ja esmu tavs tuvākais rads, tad

man ari nākas par mantojumu zināt. Nāk man ari

atmiņā, ka esmu par tevi dzirdējis, tikai tūdaļ ne-

iedomājos, nu, atvaino, ka saskrējāmies; stāsti

vien tuvāk.

Abimeleks (Boasam). Dzirdi, viņai manto-

jums ari!

Boass. Vienalga! Mēs tikpat esam te lieki!

Abimelek s. Lai ir! Mums vienalga.

Noemi. Redzi, kungs: tur viņpus pilsētas,
netālu aiz vārtiem atrodas zemes gabals, tagad gan

tas stāv klaidā, bet senāk bija auglīgs tīrums; tas

ir manas dzimtas mantojums.

Radinieks (nikni). Ko? To klajo lauku-

mu, kur vārnas un kovārņi ganās, tu man gribi kā

mantu piedāvāt!
Noemi. Tu to pārvērtīsi atkal par auglīgu

zemi un līdz ar to nesīs ari tava dzimta augļus, jo

mans priekšlikums vēl nav galā un man pec li-

kuma tev jāvēstī, ka līdz ar tīrumu, ko tu manto,

tev piekrīt ari precēt viņa īpašnieka atraitni.
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Radinieks (iekliedzas). Ko vēl ne! Laid

mani mierā! Kāds tas tīrums, tāda sieva! Par ko

lai Dievs man tādu sodu uzliek? Es no tevis zi-

nāt negribu!
Boass. Tāds nelietis! (Taisās brukt virsū.)

Abimeleks (tur viņu). Pagaid' vēl, gan mēs

viņu saberzīsim un uz tā paša tīruma izkaisīsim.

5. skats.

Tie paši. Rute.

Rute (izskrej no slēptuves uztraukumā). Māte!

Māte! Ne vārda vairs! Pietiek tā kauna! Vai es

esmu izsolāma kā prece un vai tas ir mans pircējs ?

Radinieks (ierauga Ruti, apjūk, stomās). A!

— Vai tu tā esi, ne vecā? Vai tu esi, kas manto

tīrumu? Tad jau pavisam cita lieta! Dod man

tavu roku, lai es tevi apskatu.
Boass (metas starpā). Nost! Neaizskar viņu!

Atkāpies! Tu esi viņu apvainojis, tu esi nelietis!

Rute. Boass, ari tu te! Ak kaut zeme at-

vērtos un kaut bezdibens mani aprītu!
Boass. Rute, Rute, ļauj man tevi sargāt!

Ļauj man dzīvību likt par tevi ķīlā!
Abimeleks. Es jau ari tepat esmu! Es

jūs abus apsargāšu! Es savus spārnus pār jums

izpletīšu.
(Izraelitieši sanāk apkārt.)

Radinieks (sabiedēts). Es jau strīdu ne-

gribu. Dievs mans liecinieks! Es no savas mēles

neesmu bultas raidijis, nedz ar saviem vārdiem

duramos metis.

Abimeleks. Tu biji pirmais! Kas strīdu

sāk, plūdiem pārrauj dambi. Lai redz visi ļaudis
kāds tu nelietis!

Radinieks. Bet es jau ar mieru viņu
ņemt! Un to postažas lauku es pārvērtīšu kā Die-

va dārzu. Es paturu savas tiesības pēc levirata

lēmuma.
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Boass. To tu vis nedarīsi! Jūs, cienījamie
vīri, Izraeļi, jūs nepielaidīsiet, ka viņš pirmo
svēto likumu min jau kājām un apvaino sievietes,
lai vēlāk rupjā veidā atkal sagrābtu kas tīk!

Rute. Nē! nē! Neviens mani nevar paņemt!
Nevienam nav uz mani tiesības, kā tikai nāvei!

Boass. Ak Rute, es tevis tāpat neesmu

vērts. Ari man par tevi nav nekādu tiesību, ne

likumu varas, bet te, šo sapulcēto, Izraeļa cienīja-

mo vīru priekšā Jauj man tavu godu uzcelt kā

zvaigzni no pīšļiem. (Griežas pret sapulcējušamies.)

Uzklausiet mani, jūs cienijamie vīri un vecākie Iz-

raeļi! Jūsu priekšā es bildinu moabiete Ruti par

savu Dieva man nolemto sievu un mana nama uz-

cēlēju. Bet viņas pašas rokā es lieku izšķirt, vai

mans piedāvājums tai nav par niecīgu un maz-

vērtīgu.
Noemi (nomaļus). Dievs lai ir slavēts, kas

mūs nav atstājis!
Pirmais dižvīrs. Man, kā vecākajam

Izraelī, še jāsaka savs vārds un jādara pēc liku-

ma: Tā kā pirmais izpircējs caur necienīgu atrai-

dīšanu pats savas tiesības ir atmetis uz Elimeleka

ciltsīpašumu, tad tās tagad piekrīt, Boass, tev, kā

nākošam mantiniekam. Dieva un sapulcēto priek-
šā, lai moabiete Rute top tava sieva un uzceļ tavu

namu. Bet tev (griežas pie radinieka) pēc likuma un

parašas tagad jānoaun no tavas kājas kurpe un

tā jāatdod Boasam, par zīmi, ka tavas tiesības pār-
iet uz viņu.

Radinieks. Ko? Manas tiesības man at-

ņem! Sievu man atņem! Un beidzot vēl kailu

mani izģērbs! Tā ir aplaupīšana; vai jūs esat iz-

raelitieši!

Dižvīrs. Tie mēs esam un tādēļ tev kurpe
jānovelk.

Abimeleks. Nelīdz neko! Ja neaun pats,

es tev viņu nomaukšu. (Nosviež viņu zemē un spīlē

kurpi nost, kura netiek labprāt dota.)
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Boass (Rutei bailīgi tuvodamies). Rute, tavā ro-

kā stāv, vai tu gribi likt uzlēkt saulei pār manu

apsūnojušo jumtu un priekam ļauj ienākt pa ma-

nām aizrūsējušām nama durvīm, jeb vai man no-

grimt un atsalt tumsā un vientulībā.

Rute. Boass, vai es to spēju? Tik daudz

sāpju mums visapkārt kā grēku piūdi —

Boass. Tu to vari, mans Noasa balodīt, tu

pirmo zaļo lapu ienes manā mūžā. (Apkampjas.)

Noemi. Dievs lai jūs svētī, mani bērni un

lai uzceļ caur jums Izraeļa namu!

Dižvīrs, vecākais. Esiet svētīti Izraelī!

Lai Dievs dod, ka sieva, kas ieiet viņa mājā, būtu

kā Rahele un Lea, kuras abas uzcēlušas Izraeļa
namu. Topiet lieli Eifratā un lai no jūsu cilts ce-

ļas tā Kunga svaidītais, kas savu scepteri pacels
pār tautām.

Abimeleks (beidzot nomaucis kurpi). Te nu

būs tā kurpe ari!

Radinieks (izrauj to viņam no rokas un nosviež

Boasam priekšā), še, ņem! Tfu! (Dodas projām kli-

bodams.)

Abimeleks. Ņem nu atpakaļ! Paturi tu

kurpi, mēs sievu!

(Nodun zvans, vēstīdams lūgšanas stundu, atdarās vārti un at-

klājas kāpenes, kas ved uz augšu templī. Tempļa durvis

plaši atvērtas, un iekšiene apgaismota mirdzošām ugunīm.

Tempļa sulainis nāk lejā ar žuburu lukturi un visiem aizde-

dzina sveces. Reizē ari visi apliek talesus (balto lūgšanu mē-

teli ar melnām malām) un tad svinīgi grupējas ap Boasu un

Ruti.)

Vecākais. Teiksim to Kungu un slavēsim

viņa vārdu! Jo

Trīs lietas ir brīnišķas,
Un ceturtā ir neizdibināma:

Ērgļa ceļš pie debesīm —

Čūskas ceļš uz klints —
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Kuģa ceļš juras plašumā —

Un vīra ceļš uz sievu. —

Visi.

Slavēts lai tas Kungs!
_

Slavēts lai viņa vārds mūžu muzos!

(Priekškars.)



"Ziedu

klēpja"

vāka

zīmējums.

Mākslinieka
J.

Zēgnera
vāka

zīmējums.
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Sokrats un bakchante

Dialogs

Sokrāts (nopūzdamies). Nē, es netieku vaļā;

es netieku nekad vaļā! Šī pretruna paliek.
Bakchante (neredzama). Pareizi, tu netiec

nekad no manis vaļā.
Sokrāts. Kas tu esi?

Bakchante. Es esmu balss iz tavas klu-

sēšanas.

Sokrāts. Tā ir atkal tava maldu skaņa, ar

kuru tu mani vienmēr bez mērķa esi apkārt va-

dājusi. Bet man reiz jāizpētī lietu cēlonis, man

jāzina, kur tevi tvert, kur tu esi.

Bakchante. Es esmu visur. Ja gribi zi-

nāt, es esmu tevī pašā, es vāļojos tavu sapņu za-

ļajā zīda gultā, un pār mani kvēlo tavas ilgas.
Sokrāts. Sapņi rādās tikai tiem, kam dzī-

vē nav nekā ko darīt. Es nesapņoju, es meklēju.
Bakchante. Nu tad, es esmu vēl dziļāk:

Es esmu tavās domās.

Sokrāts. Manas domas necieš neko neiz-

protamu, nesakarīgu; un ja es tevi tur būtu atra-

dis, es tevi būtu izracis kā dārznieks slimu sakni.

Bakchante. Ka tu man vienmēr apkārt
un apkārt raki, to es sen jutu. Tās bija sāpīgas,
neizteicamas jūtas. Tu dzirdēji ari manu vaidē-

šanu, kas skanēja kā ievainota jūras gliemeža
dziedāšana, bet tumani nežēloji. Kādēļ tu biji tik

bargs? Vai tad tas, kas neizprotams, ir tādēļ
naidīgs ?

Sokrāts. Viss, kas tumšs, ir gaismai pretī,
un visbīstamākais ienaidnieks ir — neredzamais

ienaidnieks.
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Bakchante (parādās). Nu tad redzi mani

tuvumā un saki, vai es tev tuvojos kā ienaidniece.

Vai es neesmu visu dari jusi, lai tev patīku?
Sokrāts! O! (Nodrebēdams ietinas ciešāk savā

uzvalkā.)

Bakchante. Redzi, es izvadiju caur savu

dvēseli skaidru straumi un aizskaloju projām visu,

kas ļauns. Es apviju savu miesu ar puķēm, kuras

plūcu no svēto kapiem. Un ja tu domā, ka es

tumsai piederīga, tad zini, ka es esmu dzimums,
radīts no dēmona un eņģeļa. Es stāvu starp tumsu

un gaismu, kā starp diviem milzu spoguļiem, kuri

manu tēlu rāda no visām pusēm.
Sokrāts. Jā, es tevi pazīstu, tu esi mūžī-

gais maiņu un māņu mirdzums, tu esi — daile.

Bakchante. Un reizē tev tad ari jāatzīst,
ka tas, ko tu sauc par maiņām, nepastāvību un

pretrunām, ir mana īstā būte, ka tas nav kaut kas,
kas man no ārpuses būtu pieķēries. Ja es esmu dai-

le, tad tu esi patiesība, mēs esam gan divi savādi,
bet tomēr līdzīgi spēki.

Sokrāts. Mēs neesam līdzīgi, mums nav

nekā kopīga.
Bakchante. Taču, Sokrat, taču. Vai tu

neteici, ka esi meklētājs? Vai tad es esmu kas

cits? Kas ir daile? Harmonija, kas laužas cauri

caur tūkstošām disonancēm, pestīšanas meklēda-

ma. Tā ir gaisma un ēna, grēks, maldi, sarežģi-
jumi, gaviles un izmisums, mūžīga maiņa, mū-

žīgs nemiers. Bet arī, tikai kamēr tā ir cīņa un

ilgas, viņa ir skaista. Sasniegusi mērķi un mieru,
tā sāk panīkt, un viņas piepildīšanās ir — viņas
nāve. Saki, vai tu nekad neesi burvīgi saistīts

ticis no ūdens krituma, kas ar varenu spēku pa
klinšu klintīm šķeldamies, no augstuma gāžas
zemē? Kāda tur dzīvība un dažādība! Kāda

mirdzoša krāsu spēle!
Sokrāts. Es lūkojos blakām bezdibenī,

un tas bija kluss un dziļš.
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Bakchante. Jā, tas ir kas priekš tevis!

Tur tava patiesība var mājot!
Sokrāts. Tavs daiļums līdz turienei ne-

var sniegt. —

Bakchante. Es tev jau teicu, ka daiļums
ir viss: bezdibens un augstums, krišana un pacel-
šanās.

Sokrāts. Tādēļ tas nekur nav viss, bet

pastāv tikai no daudzām daļām. Lielajā visumā

tam jāpazūd bez atlikuma.

Bakchante. Tu esi nejauks, īgns paļā-
tājs! Tu meklē mani sašaurināt un pazemināt,
bet es tev saku, manai varai tomēr nav robežu.

Sokrāts. Tu pati vilki sev robežas! Vai

neteici, ka tavas varas augstākais pakāpiens ir

reizē tava pagrimšana?
Bakchante. Bet nīkšana ir reizē atjau-

nošanās, un nāve ir tikai veidu maiņa. Tā iet vi-

sa dzīve: uz priekšu un atpakaļ, augšup un lejup,
kā viļņi.

Sokrāts. Tu spried pēc sevis. Tu ej sie-

vas un čūskas ceļu, līču loču. Mans ceļš ir vīra

un ērgļa ceļš, es eju taisni. Dzīve nav tikai lais-

ka viļņu rotāšanās, dzīvē ir arī zvaigznes, tās

caur nezināmām tālēm izsūta taisnā ceļā savus

starus, lai modinātu uz dzīvību tukšas, neapdzī-
votas planētas. Šie sūtņi savu mērķi sasniedz ti-

kai pēc miljoniem gadu, bet tie negriežas atpa-
kaļ, tie to tomēr sasniedz.

Bakchante. Tad iznāk, ka tu pats mērķi
nemaz nesasniedz, bet tikai tavs pēcnācējs.

Sokrāts. Varbūt arī mans pēcnācējs ne,

un vesels dzimums ne. Tas ir garš, grūts un lietū

izmircis ceļš, kas ved pa stāvām klintīm uz augšu.
Bet ja arī deviņdesmitdeviņi dzimumi ceļā pa-
krīt un savas rokas pret asajām klintīm asinīs

saplosa, simtais dzimums tomēr sasniegs saulaino

galotni.



150

Bakchante. Pūles bez izredzes! Darbs
bez algas! Blēņas. Desmit tādas dzīves neatsver

vienu manu nāvi. Kas gan skanētu saldāki un

vilinošāki par manu aicinājumu: „baudīt un

mirt!"

Sokrāts. «Atsacīties un dzīvot!"

Bakchante. Karaliska nāve ir vairāk

vērta nekā übaga dzīve! — Tu šo nāvi nepazīsti,
tu dzīves askēts, tu viņu nepazīsti! Kā daiļumā
viss ir daiļš, tā ari dailes nāve ir daiļa. Tu nezi-

ni saldkaislīgo reibumu, grimt un grimt kā bal-

tām rožu lapām pildītā bezdibenī, kamēr virs te-

vis lidinās mākoņi baltu tauriņu, kuru spārnos
staro viegls sārtums kā asins viļņu atspīdums.
Aizviļņot, aizskanēt kā zvana pēdējam sitienam.

Nekā vairs neatstāt pēc sevis, beigties it kā kā-

das lielas piepildīšanas pēdējam vārdam.

Sokrāts. Tava rožainā nāve gan izliekas

jauka, bet tā ari tikai tāda izliekas: ar rožu la-

pām ir pārklāts pūstošs purvs, un tikai nespēks
grib mirt. Bet spēks dzīvo, spēks dzīvo uz priek-
šu, nākamībā iekšā.

Bakchante. Tu mani tīšām negribi sa-

prast, Sokrat, es teicu, ka nāve nav nespēja, bet

tikai spēka noslēgums — ne tādēļ, ka tas nevarē-

tu, bet tādēļ, ka tam nav vairs ko varēt. Kas gan
vairāk vēl var būt, kā kad cilvēka dzīve daiļumā
noslēdzas kā zelta gredzens ar mirdzošo nāves

dārgakmeni?
Sokrāts. Tu runā tikai par viena cilvēka

dzīvi.

Bakchante. Jā, es runāju par viena cil-

vēka dzīves izpildīšanos. Tas ir kas vesels, no-

slēgts un daiļš.
Sokrāts. Bet dzīve nepastāv no vieniem

cilvēkiem vien, bet daudziem. Tavs rāmis tiem ir

par šauru un tavam spožajam gredzenam jāpār-
trūkst, jo tas nevar apņemt tūkstošus un miljo-
nus.
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Bakchante. Es nesaprotu, ko tu runā.

Sokrāts. Es saku, ka viena cilvēka nāve

nav nekas.

Bakchante. Viena cilvēka nāve nebūtu

nekas ?

Sokrāts. Un ari viena cilvēka dzīve nav

nekas.

Bakchante. Un viss, ko cilvēka gars spēj
radīt daiļu un augstu? Viss, kas tam mantojums
no priekštečiem, vai paša panākums?

Sokrāts. Ir tikai viens akmens lielajā
būvē. Vienam jāpieslejas tiem daudzajiem bez

vārda, bez slavas, bez daiļuma.
Bakchante. Bet kā tad nu, Sokrat? Tu

pretojies, kad es uzskatīju nāvi kā iznīkšanu un

pazušanu, jeb daiļuma pēdējo veidu. Bet vai tā,

ko tu sludini, nav īstenā nāve? Vai tā nav pil-
nīga pazušana bez vēsts, kur taču, kā tu teici,

viens cilvēks nekā nenozīmē?

Sokrāts. Nenozīmē tikai viņa paša īsajā
dzīvē. Viņa nozīme parādās tikai pāri par dzīvi.

Nāve nav tādēļ noslēgums, bet turpinājums. Kas

tā mirst, tas dzīvo tālāk vispārībā, idejā, nākotnē.

Tādēļ mana mācība ir dzīvības mācība, kamēr ta-

vējā ir nāves mācība! Mēs mirstam, lai dzīvotu,

jūs dzīvojat tikai, lai mirtu.

Bakchante. Un kuru tu gan spēsi vilināt

ar savu mācību? Vai tu tiešām domā, ka tu ar to

iespētu uzstāties pret mani?

Sokrāts. Tā gan neder taviem ļaudīm.
Bakchante. Tā neder nevienam, es tev

saku, nevienam! Ej tuksnešos un sprediķo, var-

būt ka tur tu atradīsi piekritējus. Man vēl

visi dzīves vārti ir atslēgti, es eju kā uzvarētāja,
un panteri ar zelta kroņiem velk manus triumfa

ratus. Mani pielūdz, dievina un sagaida visi, jo
es dodu, ko katrs kāro, es dodu laimi.

Sokrāts. Un ja nu kāds vairāk gribētu
nekā laimi?
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Bakchante. Kas gan būtu vairāk vēl

nekā laime? Saki pats — vai tu gribēsi liegties?
— saki, vai es neatrodu tevī pašā sev slepenu pa-

balstītāju? Kad tu aukstajās naktīs vientulis

stāvēji uz klaja lauka un acis pacēli uz zvaigznēm,
kuras mirdz tik bezjūtīgi un tāli, un kad tava no-

gurusi galva nošļuka uz cietu akmeni, vai tad tu

nevēlējies dusēt pie dzīvības siltajām krūtīm?

Saki, vai tad ilgas pēc manis tev kā karsts vilnis

nepārlējās pār sirdi?

Sokrāts. Nē, es to nenoliedzu. Es neno-

liedzu cīņu, jo tad man būtu jānoliedz ari uzva-

ra. Tā ir ilga sāpīga tapšana, kamēr cilvēks pa-

ceļas pats līdz sevim.

Bakchante. Ak Sokrat, tu nogurušais
meklētāj, atstāj šo sūro cīņu, atstāj uzvaru, kura

tik maz nes prieka, un nāc un baudi! Nāc manās

rokās! Es apvīšu ar magoņu vītēm tavas domu-

sfinksas pelēko akmens kaklu, es uzlikšu tev gal-
vā pārpilnības smago diadēmu un vēdināšu pār
tevi aizmirstības vēdekli. Nāc un baudi tikai

vienu acumirkli!

Sokrāts. Viens acumirklis pret visu

dzīvi ?

Bakchante. Nu tad mūžība pret dzīvi!
Vai nezini, ka drūmā, neiekustināmā mūžība reiz

iemīlēja jaunekli, kas bija ģērbies baltās linu

drēbēs un kam mati bija kā dzeltenā saule — tas

jauneklis bija acumirklis. No tā laika tiem, kas

mīl ar to pašu mīlestību
—

mūžība var būt acu-

mirklis un acumirklis
—

mūžība.

Sokrāts. Un ko tu visu man ar' nevarētu

dot, tu man — nepietiec.
Bakchante. Es tev nepietieku? Es! Vi-

suvarenā, visuvienīgā, visuskaistā?

Sokrāts. Tu man vairs nepietiec, mēs

katrs piederam savam laikam, savai pasaulei.
Bakchante. Tu drīksti mani atstumt!

Ha! bīsties mana naida!
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Sokrāts. Naids ir vienīgā attiecība, kāda

starp mums var būt.

Bakchante. Jā, es tagad sajūtu, ka es

īstenībā tevi vienmēr esmu nīdējusi. Mēs esam

uz dzīvību un nāvi cīnijušies, kaut ari citā laikā

un citā veidā. Tā bija tā pati cīņa, kurā reiz cīnī-

jās Ormucs ar Arimanu.

Sokrāts. Un tā būs vienmēr tā pati cīņa,
kamēr nākošais cīnīsies ar pastāvošo, nākotne ar

pagātni. Tā būs cīņa starp divām pasaules val-

stībām, no kurām vienai visādā ziņā jāiet bojā.
Bakchante. Bet tev tādas pasaules valstī-

bas nebūt nav. Es pat neredzu, no kā tu tavu nā-

kotnes valstību gribi dibināt?

Sokrāts. No pagātnes sāpēm.
Bakchante. Un tavi ļaudis, kas to apdzī-

vos, būs tad tie, kas no manis nekā negrib zināt?

Sokrāts. Tie būs tie, no kuriem tu nekā

neesi gribējusi zināt. Tie būs tie, kas tavās lais-

kuma gultās nebūs gulējuši un kas ar tavām vīs-

tošām rozēm nebūs greznojušies.
Bakchante. Kas tā gan būs par savādu,

drūmu tautu!

Sokrat s. Tā būs par drūmu, lai par dzī-

ves nopietnību varētu smieties, bet par stipru, lai

nodotos izmisumam. Viņu rokas būs rupjas un

cietas, bet viņu sirds būs smalka un mīksta.

Bakchante. Kad tu no visām lietām tikai

otro pusi rādi, kad tu man gribēji sacīt, cik es tev

nevajadzīga, pat nīstama, kādēļ tad mani aicināji
šurpu?

Sokrāts. Vai es aicināju? Un ja es aicinā-

ju — tad tā ir mīkla cilvēka dabā. — Kādēļ mēs

pēdējā acumirklī viskarstāk gribam to turēt cieti,

ko zaudējam, kas mums ir jāzaudē? Kādēļ di-

vām linijām jākrustojas, lai tās nekad vairs nesa-

ietu kopā?
Bakchante. Ari es par šo mīklu esmu

domājusi. Kādēļ tas, kam būtu jāsakausē divas
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būtes kopā, tās taisni šķir? Kādēļ pavasara saule

divus ledus gabalus, kuri turējušies kopā, pār-
kausē un aizraida katru uz savu pusi lielajā jūrā?

Sokrāts. Es nu varu doties projām lielajā
jūrā. Es tevi pēdējo reizi redzēju.

Bakchante. Tavā tumšajā valstībā man

gan nekad nebūs vietas?

Sokrāts. Kad tu pati nāksi. Kad tu nāk-

si citāda, kāda tu tagad esi. —

Bakchante. Kādai tad man jānāk?
Sokrāts. Tev būtu pirms jāuzņemas liels

ceļojums.
Bakchante. Uz kurieni?

Sokrāts. Uz paštapšanu. — Tev būtu jā-

top vēl daiļākai, tik daiļai, ka tu kļūtu — patiesa.
Bakchante. Un, Sokrat, — vai tev ne-

būtu jādara tas pats? Vai tavai patiesībai nebū-

tu jātop tik patiesai, ka tā kļūtu — daiļa?
Sokrāts. Cik brīnišķi! Jā, tu to izsaciji,

man ari turpu jāiet.
Bakchante. Un tad — kad daile būs pa-

tiesa, un patiesība daiļa kļuvusi — aiz tā ...
So-

krat! Kāds noslēpums, kāda laime! vai tu ne-

jūti? Kad mēs garo ceļu katrs būsim nogājuši
— tur pie svētās saules pilsētas vārtiem...

Sokrāts. Tur mēs atkal tiksimies!
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Via dolorosa

Fantāzija

Es biju kļuvis nemierā pats ar sevi.

Pamazām es biju izvērties no jautra pavasa-
ra bērna par drūmu rudens cilvēku.

Smiedamās nāca katra jauna diena un uzmeta

man uz pleciem savu balto gaismas segu, bet es

staigāju melnā sēru uzvalkā, ar asinssarkanu

saiksni ap pieri.

Katrs rīts man kļuva smagāks par vakardie-

nu, un mana dzīve kā grūta nasta lauza man ple-
cus atpakaļ.

Kā tas bija nācis ?
—

Vai tad es nebiju māksli-

nieks?

Vai tad es nevarēju uz laiku sacīt: „Stāvi
klusu!" un uz mūžību: „Atveries!"

Gaisma man stāvēja pa labo roku un tumsa

pa kreiso, un kad tās abas apkampās, vai tad ne-

dzima mani sapņi?
Vai man pagājušais un nākošais nebija tikai

ainas? un sāpes un prieki tikai krāsas un dzīves

atspīdums? Vai es katru brīdi nevarēju vienu

pret otru mainīt: esošo pret neesošo, neesošo pret
esošo?

Un es taču jutos tik nabags!
Man bija brāļi un māsas, tie dziedāja savas

saldās aizpasaules dziesmas un vija savus sapņus

vainagā, bet mani sapņi bija izkaisijušies kā pēk-
šņi pārrauta pērļu virkne.

Tas viss bija noticis no tā laika, kamēr es biju
nācis viņai tuvu.
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Viņai, kas pasaulē atnes prieku un sāpes —

patiesībai.
Garām skrejot, viņa mani bija aizskārusi ar

savu melno, plaši izplesto spārnu galiem. —

Šis aizskāriens it kā elektriska inde bija
mani viscaur saviļņojis šalkās un sajūsmībā.

Un es zināju tikai to, ka es savu brāļu vidū

vairs nederu, ka man it kā putojošam dzērienam

bija jālejas pāri par trauka malu, jāplūst ārā —

kaut ari no zelta kausa.

Man bija jāiet — un es gāju.
Projām iedams, es vēl svinīgi greznojos, es

greznojos kā tie, kuri iet uz uzvaru vai uz —

upuri.
Es tērpos savu jūtu bāli vizošā zīdā, apsprau-

dītā ar manu sapņu degošiem dimantiem. Es ap-

viju ap galvu, līdzīgi turbānam, ilūziju plīvuri
un uzmetu uz pleciem sarkano sajūsmības mēteli.

Pie pašas krūts es slēpu savu kokli.

Es izgāju pa zelta vārtiem ārā no ideālu ze-

mes.

Aizdarijušies aiz manis bija zelta vārti, es

zināju, ka tie vairs nekad neatdarīsies.

Es atrados uz klaja lauka, brīves un vēju
patvaļā.

Es gāju to pašu ceļu kā mākoņi, kas laidās

man virs galvas, kaut gan es nebiju redzējis, ka

tie jebkad būtu atpakaļ atgriezušies.

Vējš asi pūta, bet es ietinos savu jūtu siltajā
zīdā un ievilku galvu ilūziju šķidrautā.

Es gāju uz priekšu, un tālu plivinājās mans

sajūsmības mētelis.

Mani pavadija trīs putni, kuri, kā likās, man

jau bija sekojuši no pašiem vārtiem.

Viens no tiem bija jauns, bezbēdīgs, zaļš va-

nags, tas jautri riņķoja gaisā man pa kreiso, un

viņa kliedziens atskanēja: „Rīta drosme! rīta

drosme!"

, Augstāk pār viņu, man taisni virs galvas sita
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spārnus varens sarkans ērglis, un viņa kliedziens

bija: «Pusdienas darbs! Pusdienas darbs!"

Tālāk, man pa labo laidās balts balodis, un

no tālienes es tikai varēju sadzirdēt viņa maigo

balsi, kas skanēja it kā aicinājums: „Vakara

atpestīšana!"
Es savā jaunajā drosmē un sajūsmībā neva-

rēju būt tālu gājis, kad manām acīm atvērās lie-

liska dabas aina:

Tā bija it kā pasaule pati priekš sevis, caur

klintīm un plaisām atdalīta no savas apkārtnes.
Tur bija redzami tūkstošgadēji koki, kuru

platie, tumšie zari smagi uz zemi nolaidušies it

kā ievainota ērgļa spārni. Brūni pelēkā miza

visa bija sašķēlusies plaisās, kas stiepās dziļi ie-

griezdamās kokā kā grumbas domātāja pierē.

Kur zeme šur tur bija pašķīrusies, varēja
redzēt milzīgas saknes dziļi stiepjamies iekšā,

bezgalī, it kā milzeņu muskuļainās rokas, kas

grib satvert zemes smagumu.

Caur tumšo koku starpām bija redzami vizo-

ši ezeri it kā sapņu parādības, un zem kājām at-

skanēja apakšzemes avotu dobjā mutuļošana.
Cauri kokiem un gar ezera malu stiepās ne-

skaitāmas līku loču ejas, kurām nebija ne sāku-

ma, ne gala, un pa viņām es redzēju staigājam
cilvēkus, kurus varēja noturēt par tēliem no Bek-

lina «Svētlaimīgo birzes", ja tuvāk aplūkojot ne-

būtu izrādijies, ka tiem nekas nepiemīt no ēte-

riskā apskaidrojuma. Viņu veids bija pilns drū-

ma smaguma, līdzīgs lielajam pērkona mākonim,
kas apsedza visu ainu, bet tomēr nekad neatrai-

sījās zibeņos un ari neizlaida no sava klēpja ne-

vienas pašas veldzinošas lietus pilītes.
Es gribēju kādu no garāmgājējiem uzrunāt,

bet neuzdrošinājos, un apmulsis es noliecos un

plūcu vienu pumpuru no puķēm, kas atradās man

turpat tuvumā.
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Kad es pumpuru groziju starp pirkstiem, es

pamaniju, ka tas vienos sānos bija tārpa iemai-

tāts.

„Ari viņš ir noplūcis no šaubu puķēm," es

dzirdēju sakām kādu garāmgājēju.
„Kur es esmu?" es beidzot iedrošinājos jau-

tāt.

„Vai tu to nezini?" bija atbilde. „Mēs esam

meklētāji: tu atrodies meklētāju ielejā."

«Meklētāju ielejā?" es brīnījos, «kāda drū-

ma vieta! Pat vējš še šņāc tik smagi caur ko-

kiem."

«Tās ir Fausta ilgas —"

«Un apakšzemes ūdeņi man tik dobji mutuļo
zem kājām."

«Tās ir Hamleta šaubas."

«Ar kādu dārdošu troksni tur atlūzušie klints

gabali nokrīt bezdibenī."

«Tie ir Lucifera smiekli, ar kādiem tas aplū-
koja jaunradīto un par pilnīgu dēvēto pasauli."

«Un gaisma te spīd tāda dzelteni nespodra un

pilna kvēpu un dūmu?"

«Tā ir Prometeja uguns, kura cīnās ar tum-

su un ar māņiem."

«Un ja jūs meklētāji esat, ko tad jūs meklē-

jat? un uz kurieni ved izeja no šīs ielejas?"

«Ja šī atbilde būtu tik viegla, tad jau gadu
tūkstošiem nebūtu ticis pēc viņas prasīts."

To sacijuši, garāmgājēji no manis aizgriezās

un gāja tālāk.

«Bet apžēlojieties," es ievaidējos, «neatstājiet
mani tā, ari es, ari es esmu meklētājs —"

«Katram jātiek pašam ar sevi galā," kāds

galvu atgriezis piebilda, «bet ja tev ir griba pie
mums piederēt, tad dzer tur no viņa avota."

«Kas tas ir par avotu?" es prasīju.

«Tas ir sāpju avots, mēs jau visi esam no tā

dzēruši."
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Es gāju uz norādīto avotu, kas man rēgojās

pretī dziļš un melns it kā bezdibens acs.

No viņa bija jau labs gabals nodzerts, un

man bija dziļi jānoliecas, tā ka man apslapējās
visas krūtis, kamēr es sasniedzu tumšo dzērienu,
kas bija tik rūgti sājs it kā asaras, jauktas ar

vērmelēm.

Kad es piecēlos, pār mani bija nācis klusums

kā fatāls miers, un es jutos sevi līdzīgu smagajam
mākonim, kas tur aizklāja visu debesi, bet neizlē-

jās zibeņos.

Dzeltenajā fosfora gaismā es redzēju otrā

pusē laukumam paceļamies milzīgus sfinksu tē-

lus; spocīgas, mēmas un lielas viņas tur gulēja,
ar plaši atplestām akmens acīm un likās visu

sev apkārt sastindzinām klusumā un mēmumā.

Vai man pie viņām iet? Vai man viņām pra-
sīt pēc mērķa, pēc ceļa, pēc manas dvēseles sle-

penām ilgām?
Ak nē, es zināju, ka viņu akmeņu lūpas ne-

kad neatvērsies, un tās man nesacīs, ko tās zina.

Noguris es atšļuku uz kādu akmeni, un roka

man neviļus ķēra pēc manas kokles, ko es slēpu
pie krūtīm.

Kad es viņu paņēmu rokā, es redzēju, ka vi-

ņas spoži mirdzošās stīgas bija kļuvušas — mel-

nas.

Tagad es atcerējos, ka krūtis apmērcēdams
sāpju avotā, es biju līdzi ari apmērcējis savu

kokli, un sājais slapjums it kā rūsa bija noēdis

viņu spožumu — tās tagad bija gluži melnas.

Man tapa ap sirdi vēl drūmāk, un skaņas, ku-

ras paklusi un drebēdamas ieskanējās zem ma-

niem pirkstiem, izklausījās it kā ievainota putna

spārnu sišana.

Te man kāds aizskāra plecu:
„Es tev gribu palīdzēt, bezcerību sapņotāj."
Es pacēlu acis un ieraudziju savā priekšā

staltu jaunekli. Viņa skats bija — paļāvība, vi-



160

ņa smaids — uzvara, un muskuļi viņam bija no-

rūdīti stipri kā jaunam panterim.
„Seko man," viņš atkal teica, kamēr es vēl

nebiju paguvis viņu aplūkot.
„Pa kuru ceļu tu mani vedīsi?" es prasīju,

„kā tu zini, kura no šām simtām, krustiem un riņ-
ķī ejošām tekām ir pareizā?"

„Es neiešu ne pa vienu, bet taisni visām pāri."
„Kā? taisni pāri pār šo nule saplaukušo zaļ-

dzelteno mauru? Pār šiem puķu biķerīšiem un

rožu audiem?"

„Darbs iet pāri par sapņiem," bija viņa cietā

un īsā atbilde.

Tā mani gan nepārliecināja, bet spēks, kas

manī bija sastrēdzies, meklēja izeju un spieda
mani jauneklim sekot.

Kad mēs bijām pa sfinksu vārtiem izgājuši

ārā, zaļais jautrais vanags, kas mani pirmāk bija
pavadi jis, tagad bija nozudis, bet jo tuvāk, man

taisni virs galvas varenais sarkanais ērglis sita

savus spārnus, kamēr baltais balodis sekoja tikko

saredzamā attālumā.

„Tev nevajag ļauties atbaidīties," jauneklis,
drusku apstājies, mani drošināja, „mums jāiet pa
īsāko ceļu, un tur tu redzēsi tos, kas ceļa malā

krituši."

„lesim, iesim," es tagad pats skubināju it kā

drudža sagrābts.
Jo tālāk mēs gājām, jo kailāka un drūmāka

tapa visa apkārtne.
Upes mums vērās pretī, izsīkušas līdz pašam

dibenam it kā sausas acis, kas izraudājušas visas

asaras.

Gar ceļa malu auga koki, visi ar nolauztām

galotnēm un aplauzītiem zariem.

Pa tam jau ari bija uznākusi nakts; baiga,
melna nakts.

Vētra kauca un gaudoja it kā suņi kauc, sa-

oduši līķa smaku.



161

Starp skrejošiem mākoņiem parādijās retas,

sastingušas zvaigznes it kā plaši atvērtas miroņa
acis, kas mirstot palikušas neaizdarītas. Mē-

ness vērās pretī bāls, izģindis, ar sarkaniem trai-

piem, it kā ar asins šļakām apskrējuši, nocirsta

mocekļa galva.
Viņa nedrošajā trīsu pusgaismā es ieraudzī-

ju... ak šausmas!

Kas gan šinīs laikos varētu vēl ticēt spo-
kiem? Kas varētu iedomāties, ka tādi, kas ne-

dabiskā nāvē miruši, paceļas kā gari un bez

miera staigā apkārt?
Elpa man aizžņaudzās kaklā un baiļu sviedri

spiedās uz pieres. — Es redzēju baigus tēlus kā

garas ēnas kustamies, atkāpjamies un tuvojamies.
No krūtīm tiem lēni pilēja vēl asinis, un vaigs bija
pāršķiebts nāves krampī.

„Redzi, redzi!" es izbailēs čukstēju jaunek-
lim.

,Jā", viņš sacija, „tie tā vienmēr staigās, tie

miera neatradīs, jo tie tēli tur, ko tu redzi, tie ir

— nepabeigti darbi, nobendētas domas ..."
„Un tā cēlā, karaliskā sieva tur viņu vidū?"

„Tā ir nožņaugtā patiesība."
Mēness uz acumirkli iezvēlās gaišāks, un es

pamaniju sev pie kājām viennotaļ kā kurmja ra-

kumus uzmestas kapu kopiņas.
„Un tie?" es jautāju.
„Kas lai viņus visus zina un saskaita, tie ir bez

vārda, bez miņas mocekļu kapi. Viņi krita pa-
tiesības cīņā, un viņu nepabeigtie darbi un do-

mas, kā tu redzi, staigā še kā gari apkārt."
Elsodams es nokritu uz tuvāko kapu kopiņu,

es spiedu krūtis pie aukstās zemes, ar savām ro-

kām es apskāvu kopiņu, un manas asaras jaucās
ar smiltīm.

„Jūs, kurus es nekad neredzēju, nekad nepa-

zinu, jūs, mani brāļi," es elsoju, „es nekā cita ne-

spēju, es nevaru jums to atdarīt, bet es gribu iz-
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teikt to, ko jūs nespējāt izteikt, es būšu jūsu
balss, jūsu sods, jūsu liesmas."

Un gulētāji likās manu solijumu izdzirduši,

jo kapi visapkārt sāka kūpēt, un no katra no vi-

ņiem pacēlās maza liesmiņa.
Un es ņēmu viņu naidu, viņu sāpes, viņu at-

riebšanos un ieliku to savā koklē.

Manas kokles melnās stīgas iededzās un sāka

zvērot kā ogles.
Tās dzirksti jās sarkanas visās nokrāsās no

iesārtā kauna nosarkuma līdz dusmu vara sarka-

numam un niknuma melnam receklim.

Un kad es dziedāju, mana dziesma iešāvās it

kā liesma švirkstēdama uzskrej sausā kokā līdz

pat galotnei.
„Un tagad," jauneklis sacija, mani atkal pie

rokas satverdams, „mums laiks tālāk iet. Kas

krituši, paliek pagātnei, mūsu ceļš iet ari viņiem

pāri uz —
nākotni."

Es viņam sekoju. Bet mana sirds bija tikpat
pilna smaguma, cik mani apavi bija piesmēlu-
šies pilni ar smiltīm.

Atkal mūsu ceļš veda pa to pašu laukumu,
kur visiem kokiem bija aplauztas galotnes.

Nāca pret rītu, un kur necaurredzama tumsa

bija valdījusi, tagad parādījās pelēku rīta staru

apspīdēta svina pelēka, dūmu pilna debess —

smagums un nogurums bez gala.
Te uz reizi visa debess no vienas malas līdz

otrai pāršķīrās kā gara asins rēta no milzīga šķē-

pa grieziena un visu zemi pārlēja ar asiņainu
krāsu.

„Mēs esam pie manas valsts robežām," sacija

jauneklis.
„Kur ir tava valsts?"

„Mana valsts ir cīņas valsts. Viņas robežas

gan vēl ir šauras, un manu pavalstnieku skaits ir

mazs, bet tie arvien pieaug un viņas robežas iz-

plešas. Drīz tās būs aizsniegušas nemirstības
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zelta kalnus! un uz turieni tev manis vairs neva-

jaga; turp tu ceļu atradīsi viens pats."
To sacījis, jauneklis mani atstāja. Tikai

ērglis vēl bija palicis, tas tagad brēkdams sita

man virs galvas savus sarkanos spārnus.
Kad tuvāk aplūkoju savu apkārtni, es redzē-

ju, ka tā bija pilna ar snaudošiem vai gulošiem
tēliem, līdzīgiem grieķu bermam. Pastarpām
gāja daži, kas tos purināja un cēla augšā, bet tie

visi gulēja dziļā miegā.
Es redzēju, kas man bija jādara, un satvēru

kokli.

Es spēlēju visas sāpes, visas dusmas, visu

rūgtumu, kas dedza šinīs stīgās; manas sirds bez-

dibeņi atdarijās, un manas jūtas izlējās kā uz-

plūduši upe.
Te es sev par brīnumu pamanīju, ka lielais

gulētāju pulks man visapkārt savā miegā sāka

palikt nemierīgs un svaidīties.

Bet es spēlēju tālāk: mani vārdi zibēja kā

pret sauli pacelti šķēpu gali, manas skaņas plūda
kā augšāmcelšanās zvani.

Te slēgtās acis atvērās, uz vienaldzīgajām
sejām parādijās nojausma, saprašana. Acis sāka

zibēt, muskuļi stiepties.

Es spēlēju tālāk: mana dvēsele lūza skaņās,
it kā no klinšu paugura atbirst gabali un rībēda-

mi pa klintīm brūk bezdibenī.

Te gulētāji vairs ilgāk neturējās, tie lēca kā-

jās un nokratīja visas siltās biezās segas.

Es spēlēju vēl: manas stīgas bija satrūku-

šas, un ar mokām man rāvās katrs vārds no krū-

tīm ārā, it kā dzīvam putnam tiek izrauta spalva
pēc spalvas.

Mana pēdējā skaņa vēl nebija izdzisusi, kad

es redzēju sevi sajūsmināta bara aplenktu. Mani

skūpsti ja, mani apkampa un lūdzās:

„Ved mūs, ved! Saki, ko mums būs darīt!"
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„Tur!" es rādiju atpakaļ, „ejiet turpu, mēmie

jums to sacīs."

Izcīnīta bija lielā pasaules cīņa. Šķīstīts bi-

ja zemes klons. Cilvēki varēja priecāties bez sā-

pēm un saule spīdēt bez tvaikiem.

«Dziedātāj, ved mūs tālāk, ved mūs uz nā-

kotni!" tie, mani apstājuši, lūdza.

„Lai tava dziesma mūs ved!" lūdzās citi, «lai
tā dod mums spārnus, lai iededzina mums sirdīs

sajūsmības dzirksteli, lai vada mūsu domu vir-

zienu un dara dzīvu mūsu roku darbu!"

«Dziesmu, dziesmu! dziedi mums nākotnes

dziesmu!" arvien straujāk bija dzirdama vēlē-

šanās.

Kā lai es būtu varējis dziedāt nākotnes dzies-

mu, kur es biju sajutis visu pagājības varu!

Mans spēks bija lauzts, mans ērglis paga-
lam

Tuvāk aplūkodams, es ieraudzīju, ka zem sa-

rautajām sarkanajām stīgām vēl slēpās kādas

smalkas stīgas vājā zelta spīdumā, sērā daiļumā,
it kā mirušās mīļākās zelta mati, kuri palikuši
uz krūtīm, pie kurām tā pēdējo reiz dusēja.

Tās bija stīgo juma atliekas no sapņu zemes,

tās bija stīgas, kuras es reiz biju vērpis no sīkas

dzīves un no lielām ilgām.

„Es varu tikai jums dziedāt dziesmu, kuru

gudrie apsmej un kas nelgām patīk," es saciju.
«Mana dziesma ir tikai iemigušo sāpju sap-

nis par prieku."
«Dziedi! dziedi!"

«Dziedi mums iemigušo sāpju sapni par prie-
ku, dziedi mums dziesmu, ko gudrie apsmej un

kas nelgām patīk."
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Es biju viņiem dziedājis savu pēdējo dzies-

mu.

Es biju dziedājis par jaunām zvaigznēm, ku-

ras iedegas uz veco pasauļu drupām.
Par lielākām dimensijām laika un telpas mē-

rā un lielākiem sapņiem, kuri mazo pasauli paceļ
it kā uz Atlasa pleciem.

Par kalniem, kuri tik augsti, ka tos vēl ne-

aizsniedz neviena doma.

Par lielajām vētrām, ar kurām dzimst jaunas
patiesības.

Par jauno zemi, pilnu auglības un noslēpu-
mu, kurā visi tie vārgie stādi, kas gadu gadiem
bija vītuši pavēnī un drūmos pagrabos, pa vienu

pašu nakti varēja zaļot un uzplaukt ziedos.

Es dziedāju par visām tūkstoš un miljonu
straumēm, kuras nāk no zemju zemēm, skanēda-

mas, šļākdamas, putodamas nevaidamā priekā un

brīvībā, visas traukdamās it kā dzīslas uz sirdi,

uz vienu mērķi: uz jūru, uz lielo jūru.
Liela un bezgalīga viņa tur izpletās smarag-

da zaļumā ar sidraba gliemežiem un dzelmes

pērlēm.
Uz viņas ūdeņiem mirdzēja atspīdums —

par dzidru, lai to varētu salīdzināt ar mēnesi un

zvaigznēm.
Nelielie viļņi vērās un slēdzās it kā smaidošu

acu plakstieni.
Un viņas vidū pacēlās — vieglāka par pu-

tām un skaistāka par sapni — brīnuma pilsēta.
Viņu varēja ari dēvēt par brīvības salu, par

laimes mītni, par aizvēja ostu — tas bija viens

un tas pats.

Domātāji pa gadu gadiem bija viņas pama-

tus cēluši un sapņotāji to izgreznojuši ar savu

sapņu dārgakmeņiem.
Uz skanošiem stabiem tā augsti pacēlās, sta-
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rodama jūtu sarkanumā, domu zeltā, dzejas pēr-
lēs. Gar viņas vaļņiem lejā mētājās pārdzīvotu
tradiciju miroņu galvas un baltie izkaltušie kauli.

Visi pasaules vēji nolaidās uz viņas mūriem,

un katrs atnesa zem spārniem jaunas problēmas
un jaunus jautājumus.

Plaši atvērti stāvēja viņas vārti, lai uzņemtu
visu laimīgo cilvēci, kura baru bariem šurpu pel-
dēja ilgu laiviņās pa viņām tūkstoš straumēm.

Tā es dziedāju un būtu vēl tālāk dziedājis,
bet manas pēdējās zelta stīgas bija satrūkušas un

manas sāpes pamodušās no prieka sapņa.

„Mēs dosimies turp!" atskanēja man visap-
kārt gaviles, „mūsu laivas ir gatavas. Nāc mums

līdzi!"

Bet es novēršos no viņiem, es jutu, ka man

prieku valstī nebūs vietas, ka man jāiet pa citu

ceļu.
Es novērsu savas acis no spožuma un skatijos

tumsā, un es ieraudziju atkal balto balodi, ko es

biju jau no acīm zaudējis.
Tagad es zināju: man bija jāiet atpakaļ —

uz meklētāju zemi, man bija jāstīgo mana kokle

ar jaunām stīgām.
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Meitenes mirte

Pasaciņa no īstenības

Cilvēkiem iikdaudz darīšanas ar savu pašu

priekiem un bēdām, ka tiem neatliek laika ieska-

tīties tuvāk savu daiļo pusmāsiņu, puķu, dzīvē.

Tikai tad, kad māte zeme tiklab vienus kā otras

ņem atpakaļ savā klēpī, tie redz, cik tuvu tie savā

starpā rada bijuši un cik vienādu dzīvi dzīvojuši,
Tāpat kā liktenis loka cilvēkus, vējš loka

puķes, un tās pašas ilgas, kas kustina sirdis, liek

arī lapām drebēt.

Tikai puķēm ilgas, laikam, grūtāk panest nekā

cilvēkiem. Jo kad cilvēks pēc cilvēka sāk ilgo-
ties, tad tas ceļas un iet, — iet cauri purviem un

mežiem, kamēr atrod to, pēc kura ilgojas.
Un kad ilgas top vēl lielākas, tad cilvēks cil-

vēkam saka: „Es tevi mīlu!" —

Bet puķes nevar noiet viena pie otras, viņas

var tikai galviņu noliekt uz to pusi, kurp iet viņu
ilgas.

Un viņas nevar viena otrai sacīt: „es tevi

mīlu", viņas ir mūžīgi klusas un mēmas, ar vi-

sām savām sārtajām mēlītēm un zeltainajiem
zvaniņiem.

Bet viss tas, ko viņas iekšā jūt un nevar balsī

sacīt, laužas uz āru un izteicas krāsās. Krāsas
ir puķu valoda.

Un kas tā par valodu, pilna ilgu, sēru un

daiļuma! Kādi zeltaini, violeti, zili un rožaini

vārdi!

Un no visiem dveš ārā smarša — puķu dvē-
sele.
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Un kādi staipeknīši tur stiepjas, kādi viju-
niiņi vijas, kādi robiņi robojas, lai dziļajam krā-

su saturam dotu daiļu ārēju veidu!

Visi dzejnieki mācas saprast šo krāsu valodu

un ņem to savām mākslas jūtām par izteiksmes

līdzekli, bet puķēm pašām ar to vēl nepietiek,
un viņas bēdīgi nokar galviņas un vīst, jo viņas
nav varējušas visu izteikt ko jūt.

Un tādēļ arī puķes raud; viņas raud daudz

vairāk nekā cilvēki. Ik rīta un ik vakara viņu
samtainie vaidziņi ir apklāti spožām asarām. Kas

to nezina, sauc šīs asaras par — rasu.

Būtu jau nu gan ari tādi mīlestības vēstneši,

kuri kā vidutāji pasacītu, ko puķes viena priekš
otras jūt un iznēsātu baltās un krāsainās ziedu

lapiņu vēstulītes ar saviem zeltainajiem ziedpu-
teklīšu vārdiņiem, tikai — daudz paļauties uz šiem

vēstnešiem vis nevar.

Viens tāds vēstnesis, piemēram, būtu vējš, bet

tas ir ļoti aušīgs un nepastāvīgs. Galva viņam
vienmēr pilna ar citām darīšanām, un viņš skraida

apkārt pa visām pasaules malām.

Gan viņam piekodināts, lai ietu lēnām un ar

prātu, lai nedrebinātu nevienu lapiņu, lai nepa-
zaudētu ceļā nevienu ziedu puteklīti, —

bet ko

viņš dara!

Tikko viņam iedota tāda vēstulīte, viņš sāk

nebēdīgi svilpot, aizmirst visus piekodinājumus,
iesēžas koku zaros un šūpojas ar visu sparu, tā

ka izbirst visi ziedu puteklīši.
Gadās gan ari, ka viņš vēstules nepamet, bet

tad viņš atkal ceļā aizmirst, kurp tās bija jānes

un kurai puķei kura jānodod.

Viņš vēstules tad nones pavisam uz citu malu

un nodod gluži svešām puķēm, un pārnes ari at-

pakaļ — gluži svešu atbildi.

Tādā gadījumā izceļas liels apjukums, un

puķes ļoti nokaunas un top pavisam sārtas.
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Uzticamāki vēstneši nekā vējš jau nu būtu

dažādie kukaiņi un sevišķi bites.

Pēdējās nav nekādas pasaules klaidones, bet

godīgas pilsones, kas nodibinājušas pašas savu

pilsētu ar vaska namiņiem.

Puķes tad nu ari uz viņām paļaujas un uztic

tām visus saldos noslēpumus, kurus slēpj savās

dziļākās ziedu kausu sirsniņās.

Bites ari visu apsola izdarīt, sanēdamas: „jā,
jā" un nodievojas mīlas vēstulītes nonest īstā

vietā. Bet būdamas lielas praktiķes, ar reāliem

dzīves uzskatiem, viņas apdomājas, ka daudz prā-

tīgāki būtu visus tos zeltainos, saldos ziedputek-
līšus pārvērst medū un paturēt sev pašām.

Tā tad ari notiek.

Tāds mēdz būt vispārējos vilcienos puķu likte-

nis jeb liktenītis. Bet man te vēl jāstāsta par vie-

nu puķi, kurai bija savs sevišķs liktenis.

Man jāstāsta par puķīti ar mazu, mazu sir-

sniņu un —
lielām sāpēm.

Šī puķīte bija mirte, un viņas sirsniņa taču

nu ari nevarēja būt lielāka par sīku miršu lapiņu.
Mirte nebija augusi laukā un brīvībā kā ci-

tas puķes, bet kādā mazā, patumšā istabiņā ar

vienu pašu lodziņu.
Tā bija kādas šuvējas istabiņa.
Pie loga sēdēja bāla meitenīte, ar smalkiem

sejas vaibstiem un, galvu nepacēlusi, vienmēr

šuva.

Šī meitenīte bija bijusi mirtes liktenis.

Viņa pēdējo bija pacēlusi aiz sētas žoga, kur

dārznieks, apgraizīdams ar šķērēm kādu lielu,

skaistu mirti, to kā lieku zariņu bija nometis nost.

Zariņš, lūk, būtu bojājis lielās mirtes slaido, gra-

ciozo augumu. Pēdējā gribēja palikt savā skais-

tumā kā pasaules dāma un negribēja būt par

māti un audzēt atvasītes.
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Meitenīte bija mazo atradnīti iedēstījusi mālu

podiņā un nolikusi aiz baltā priekškara uz lo-

dziņa.
No sākuma gan mazais miršu bērniņš nebija

gribējis augt, jo viņš taču bija radies citādos ap-

stākļos, lielā, skaistā gaismas pasaulē, ar saldu

smaršu pildītā siltumnīcā.

Bet meitene savu audzēknīti bija ļoti kopusi
un nezin ar kādu savādu ūdeni dzirdinājusi.
Dārzniekam tāda ūdens nebija bijis nevienā no

viņa daudzajām lejkannām.
Tas bija bijis tāds mīlīgi silts un dzidri spožs

ūdentiņš, kas pa pilieniem bija ritējis meitenei

no vaigiem lejā, kad tā bija bijusi pār mirti no-

liekusies.

Mazā mirte tad ari no šī brīnumūdens bija
sākusi pamazām atspirgt.

Nu jau viņa pacēla savu mazo, zaļo galviņu,
un sāka jau stiept savus smalkos zariņus kā bērna

rociņas pretī savai audzinātājai.
Puslīdz vietulīga bija mazās mirtes dzīve, jo

ar biedrenēm, kas tai auga blakām tanī pašā logā,
viņai nebija nekā kopīga.

Viena no tām bija ļoti žirgta pelargonija ar

rupjām, apaļām lapām un ļoti pilna dzīves prieka.
Tā ziedēja vienmēr brašiem, krāsainiem ziediem

un vēlējās, lai tikai pasaulē vienmēr viss paliktu
pa vecam.

Par mirti viņa allaž mēdza nobrīnīties: „Kam
pēdējai vajagot tikdaudz smalku zariņu un sīku

lapiņu? Par kādām pārdabiskām lietām tā gan

domājot un sapņojot un uz ko gan gaidot, ka ne-

maz negribot sākt ziedēt? Pieticīgai vajagot būt,
tā esot galvenā dzīves gudrība, pieticīgai un

jautrai! Laime neesot jāmeklē ārpusē, bet iekš

sevis pašas. Viņa pati, lūk, vienmēr ziedot, vai

saimniece to aplaistot vai ne."

Mirtei šī kaimiņiene nebija simpātiska, viņa
bijās no katras pieduršanās pie tās asajām rupja-
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jām lapām un vilkās arvien vairāk atpakaļ un

bailīgi rāvās čokarā.

To manīdama, pelargonija jo platāk ieplētās
logā, tā ka gluži aizņēma visu saules pusi.

Bet mirtei karstās* pusdienas saules nemaz

nevajadzēja, no tās viņa taisni bijās; tāpat kā bi-

jās no visa, kas pārāk spilgts un ass un straujš kā

pati dzīve.

Bet agri no rīta, kad kaimiņienes vēl dusēja,
mirte pirmā pavēra acis. Visa viņas augšana, īa-

pošana un attīstība notika rīta saulē, kad tikai

sapņi staigāja vēl apkārt un nomods nebija sā-

cies. Kad nāca pusdiena un īstenība, mirte stā-

vēja ēnaina un atvilkusies iekšpus baltā aizkara.

Otra mazās mirtes kaimiņiene bija kāda

kalsna, gari izstiedzējusi ģerānija, bet no tās ari

bija maz prieka.
Viņa bija jau pārāk veca un nesaprata vairs

ne šādas, ne tādas dzīves parādības, bet visu tikai

skauda un nīda un grieza aiz dusmām savus lapu
robu zobus, cik nu pēdējo pavisam vēl bija.

Par trešo kaimiņieni ari gandrīz nebija vērts

runāt, jo tā pati sevi uzskatija it kā pasaulei ne-

piederīgu. Tā bija podā iedēstīta tabaka, kura

bija atvilkusies galējā loga kaktiņā.

Viņa bija ļoti svētulīga un uzskatija dzīvi

tikai kā īsu pārejas brīdi. īsto dzīvi viņa domāja
sākamies tikai pēc nāves. Tad tādu lapu tabaku

kā viņu izkaltētu tīšot kopā cigāros vai bāzīšot

pīpjos, un viņas būte tad, atpestīta no matērijas

smaguma, celšoties augšup un viļņošot zilos dūmu

mutuļos un loku ločos.

Jo mazāk mirtei kopības bija ar kaimiņiem,
jo vairāk tā pieķērās savai audzinātājai. Rīta

saulīte un smalkā, bālā meitenīte, — tās abas bija
tās, starp kurām mirte dālija savu mīlestību, iz-

plēzdama savus abus dvēseles spārnus vienu uz

vienu, otru uz otru pusi.
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Bet tikpat atkarīga, zik mirte bija no meite-

nītes, bija ari meitenīte no mirtes.

Viņas bija viena otras liktenis, ud turpmāk
viņu abu likteņi saplūda vienā pašā.

Kad meitenīte mazo stādiņu nomestu bija at-

radusi un podiņā iedēstījusi, viņa bija nolēmusi:

„Augs stādiņš, augs ari mana laime — tad manā

dzīvē kaut kas notiks, — kaut kas pārvērtīsies
citādi, nekā līdz šim bijis."

Bet kas tas īsteni būtu, kas varētu notikt un

pārvērsties citādi, viņa nezināja. Tikpat maz

viņa zināja jeb ko no dzīves pašas. Vientulībā

dzīvojot, viņai trūka salīdzinājuma ar ārpusi.
Lielo apkārtnes dzīvi mazā šuvēja bija redzē-

jusi tikai visārējākās parādībās, kad tā tai ātri pa
ielu garām skrēja, darbu aiznesot vai pārnesot.

Viņa bija māju strādniece kādai lielai vejas
priekšmetu magazinai, un viņas ceļš veda viņu
taisni uz pilsētas trokšņaināko un glaunāko
kvartālu garām gar milzīgiem skatu logiem.

Tur dzīve lūkojās ārā ar tūkstošām briljantu
un dārgakmeņu acīm.

Dzīve ar gracioziem soļiem gāja garām, čauk-

stēdama smagā zīdā.

Dzīve aizripoja bez trokšņa, vēja ātrumā uz

gumijas riteņiem vieglās karietās.

Dzīve vakaros, kad tumšs metās, uz vienu

mājienu uzziedēja neskaitāmās elektriskās uguns-

puķēs un visu pārlēja ar mirdzošu gaismu, kā pa-

saka, kā burvība, kā parādība.
Dzīve viļņoja mūzikas skaņās un dziesmās pa

plašajām koncerta zālēm smalkas, izglītotas
publikas priekšā, kura prata muzikaliski klausī-

ties un estētiski baudīt.

Dzīve norisinājās teātrī traģēdijās un komē-

dijās, aizraudama un pārnesdama pāri pār ik-

dienību.

Dzīve uz katedrām runāja zinātnes un nā-

kotnes vārdus.
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Mazā šuvēja visu to novēroja tikai garām
ejot, skatīdamās ar nabadzības acīm un klausī-
damās ar atsacīšanās ausīm.

Neviena dziesma, neviena skaņa neatlidoja
pie viņas šurpu, pacelt ari viņas dvēseli uz saviem

spārniem.
Neviens nākotnes solijums nenāca ņemt viņu

sev līdzi, lai rādītu no kalna gala izredzēto zemi.

Viņas mūžs bija bez izejas. No dzīves durvīm

bija izkritusi un pazudusi atslēga; viņai bija jā-
paliek ieslēgtai iekšā.

Nabaga meitene to sajuta, un ilgas pārņēma
viņas dvēseli; tādās reizēs viņa aplūkoja savu

mirti; mirte un viņa, abas sapratās labi.

Ari mirte savā mazajā lodziņā, aiz baltā aiz-

kara slēpdamās, bija novērojusi citu, — skaistāku

dzīvi.

Pāri ielai, otrā pusē bija redzams liels, skaists

dārzs ar oranžēriju. No turienes plūda ārā vesela

smaršu simfonija. Dzīvības dažādība tur tēlojās
visādās krāsās un nokrāsās:

Katrs savā veidā tur izteicās, gan blāzmai-

nais iesārtums, gan eksttaziskais sarkanums, gan

gavilējošais zaļums.
Un tad — šie smagi uz zemi līkstoši dzelteni-

violētie, neizsapņojamie sapņi! šie sapņi!
Visretākās puķes no dažādām pasaules daļām

tur atradās vienkopus. Samtainās austrumu zemju
centifolijas glauda savus mīkstos vaigus pie asi

dzelonaiņā Āfrikas kaktusa. Blakām orchidejām,
sarkanām, kā izlijušām asiņu paltīm, vizēja bā-

las, mēnessērdzīgas narcises.

Bet neba šīs lepnās puķes bija tās, kas tik

ļoti saistija mazās mirtes uzmanību, ka tā cau-

rām dienām turpu lūkojās. Viņa tās gan aplū-
koja un apbrīnoja, bet šī krāsu un narkozes pilnā
pasaule bija taču tik sveša, tik nesaprotama ma-

mazajai kaunīgajai māju mirtītei.

Šinī raibajā pūlī mirte bija ieraudzijusi vēl
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ko citu — tas bija kāds liels, tumši zaļš, dziļi no-

pietns lauru koks.

Šis lauru koks nopietnībā un cēlumā pacēlās

pāri pār visu savu apkārtni.
Viņš neievēroja pavedinoši saldo smaršu, kas

uz viņu tika raidīta, neredzēja sārtos smaidus, kas

viņu kairināt kairināja; tumšā, garā ēna, ko viņš

meta, darija viņu vēl nepieejamāku.
Bet brīnums! Šo lauru koku uzskatot, mirte

nejutās tik zema, nicināta un nospiesta, kāda bija
jutusies, salīdzinādama sevi ar greznajām puķēm.
Un taču laurs bija tikdaudz pārāks par viņām un

tik nesamērojami lielāks par vienkāršo mirti!

Mirtē pirmo reiz pamodās tā apziņa, ka viņa
kaut ko spēj, ko tur tās greznās puķes vis nespēj,

viņa juta, ka spēj augt un lielāka tapt, un to tās

izstiedzējušās siltumnieces vairs nevarēja.
Šī apziņa viņā bija pamodusies lauru ierau-

got, un tagad, ik reiz, kad viņa par viņu domāja,
viņa kļuva lielāka.

Viņas būtē raisījās un brieda nezināmi spēki.
Visas sulas sāka viļņot un spiedās uz augšu pa

dzīsliņu dzīsliņām, pa stiebriņu stiebriņiem, līdz

pat sīciņo lapiņu galiņiem.
Kad viņas kopēja to kādu rītu aplūkoja, tā

ieraudzīja, ka mirtītei bija aizmetušies tikko

manāmi zaļi pumpuriņi.
Kaut kas tam līdzīgs bija ari noticis meite-

nes dzīvē, jo viņas abas taču bija viena otras

liktenis.

Tas bija atgadijies kādā vakarā, meitene bija
atkal aiznesusi nodot savu darbu un nāca patla-
ban mājā.

Garām ejot kādai mājai, viņa bija ieraudzī-

jusi, ka tur drūzmējas daudz ļaužu. Durvis stā-

vēja vaļā, un iekšā varēja iet, kas gribēja. Ne-

viens glauns sulainis ielas publiku nedzina

projām.
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Publika, kas tur spiedās iekšā, pastāvēja pa
lielākai daļai no vienkāršiem ļaudīm; tie nupat
kā no darba nāca mājā un nebija vēl paspējuši
noģērbt savas ikdienas drēbes.

1 Meitene saņēma dūšu un iegāja citiem līdzi

iekšā.

Tas bija kāds priekšnesumu vakars, kādu

daudz mēdz būt, bet meitene tādās sapulcēs līdz

šim vēl nebija bijusi.
Ļaužu drūzmēšanās izskaidrojās ar to, ka šo-

vakar turēja priekšnesumu kāds rets viesis, kam

bez tam vēl bija liels pievilkšanas spēks.
Runātājs bija tikko runāt sācis, kad meitene

iegāja. No pagarās zāles otrā gala, kur viņa bija
pie durvīm nostājusies, viņa tā seju nespēja vājā

apgaismojumā lāgā noredzēt, bet viņa dzirdēja
viņa balsi.

Sadzirdot pirmos vārdus, meitene jau juta,
ka viņai zuda visas bailes. Tanī balsī nebija ne

barguma, ne rājiena, ne nosodijuma, kā taču va-

jadzēja būt, kad viens runā uz daudziem, tur bija
dzirdama tikai dziļa līdzcietība.

Meitene gan daudz nesaprata no priekšnesu-
ma satura, bet tikdaudz viņa noģida, ka tā nebija
līdzcietība vien un dvēseļu mierinājums, kas

plūda no runātāja lūpām, bet ka tas reizē bija
ari kāds solijums, nākotnes solijums.

Viņš bija sacijis, ka visi tie pie malas bīdītie

un dzīves aizdurvē stāvošie reiz nākšot uz priekš-
galu, ka tie, kam neesot tagadnes, būšot īstie nā-

kotnes mantinieki un ka tie, paši sevi atpestīdami,
reizē atvēršot vārtus visai cilvēcei.

Meitene būtu varējusi rokas izstiept un iz-

saukties: „Mans brāli!" Bet viņa juta, ka dēvēt

viņu par savu brāli, būtu netaisnība pret citiem.

Tā būtu atņemšana un piesavināšanās.
Viņa pacēla acis un pārlaida skatu visapkārt:

Tur sēdēja vīri, ar rūpju grumbām sejās, sēdēja
sievas, kuras bez laika bija vecas kļuvušas, sēdēja
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meitenes bez jaunības, tāpat kā viņa. Vai tie visi

nebija viņas brāļi un māsas? Vai viņus visus ne-

vienoja vienas un tās pašas ciešanas? Meitene

to sajuta ar tādu sirsnību, ar kādu tikai jūt pir-
mās jūtas.

Kad runātājs bija beidzis, visi spiedās ap vi-

ņu, katrs gribēja kaut ko sacīt un ļaut tai stīgai
tālāk skanēt, ko runātājs pats bija aizkustinājis.

Meitene, kaunīgi atkāpās, viņai jau no bērnu

dienām bija iemācīts nekur priekšā nespiesties
un visur pazemīgi gaidīt.

Bet viņa juta, ka te viņa jau savu daļu bija
dabūjusi, ka tikdaudz laimes un gaismas neviens

nepārnesa mājās kā viņa.
Kā balta zvaigznīte viņa steidzās pa tumsu uz

mājām. Tukšs ielu bruģis ieskanējās no viegla-
jiem soļiem, kā dimants, kad to aizskar slepena

princese.
No rīta, kad mirte, kā arvien, pirmā pamodās,

sagaidīdama rīta sauli, viņa izbrīnijās, ka meite-

ne jau uzcēlusies pa priekšu.

Jeb vai tā nemaz nebija gulējusi?
Lielās acis, zem kurām ēnas bija vēl tumšākas

kļuvušas, mirdzēja tādā savādā spožumā.
Šīs mirdzošās acis tūlīt griezās uz mirti. Mei-

tene noņēma podiņu no loga, nolika to sev priekšā
uz galda, izgrozi ja to uz visām pusēm un izsaucās:

„Ak mirtīt, mīļā, mazā mirtīt, kaut tu to zi-

nātu!"

Bet mirte to jau zināja, viņa zināja vēl vairāk

nekā meitene.

Kamēr pēdējā bija bijusi projām, mazajā
istabiņā bija ienācis Liktenis, vezdams sev līdzi

savas abas meitas, pie vienas rokas Laimi, pie
otras Sāpi, un bija licis pirmai tur palikt.

Te vēl jāpiebilst, ka vecākā meita, Sāpe, sa-

vam tēvam bija ļoti paklausīga, jaunākā turpre-
tim, nepaklausīga un nepastāvīga.
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Viņa nepalika nekad ilgi tur, kur Liktenis

tai dažureiz lika palikt.
Un Liktenis bija mazajai mirtei tādu lēmumu

lēmis: Viņa ar lauru savienošoties, bet tikai tad,
kad divi cilvēku bērni savienošoties, no kuriem

viens tikšot vainagots ar šo pašu mirti, otrais ar

pēdējās ilgoto lauru. Abiem pāriem būšot kāzas

vienā un tanī pašā dienā.

Mirte nu zināja ļoti labi, ka neviens cits no

viņas vainadziņu nevīs, kā viņas mīļotā kopēja.
Un kad nu viņa redzēja meiteni pārnākušu, viņa
tūliņ noprata, ka pēdējās sirdī bija pamodusies
mīlestība.

Tagad viņa zināja, ka tas ir viņu abu laimes

sākums, jo meitenes izredzētais taču nevarēja būt

neviens cits, kā tas, kas tiks vainagots ar lauru,
tā taču Liktenis bija lēmis.

Tikai to mirte nevarēja nojēgt, kas tas tāds

bija, kas bija modinājis meitenes mīlestību. Pē-

dējā gan mirtei stāstija tik daudz par viņu, un

mirte, noliekusi zaļo galviņu, klausi jās un klausī-

jās, bet taču neko tuvāk nevarēja izprast, ne kā
šo nezināmo sauc, ne ari no kuras puses un kad

tas nāks?

Bet meitene atkal nesaprata, kādēļ mirte grie-
zās vienmēr uz ārpusi un rādija uz lauru.

Tas tomēr viņu nekavēja sarunāties ar viņas
zaļo māsiņu, un viņa tai sacija tikdaudz mīļu,
saldu vārdiņu, cik vien mirtei bija sīku smalku

lapiņu.
Un ak, kāds salds laiciņš tagad iesākās mirtī-

tei un meitenei, laiciņš, kur vienai brieda pum-

puri, otrai sirsniņa.
Laiciņš tādēļ bija tik salds, ka mazajā ista-

biņā patlaban atradās Laime, kuru Liktenis te bija
atstājis.

Neredzama tā sēdēja uz koka soliņa pie gal-
diņa un bēzbēdīgi kā bērns šūpoja savas zelta

kurpītēs apautās kājiņas.
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Likās, ka Laimei bija iepaticies pārmaiņas
dēļ padzīvot arī kādreiz tādā nabadzīgā istabiņā.

Galdiņa otrā pusē sēdēja meitene un strādāja
savu darbu.

Tas viņai gāja tagad daudz ātrāk un vieglāk
no rokas nekā senāk.

Spožā adatiņa zibsnīdama šaudi jās virs baltā

audekla, it kā dvēselīte virs balta mākonīša. Tā

būtu aizlaidusies pavisam projām, ja smalkais

diedziņš to nebūtu turējis un vilcis vienmēr lejup
atpakaļ.

Bet te kāds no ārpuses pievēra mazu durvju
šķirbiņu, un Sāpe, pabāzusi savu tumšmataino

galvu, sacija uz savu zeltaino, jaunāko māsiņu
Laimi:

„Cik ilgi man gan būs aiz durvīm jāgaida?
Esmu piekususi un nosalusi. Laid mani iekšā sa-

sildīties, kur piemīt tikdaudz sirds siltuma. Ļauj
man pasēdēt tev blakām uz soliņa."

Kad Sāpe bija istabā ienākusi, viņa savas

dziļās, nopietnās acis pārlaida pār apkārtni un

atrada, ka viņas nebēdīgā māsiņa Laime, bija
atkal daudz pārgalvību izdarījusi, kas bija kaut

kādi izlīdzināmas.

Un pagriezusies pirms uz mirti, viņa to sāka

rāt:

„Tu zaļā nelga, vai tu jel maz vari iedomā-

ties, ka lepnais laurs tevī varētu iemīlēties!

Vai nezini, ka mīlestība viņam ir sveša, ka

viņš zina tikai slavu? Tu esi radīta ikdienai un

māju dzīvei, un tu arī rotāsi tikai tādas sievietes

pieri, kura nekad nepacelsies pāri pār ikdienību? 44

Tikpat asi Sāpe griezās ari pret meiteni. Vi-

ņa tai sacija, ka tas, kas gribot visu cilvēci ap-

tvert un kura mērķis esot ceļu izlauzt nākotnei,
nevarot saistīties pie mājas žoga un pie vienas

un turklāt vēl neievērojamas sievietes un no-

grimt sīkā ģimenes dzīvē.



179

Abas jaunās grēcinieces, tik stipri norātas,

dziļi nolieca galviņas.
Spožā adatiņa vairs neskraidīja zibsnīdama

pār audeklu kā dvēselīte virs balta mākonīša,
bet gulēja līdz ar nolaisto roku smagi meitenes

klēpī, samirkusi no asaru lietus, kas ritēja uz

viņu zemē.

Sāpe vēl piekodināja abām, ka tās nemaz

vairs nedrīkstot domāt pie saviem ilgu priekšme-
tiem.

Un lai turpmāk vairs nenotiktu tādas aplamī-
bas, Sāpe nobīdīja Laimi nost no soliņa un nosē-

dās viņas vietā pati, modri lūkodamās ar savām

asajām, skumjajām acīm.

Laime tomēr negāja ārā, bet palika stūrgal-
vīgi sēžot uz sliekšņa.

Mirte savus pumpuriņus gan ievilka dziļāk
zem lapiņām, un meitene, kaut gan tai bija likts

aplamās domas mest no prāta ārā, paglabāja tās

tomēr kaut kur dziļi sirds pagrabiņā. Bet prasīt

pēc tā, pēc kura viņa ilgojās un kaut ko tuvāk

par viņu izzināt, viņa gan nekad nebūtu iedroši-

nājusies.
Tanī vietā, kur viņa to bija pirmo reizi re-

dzējusi un dzirdējusi uz ļaudim runājam, viņa

viņu vairs nekad neredzēja. Likās, ka viņa pilsē-
tā vairs nemaz nebija.

Pa tam dzīve gāja tālāk savu gaitu, un laiks

brieda pretī savai gatavībai. —

Kā priekšpavasara atkusnī upju ūdens kāpj
uz augšu un lejas pāri pār krastiem, kaut gan

to vēlāk ledus kaļ atkal savos žņaugos, tā ari kaut

kas tam līdzīgs notika dzīvē.

Ziedoņa vārdi, ko agrāk drīkstēja cits citam

tikai klusu ausī iečukstēt, tagad jau tika skaļi
runāti, un tie atskanēja skaļāk un skaļāk un ai-

cināja visus nākt ārā no tumšajiem, drēgnajiem
dzīvokļiem pie jaunās gaismas.
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Atnāca kāda brīnumjauka ziedoņa diena.

Meitene sēdēja kā arvien, galviņu noliekusi, pie
sava darba.

Te viņa izdzirda uz ielas troksni — tas pie-
auga un nāca arvien tuvāk, bija dzirdami sau-

cieni.

Viņa atvēra logu un ieraudzīja lielu ļaužu
baru, kas drūzmējās viņas tuvumā. Vairākkār-

tīgie saucieni sauca kādu vārdu.

Viņa redzēja, ka daži vīri no pulka ņēma
vienu, pacēla sev uz pleciem un nesa pa ielu, ne-

beidzamu gaviļu pavadīti.
Vēl meitene nevarēja tā seju saredzēt, kas

tur tika godināts, bet tad tas pagriezās šurpu uz

viņas pusi, un ak — tas bija tas pats! tas pats
viens! blakām kuram un pār kuru neviena cita

viņai vairāk nebija.
Gaviles kļuva arvien skaļākas. Otrā ielas

pusē ļaudis atdarija dārza vārtus, tā paša dārza,

kurā auga lepnās puķes un laurs, un — tagad bija
ari mirtes reize uztraukties — likteņa stunda

sita... laurs, lepnais laurs deva savus zarus, tie

tika vainagā vīti, vainags rotāja varoņa galvu. —

Meitene gan saprata, ka tas tur, ko pūlis vai-

nagoja, nebija cilvēks pats par sevi, ar saviem

personiskiem nopelniem. Vainagodami savu iz-

vēlēto, ļaudis vainagoja paši sevi un meta laurus

uz savu pašu nākotnes ceļu.
Un atkal meitene jutās nešķirama un neat-

dalāma no lielā vairuma. Viņa piederēja visiem

un visi viņai — un šis lielais loks, kas visus ieslē-

dza, bija ciešāks nekā zelta gredzens uz līgavas

pirksta un lielāks nekā — mīlestība.

Un tuvu, gluži tuvu uzvaras gājiens plūda
garām gar viņas lodziņu. —

Vai tur tas vainagotais sīko meiteni ar pār-
dabiski spožajām acīm bālajā sejiņā bija pama-
ni jis vai ne, nebija zināms.
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Varbūt taču! jo pēkšņi viņa atrāva galvu
nost no loga un aizklāja acis ar abām rokām. —

Kad viņa iedrošinājās rokas no sejas atkal

atņemt nost, gājiens sen jau bija garām, un trok-

snis atskanēja tālumā.

It kā nesajēgdama, kas noticis, viņa skatījās
apkārt pa istabiņu.

Te viņas skatiens pavērās uz mirti un, lūk,

pēdējā bija pēkšņi uzplaukusi, tā stāvēja vispāri

apklājusies ar baltiem ziediem.

Laime savās zelta kurpītēs sāka pārgalvīgi
dejot pa istabu, un Sāpe stāvēja galvu novērsusi

un atvilkusies dziļi kaktā.

Bet bālā meitene bija kļuvusi vēl klusāka un

nopietnāka, lai spētu priekam atdoties ilgāk nekā

tikai vienu acumirkli.

Viņa apsauca pārgalvīgo Laimi un uz Sāpi

pagriezusies sacija:

„Nāc tuvāk, varbūt es tev esmu darijusi pā-

ri, ka neesmu gribējusi tevi mīlēt. —

Varbūt tev ir kas, ko man sacīt, un — man

šķiet — es ar tevi sapratīšos vairāk nekā ar tavu

gaišo, saldo māsu."

Un Sāpe pacēla savas lielās, sērās acis uz

meiteni un sacija:
„Nabaga, mazā meitenīt, es tevi gribu pacelt

līdz savam lielumam, līdz kuram es tik savus iz-

redzētos paceļu, un es tevi gribu stipru darīt, lai

tu varētu panest to, kam jānāk."

Un kam bija jānāk, tas ari nāca:

Neilgā laikā ziema bija iespējusi atbīdīt at-

pakaļ pāragro ziedoni.

Pa savu lodziņu meitene novēroja, ka ļaudis
vairs nelasijās kopā bariem kā agrāk, bet katrs

klusi atvilkās atpakaļ savā malā.

Nebija ari vairs dzirdami skaļie saucieni un

priecīgās balsis, bet pār visu bija nolaidies kā

tumša debess nospiedošs drūmums.
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Bet nelaime runā ari bez skaņas un bez vār-

du, un viņas balss spiežas cauri caur biezākajām
mūru sienām.

Kādā dienā, kad atkal tāds pat mēms klu-

sums valdija pa ielām, meitene uzreiz izdzirda

dobju dunēšanu no smagiem, vienādi nomēro-

tiem soļiem. —

Kad soļi tuvojās, viņa atkal steidzās pie loga.
bet tas, ko viņa tagad ieraudzīja, lika viņas asi-

nīm sastingt visās dzīslās:

Viņa bija ieraudzījusi atkal viņu!
Tikai šoreiz viņu vairs nepavadija gavilējošs

ļaužu bars, kā tanī dienā, bet viņš atradās gluži
citā, nemīlamā pavadībā, kas tam vairs neatļāva
ne soli spert turp, kurp viņš gribēja.

Nekas vairs no senākās godības! Tas bija
vienkāršs cilvēks, nabaga cietējs.

Bet tagad, kur tas gāja savu Golgatas ceļu
viens pats, visu atstāts, meitene juta, ka viņai uz

viņu bija vairāk tiesības, ka viņš tai piederēja
vienai.

Viņš laida savu gaišo skatienu visapkārt, it

kā meklēdams, kam vēl pēdējās ardievas sa-

cīt un tagad, —
šoreiz par to nebija vairs

ko šaubīties — šis skatiens nolaidās uz meiteni

un palika tur ilgāk un siltāk, it kā vakara saule

rietēdama apspīd baltu puķīti noras malā. —

Tas bija tikai īss acumirklis, bet divas dvē-

seles, kuru miesīgie cilvēki bija viens otram glu-
ži sveši, tā kā pat viens otra vārdu nezināja, sa-

kusa kopā, dzīvoja un izjuta cauri mūžu mū-

žus. —

Bet tad meitene vairs nekā neredzēja. — Vi-

ņai priekš acīm kļuva nakts.

Grīļodamās viņa tvēra visapkārt, kur pietu-
rēties, un krizdama norāva sev līdzi mirtes po-
diņu, kas sašķīda gabalu gabalos.

Kad meitene palika bez samaņas uz grīdas
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guļot, Laime ar izbailēm, savus plīvurainos svār-

ciņus saņemdama, lai tikai vairs nepieskartos

gulētājai, izsteidzās pa durvīm laukā.

Bet Sāpe klusi piegāja pie saļimušās un, aiz-

skardama viņas plecu, sacija:

«Celies augšā! Topi stipra, tagad tu piederi
vienīgi man. Tas, ko tu zaudēji, dzīvi, laimes

varbūtību un kā to ari vēl nodēvētu, nav daudz;

tas, ko tu iegūsti, ir vairāk. Tu izmainiji puķes

pret zvaigznēm."
Klusi piecēlās meitene un atļāvās Sāpei, ku-

ra no šā brīža palika pie viņas kā nešķirama
māsa.

Tā piešķīra viņai balvas, kādas Laime nekad

nebija spējīga nevienam dāvāt.

Jo laimes neīstais zelts, ar kuru bija apzel-
tīta tikai lietu ārpuse, nogāja, tiklīdz to apslapi-

nāja asaru mitrums.

Bet Sāpei bija brīnišķi kristāli, kas bija iz-

veidojušies no asarām, un tai piederēja dvēseles

dārgakmeņi, ko ilgi bija slīpējusi ciešanu roka.

Ar šiem dārgakmeņiem izrotāta kā līgava,
meitene tagad gaidija uz savu līgavaini.

Viņa zināja, kam bija jānotiek, un gaidija
sagatavojusies un bez uztraukuma.

Mirte, kas no kritiena bija aizlūzusi, lēni vī-

ta un negribēja vairs atspirgt.
Meitene tomēr viņu laistija katru dienu un

gribēja tik ilgi uzturēt, kamēr to iespēja viņam
nodot kā savas mīlas dāvanu.

Un tā diena nāca, tie „viņu" klusi ielaida

kapā
Tad meitene ņēma un nogrieza savu mirti,

kurai bija atlikuši tikai vēl pēdējie zaļie zariņi.
Kad mākoņus sārtoja rīta saule, ko mirte tik

ļoti bija mīlējusi un pret kuru tā vēl tagad grie-
za savas vīstošās lapiņas, tad meitene, kas jau
bija piecēlusies un iziešanai saģērbusies, nogrie-
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za mirti un, aplikusi tai apkārt papira segu, de-

vās ārā.

Gājiens veda ārā no pilsētas uz kapu vietām,

Kaps, kuru meitene meklēja, vēl nebija ar

uzrakstu apzīmēts, bet mīlestība to zināja atrast

tāpat.
Kad viņa piegāja kapam klāt, viņa uz tā ci-

tas nevienas puķes neredzēja, ka tikai vienu lau-

ru zaru.

Kāda nezināma roka to bija tur uzlikusi.

Bet mirte ietrīsējās visos savos smalkajos za-

riņos, jo viņa lauru bija tūdaļ pazinusi. Tas bija
tas pats cēlais, nopietnais laurs, pēc kura viņa ne-

bija nekad beigusi ilgoties.
Tagad likteņa lēmums izpildījās:
Meitene noliecās pār kapu un savu balvu no-

lika kopā ar zaļo zaru — laurs un mirte tagad
abi bija savienoti.

Līdzīga savienošanās notika ari ar meiteni

un aizgājušo.
Tas, kas no mirušā bija atlicies nemirstīgs

un ko kaps nespēja segt, pārgāja uz dzīvo, uz

meiteni. Viņa juta, ka tas, kas iekš viņas bijis

mirstīgs, viņas līdzšinējā dzīve, mira, un viņai
iesākās kas jauns, gluži cits.

Tas bija tās dzīves sākums, ko īstenībā var

saukt par dzīves otro pusi. No pirmās dzīves tas

izšķiras tāpat, kā cieti sasalušais, caurspīdīgais
virspuses ledus no apakšējā, tekoša, nemierīgā
un duļķotā ūdens.

Tas ir tāds kristalizēšanās laiks, kas iestājas
katra dzīvē pēc kāda liela

—

lūzuma.

Mēs tad zinām, ka bēdas, kas vēl var nākt,

nespēj bēdināt, ne prieks vairs iepriecināt, bet

mēs zinām ari, ka tikai tie, kuriem vairs nav ne-

kā ko cerēt un nekā ko bīties, spēj būt gatavi
dzīves lielumam.
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Nāves pagalmos

Fantāzija

Motto:

Nekas man nevar kaitēt,

Nekā es nebīstos,

Es bojā neaiziešu,

Kaut ari nobeigtos.

Rainis.

Tālu, tālu vēl aiz klusības kalniem, gluži
nost atgriezta no dzīvības cietzemes, atrodas aiz-

mirstības sala.

Salu neietver mīlīgi līcīši, ar saulessiltiem

mirgu-zibu vilnīšiem, viņa peld uz aklajiem ūde-

ņiem. Tie nekustas, tie nešļako, tie neuzņem ari

sevī it nekādu ainu, ne atspoguļojumu no priekš-

metiem, itin kā spogulis, kas kļuvis akls. Mēmi

un klusi tie stāv, pārvilkušies ar zilganu plēvi,
kā miroņa acu zīles.

Uz aizmirstības salas paceļas viena pati — nā-

ves pilsēta: viscaur melna, ar melniem torņiem

un melniem mūriem.

Melno namu logi būtu gluži akli, ja tie rei-

zēm neiedegtos sarkani kā ogļu gailēs; tas notiek

ikreiz tad, kad šās salas valdnieces. Nāves, meita,

daiļā Saulrieta, vakaros pārnāk no dzīvības ze-

mes uz savu tumšo māju.
Otrs viesis, kas ierodas nāves pilsētā, ir Miegs.

Smagā un nogurušā gaitā tas atlaižas šurpu ik

nakts, pārgulēt uz pilsētas melnajiem mūriem, bet

no rīta viņš izpleš savus spārnus, zem kuriem at-
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veras tūkstošām mirdzošu acu, un aizlaižas atkal

uz dzīvības zemi.

No saviem spārniem Miegs še bieži izkaisa

magoņusēklas; tās izaug tumsas dobēs, kupli zie-

dēdamas, baltiem un sarkaniem ziediem, kā sap-

nis un reibums.

Vairāk puķu nav. Šur un tur redzami tikai

melni, lekni zāles kušķi, kas līdzinās slīkoņa at-

irušiem matiem. Retajiem kokiem, kas te aug,
ir sēri, uz leju nokārušies zari un aukstas, līpo-
šas lapas. Pa starpām staipekņi stiepjas kā zaļi
polipi, un zirneklis auž garus, pelēkus pavedie-
nus.

Citādi te nekas nav redzams; ap pašu nāves

namu plešas putekļu pagalms.
Ari no ārpuses nedrīkst nekas dzīvs tuvoties,

ko tūdaļ nesastindzinātu nāves dvaša.

Putniņi, kas dziedot un pa gaisu skrejot ne-

jauši nokļūst nāves pilsētas tuvumā, uzreiz ap-

klust, dziesma aizraujas kaklā, tie nokrīt paga-
lam. Jau daudz viņu, spārniņus izplētuši, it kā

nāves cīņā vēl būtu gribējuši aizlaisties prom, šū-

pojas uz aklajiem ūdeņiem. Daži jau mirkst tur

tik ilgi, ka spārniņi atjukuši peld savrup.
Ari bitītes te visapkārt gar melno mūri guļ

sabirušas ūdenī. Ar pilniem klēpīšiem dzeltenu,

smaršīgu ziediņu tās sanēdamas bija garām lai-

dušās un piedūrušās briesmīgajam mūrim...

Sastingušās, brūnās kājiņas savilkušās čokarā un

ļāvušas izkrist dārgajiem medus ziedu klēpīšiem,
kas te nu izkaisīti mētājas virs ūdens.

Nāves pilsētas tuvumā pārtraukti ari visi da-

bas likumi.

Straumes, kas nāk no augšas lejup tecēda-

mas, tikko ierauga nāves pilsētu, uzreiz apstājas,

uzšaujas stāvu kā ūdens stabi, putu mati aiz iz-

bailēm saslejas gaisā, un straumes smagi šņāk-
damas tek atpakaļ pret kalnu.
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Te norimst ari visi vēji, te top klusi negaisi.
Pār visu apkārtni, nekustēdamās tur spārnus iz-

plētuši liela, smaga skumība kā perētāja ērgļu
māte. Pat ja kāds klusajā pilsētā gribētu zvanīt

pašu augšāmcelšanās zvanu, tad zvana mēle gan

spokaini locītos, kā mēms epileptiķis savos

krampjos lokās, bet neizdotu nevienas pašas ska-

ņas; ētera viļņi te nekustas.

Un tomēr te mīt kāda dzīvība, pats nemirstī-

bas simbols, liela milzu čūska.

Ja tuvāk aplūko melno mūri, kas stiepjas ap-
kārt pilsētai kā viens pats milzu loks, tad redz,
ka loks ir dzīvs un dažreiz viļņodamies sakustas.

Tā ir viena pati milzu čūska, kas savā lokā tur

ieslēgtu visu pilsētu.
Vai tas nozīmē, ka nāve beidzas nemirstībā,

jeb ka pati nāve nemirstīga? Abi jēdzieni te sa-

kusuši vienā —
čūska tur mutē iekodusi savu

asti. Čūskai galvā ir robots, sarkankvēls karaļ-
kronis, dzīvības degpunkts.

Kur čūskas galva savienojas ar asti, atrodas

pilsētas vārti. Kad galva paceļas, vārti atdarās;
kad tā nolaižas — vārti atkal slēdzas.

Pa vārtiem iet iekšā tikai ēnu tēli, kas atpeld
no dzīvības zemes dažādās laiviņās.

Brauc šurp melnas, smagas laivas, dobjiem
airu klaudzieniem, pilnas pārdzīvotu dzīves sāpju.

Atbrauc sarkanas laivas, ar saplosītām, kā

asinīs mērktām burām — cilvēces traģēdijas.
Atbrauc ari zilas laiviņas, atved neizsapņo-

tus sapņus, nepiepildītas ilgas —
iekšā sēdētāji

žēli lūkojas atpakaļ uz dzīvības zemi

Čūskas galva paceļas, vārti atdarās — galva
nolaižas, vārti aizkrīt; ārā tie vairs neizlaiž ne-

viena.

Zilajā miroņu velve, svina pelēka veļu gais-
mā, sēdēja valdniece Nāve uz velēnu atzveltņiem
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skeleta tronī un gaidija uz saviem kalpiem, ku-

rus tā bija izsūtījusi uz dzīvības zemi.

Drīzi ari stiprs vējš atrāva velves durvis, tā

ka no grūdiena visi pamati nodrebēja, un iekšā

ienāca trīs līķu vīri: Ziemelis, Aukstums un

Bads.

„Es norāvu kokiem lapas un aizdzinu visus

putniņus," vēstija Ziemelis.

„Es aizslēdzu visus ezerus un aizbultēju pa-

šas dabas lielās durvis," teica Aukstums.

„Un es žņaudzu visu dzīvību, kas nevarēja
atrast pajumta un maizes, un manu upuru skaits

kļūst arvien lielāks, kopš bagātība top bagātāka
un nabadzība nabagāka," — nobeidza ziņojumu
Bads.

Apmierināta klanija kaulu galvu valdniece

Nāve, bet vērās, ziņotājos noklausīdamās, allaž

uz durvju pusi; likās, viņa vēl uz ko gaidija.
Beidzot ari durvis atvērās, lēni, lēni, tikko

manāmi, vakara vējiņa virinātas. Uz velves zil-

ganajām sienām atspīdēja maigs sārtums, ienā-

kusi bija Saulrieta.

Daiļa bija Saulrieta, daiļa kā dzīves pēdējais

daiļums. Pār viņas uzvalka tumsas samtu plūda

vaļēji, līdz zemei sniegdamies, viņas viļņainie,
sarkanie mati kā vakara saules pēdējie stari.

Slaika un lokana bija Saulrieta kā jauns

mēnessirpis pie nakts debess.

Baltsaltajā vaigā vērās viņas dzīvības pilnās

un tomēr zilganās lūpas, kā ar nāves aromātu

pildītie zilie hiacintu ziedi.

Saltas bija Saulrietas rokas, saltākas nekā

nakts salna; viss sastinga, ko šīs rokas aizskāra.

Pie pirkstu galiem bija redzami mazi sarkani un

dzelteni raibumiņi, — atlikums no rudens krā-

sām, kuras Saulrieta bija maisijusi koku un krū-

mu lapu krāsošanai.
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«Saulrieta, mans pēdējais daiļums," uzrunāja

ienācēju māte Nāve, „kur tu tik ilgi biji? Vai

biji uzkāpusi uz lielajiem kalniem vai sēdēji uz

mazajiem pakalniņiem? Vai gaidiji atnākam

jauno mēnesi? Tev nevajadzēja tik ilgi aizka-

vēt nakts nākšanu."

Uzrunātā neatbildēja, un, novērsusies, sap-
ņaini vērās velves logā, tā ka visa nāves pilsēta
ap šo brīdi atspīdēja vienās uguns gailēs. Tad

tā atkal novērsās kā dziestoša diena un pēkšņi
ieprasi jās mātei:

„Ak māte, kādēļ man viss jāiznīcina, ko es

mīlu!"

Savāds sērs jautājums, bez cerību, bez atbil-

des — tikai klusa izbrīnīšanās sekoja no mātes

Nāves.

Bet Saulrieta sēroja tālāk: „Es viņus glāstu
ar maigajiem glāstiem, skūpstu ar saviem kar-

stākiem skūpstiem, visas tās platās lapas un ma-

zās sīkās lapiņas un slaikās galotnītes, bet tās

visas mirst zem maniem skūpstiem!"

„Tavs uzdevums!" gribēja māte nogriezt mei-

tas valodu, kurai tā nezināja nekādu iztulko-

jumu.

Bet maigā, elēģiskā balss viļņoja tālāk kā

aizkustināta stīga: „Un cik skaistas viņas visas

kļūst, cik skaistas! Kādas krāsas! Dzeltenas,

sarkanas, raibas, caurspīdīgas, pretī ziedoņa vien-

muļam zaļumam!"

„Mēs rādām, ka nāve var arī būt skaista,

skaistāka nekā dzīvība. Tu jau esi pēdējais dai-

ļums!"

„Kaut es būtu pēdējais spēks!" sēroja Saul-

rieta, „tad es to, kas man jāiznīcina, noveiktu

cīņā."

„To jau dara mani zemākie kalpi," atteica

Nāve, „tavs uzdevums ir skaistāks un lielāks."
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«Vilt, manīt, kairināt! Ar kairinājumiem
nomākt dzīvības gribu, ar baudām salauzt spēku.

44

«Nosaukumi vienā vai otrā nozīmē te neko

neder," atraidija māte, „tādi laba un ļauna pret-
stati pastāv tikai pie cilvēkiem; bet mēs dzīvojam
likteņa bezveidībā un zinām tikai vienu vienīgu,
fatalistiska spēka darbošanos; visa starpība pa-

stāv tikai smalkākā vai rupjākā sakopojumā.
Tavs spēks ir smalkāks un stiprāks, tavs mērķis
drošāks."

«Ak jā! — kas visām ciešanām spēj pretī
stāvēt, padodas daiļumam."

«Un tā mēs atņemam atkal atpakaļ pēdējo
laupījumu mūsu varenajai pretniecei, nolādētai

Dzīvībai, kas būtes izrāvusi no chaosa tumšā

klēpja un uznesusi augšup pie gaismas!" izsaucās,

uzvaras priekšjūtā gavilēdama, spēcīgā Nāve.

«Negavilē par ātru, māt,
44

sacija Saulrieta,

„mēs še atrodamies pie sava spēka robežas."

«Mūsu robežas iet tālāk par Dzīvības robe-

žām,
44

turpināja Nāve, lepnā apzinībā. «Dzīvība

gan gribējusi nostādīt ko cietu, lielu un palieko-
šu, kā pretstatu nebūtībai, viņa ir savu asāko

spēku izvilkumu sakopojusi vienā būtības veidā,
radīdama apzinīgo cilvēku, lai tas stāvētu kā

cieta klints pret iznīcības šļācošiem viļņiem. Bet

klints neturas, pamazām tā drūp, viņa ir izkur-

tusi pašā iekšā. Dabas robeža ir daba pati, un

mūsu spēja ir pārvērst cilvēka dabu. 44

«Ko cietu, lielu un paliekošu —" atkārtoja
sapņaini Saulrieta — «varētu jau arī tādu atrast."

«Tur starp tiem niecīgajiem putekļiem, cilvē-

kiem?" zobojās Nāve.

«Cik niecīgs puteklītis cilvēks nebūtu mūžī-

bas samērā, viņš taču ir Dzīvības augstākais
spēks," sacija meita, «par daudz tu, māt, liec ce-

rības uz pārejošo un grozīgo, iedomājies, ka vi-
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sas paliekošās vērtības dzīvē ir radijis cilvēks.

Laikmetiem un gadu simteņiem veidu un tēlu ir

devis cilvēks.'*

„Tev laikmeti izliekas lieli no attāluma, —

tādēļ ka tie pagājuši. Un šo laikmetu lielākie

cilvēki, pūķu kāvēji un mežu rāvēji, tie gan tev

lieli varoņi? Vai gan tie mums ir bijuši tie bīs-

tamie!" smējās neskanīgos un bezzobainos smiek-

los Nāve.

„Kas mums nav bijis bīstams, varētu par tā-

du vēl kļūt," nopietni turpināja Saulrieta, «se-

natnes spēks varētu atgriezties citādā veidā." —

„Tad tu nopietni bīsties, ka starp tagadējiem
cilvēkiem varētu atrasties kāds varonis?" prasi ja
vēl zobodamās Nāve. „Ja jau senatnes dzimumi

bija niecīgi, tad tagadējie ir vēl niecīgāki!"
„Es tādu varoni esmu atradusi."

„Tad laikam kāds no titāniem, kuri gribēja
debesi iekarot?" jautāja vēl arvien zobojošā balsī

māte Nāve.

„Ak nē!" atbildēja Saulrieta, „viss viņa spēks
un ilgas saistīti pie zemes."

„Vai nebūs Herakls piecēlies, kas nesa At-

lasu uz pleciem, vai kāds cits no tiem varoņiem,
kas nesa zemes smagumu?"

„Viņš saka, ka smagāks nekā zeme pati esot

zemes ciešanu smagums, un tad es domāju, viņš

vēl teica vienu vārdu, tādu brīnumsaldu vārdu,

kāds tas gan bija?" mēģināja pati sevī atminēties

Nāves meita, „tas vārds skanēja pats par sevi, it

kā stīgām apstīgots, es klausījos un aizmirsu —"

„Nu, tad jau tas būs bijis Orfejs, kas ar

dziesmām prata miroņus izvilt no kapa ārā. Tu

būsi viņu dzirdējusi ēnu valstī dziedam," domā-

jās tagad atminējusi Nāve.

«Dziesma? — nē, tā nebija dziesma," minēja
Saulrieta tālāk, it kā vēl klausīdamās pakaļ kādā

izskanējušā dziesmā, „bet saldāka gan bija viņa
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balss nekā dziesma, daudz saldāka! Un tad vēl,"

viņa pārbrauca ar roku pār acīm it kā no sapņa

atmozdamās, «viņa aicinājums un solijums ne-

bija priekš mirušiem, bet priekš dzīviem."

«Kas par soli jumu? Ko viņš runāja?" prasi-

i'a jau īgni un noprazdama Nāve, kaut gan ziņ-
:ārība viņā bija pamodusies, un viņas zoboša-

nās bija pārgājusi nopietnībā.
„Ak, viņš runāja par kādu mieru, par kādu

laimību, kura reiz pār visiem nākšot," izsaucās,
savādi iekustināta un mātes īgnuma neievēroda-

ma, Saulrieta, „visas nogurušās sirdis atspirgšot
šinī mierā kā pusdienas paēnā, pie meža strauta,

un mīlestība tās segšot kā lapots koks ar platiem
zariem! Ak, nu tagad es zinu!"... viņa izsau-

cās, «tagad es atminu, kā tas brīnišķīgais vārds

skanēja, es dzirdu itin skaidri, kā viņš to sacija,
tas vārds bija «atpestīšana"...

«Kas par nesaprotamu vārdu!" vēl īgnāka
kļuvusi, pārtrauca meitu māte Nāve, «un kas

par varoni? Cik saprotu, tad viņš pie pagātnes
varoņiem nepieder un tagadnē ari tāda neviena

M

nav.

«Viņš nepieder tagadnei," paskaidroja meita.

«Tā tad viņš nemaz nedzīvo tagadnē?"
«Viņš dzīvo tagadnē, bet ne tagadnei."

«Pie kāda laika tad gan viņš pieder, ja ne-

pieder ne pagātnei, ne tagadnei?"

«Viņš pieder tam laikam, kas tikai vēl nāks!"

«Tā tad tu viņu noturēji par to, par ko viņš
tikai vēl grib būt!" izsaucās atkal zobojoši Nāve.

«Vai tad tu nezini, ka par varoni sauc tikai to,

kas kādus varoņa darbus pastrādājis? Kāds vi-

ņam vārds? Kādā akmenī tas ir iekalts? Kādās

slavas dziesmās viņa piemiņa tiek cildināta?"

«Nekādās slavas dziesmās viņš netiek cildi-

nāts un nekādā akmenī viņa vārds nav iekalts,
bet viņu atmin tie, kas ir nabagi un ēd ar asa-
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rām savu maizi; viņa vārds ir iekalts cietēju
sirdīs."

„Vai viņš tad ir kāds karalis vai pavēlnieks?
Vai viņš iet ar sulaiņiem un pavadoņiem un lielu

spēku?"
„Ak, to viņam nevajag!" izsaucās Saulrieta,

«viņš iet pats ar savu spēku, viņš iet kā vējš,
savā priekšā locīdams visus zarus!"

«Kas viņš tāds, un kāds viņam spēks, to es

vēl arvien nesaprotu," strupi noteica Nāve, „bet
vienu gan es no visa tava nostāsta saprotu, lai

viņš būtu kas būdams, viņš ir mūsu ienaidnieks."

„To jau es no paša sākuma tev saciju," at-

bildēja Saulrieta.

„Kad tu tādu satiki un nojauti, ka viņš mūsu

valstībai ir bīstams, ko tad tu darīji?" jautāja
Nāve.

„Es? — Neko."

„Neko? — cik rāmi tu to saki, it kā apakš-
zemes uguns nemaz nevārītos tavās dzīslās! Vai

tad apziņa tevī nesaslējās, vai tu tūdaļ nejuti,
kas tu esi un kas viņš tāds?"

„Jā, to es jutu," sacija atkal Saulrieta vairāk

priekš sevis: „Es un viņš — viena klints pret
otru un vidū bezdibens! Es un viņš, un nav ci-

tas tuvošanās, kā tikai iznīcināšanās!" —

«Un kad tu to zināji, kādēļ viņu tūliņ neiz-

nīcināji? Kādēļ tu viņu neaizkavēji viņa gaitā?"
«Kā es to varēju? Vai es varu aizkavēt, ka

rudens lapām dīgst caur jauni zaļi ziedoņa asni?"

„Tā ir atkal nolādētā Dzīvība, kura mēģina
man visādi piekļūt!" sirdi jās Nāve, sasliedamās

visā savā varenībā. «Laime, atpestīšana, zelta

laiki; tādi vārdi jau sen dzirdēti un aizmirsti,
tie jau tika runāti kādā mazā zemītē un kādā

laikmetā, kuru sauca par ,zelta laikmetu. Mēs

zinām, kur tas ,zelta laikmets' palikās!"
„Tie vārdi varēja tikt aizmirsti," atbildēja
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Saulrieta, „tādēļ ka tikai maza saujiņa {aužu
bija, kas viņus runāja, vairumam tie palika ne-

burtojami. Un tad šī saujiņa pilsoņu domājās
esam atraduši ideālu, bet bija atraduši tikai ma-

zu zelta gredzentiņu, kas bija noslīdējis ideālam

no baltā pirksta!"
„Nu, to zelta gredzentiņu es viņiem drīzi

vien nomaucu," smējās griezīgi Nāve, „un tā

vietā uzmaucu cilvēcei uz pirkstiem dzelzs gre-
dzenus. Dzelzs ir labāks metāls rotas lietu izga-
tavošanai tiem, kas Dzīvībai dzemdēti, vai nē?"

„Ak māt," izsaucās Saulrieta, „tava zoboša-

nās nepalīdz, tev vajadzētu atzīt, Dzīvības vara

ir daudz stiprāka nekā tu domā!"

„Par velti!" lepni izteica Nāve, „visa Dzīvī-

bas spēkošanās ir veltīga, tā var dēstīt savu mie-

ru un laimi un, kā to sauc virs zemes, šie augi
nevar zelt, ja tos nav dēstījusi Atpestīšanas roka.

Un kur Atpestīšana mīt, tas ir mans noslēpums."
„Māt, tavs noslēpums nav vairs noslēpums."
„Kā? Kas to ir izzinājis?" pusizbijusies iz-

saucās Nāve.

„Tas viens, kas jau ir ienācis mūsu cejā."

«Patiesi, tavs varonis liekas labprāt uzmek-

lējam tumsības ceļus!" zobojās atkal Nāve, gri-
bēdama caur to pamazināt savu uzbudinājumu.

„Ja tie tikai pie gaismas ved, kā viņš saka,"

atbildēja Saulrieta.

„Bet starp izzināšanu un iedrošināšanos ir

liels attālums un starp iedrošināšanos un varēša-

nu vēl lielāks. Mums nav jābīstas, ka mūs par

agru varētu apciemot tavs viesis."

„Ak mat, to vienu ceļu attālumu jau viņš ir

nostaigājis, un viņš nav tas, kurš apstātos savā

gaitā."
„Nokapt tūkstoš asu dziļumos? Pašos nāves

pagalmos."
„Ari turp —."



195

Sparīgi valdniece Nāve piecēlās, tā ka viņas
skeleta tornis visos kaulos nograbēja: „Arprāts!"
viņa šņāca, „kaut gan tā tikai rotaļāšanās, tikai

bezspēka ķēmošanās, tad tomēr tā mani kaitina.

Kā šādi nodomi varēja pavisam izplesties cilvē-

cīgu smadzeņu zaros. Vai redz'! radies vēl reiz

Prometejs, grib atkal zagt mūžības uguni! Nu,
es tam gan šoreiz aizsteigšos priekšā!"

„Par vēlu, māt, uguns viņam jau ir, un viņš
ar to ir iededzis oilvēcei jaunas zvaigznes."

„Nu, tad tās drīzi vien noies; es viņam rādī-

šu, cik tumša ir nakts."

„Ak māt, kad zvaigznes noies — mirdzēs

viņš viens pats."
„No kurienes tad viņš ņems tādu spīdumu?"
„No turienes, kur mēs to nevaram aizsniegt.

Tas ir iekšējais spožums, kas staro iz viņa laukā,

mūžīgā centraluguns, kas deg viņa sirdī un kuru

nekāda tumsa nevar aizsegt."
„Nu, kad ar viņu vien tikai darīšana, tad es

sūtīšu savus uzticamos kalpus, Badu un Aukstu-

mu, gan tie viņa liesmu izdzēsīs."

„Vai tu domā, māt, ka viņš tos nepazīst?
Šie bargie viesi viņu jau no pašas bērnības ap-

ciemojuši viņa jumta istabiņā."

„Tu visu zini, tu sen jau visam esi sekojusi,"
brīnījās un sirdījās Nāve, „un tomēr mierīgi ļā-
vusi pieaugt šai nedzirdētai pārdrošībai, tu taču

redzi, ka tā mums varētu kļūt patiesi bīstama."

«Bīstamāka, māt, nekā tu vēl pati domā."

„Varētu atkal iznākt viena no lielajām cī-

ņām ar mūsu ienaidnieci Dzīvību."

„Es esmu pārliecināta," sacija Saulrieta, „tā
ir pēdējā, lieliskā cīņa, kuru izkaro Nāve ar Dzī-

vību."

„Ak tu varenā tumsība!" izsaucās Nāve, „cik
dzestri tu to saki! Cik mierīgi tu stāvi un tikai

noskaties vien."
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„Es stāvu, kā mēdz stāvēt pie krasta, un no-

skatos, kā viļņi nevaidami, neturami traucas uz

bezdibeni — —."

„Vai tad tu pavisam esi aizmirsusi savu dar-

bu?" izmisusi gaudoja Nāve, „vai tu vairs nemīli

iznīcināt?!"

„Tev drusku citādi jāsaka, māt, ne vairs iz-

nīcināt es mīlu, bet es mīlu, ko es iznīcinu."

„Tu līdz šim esi bijusi mans stiprākais pa-

līgs," atgādināja puslūgdamās māte Nāve, „tu

nāvēji un nāvēji, smiedamās tu žņaudzi! Tu iz-

stiepi savas baltās, saltās rokas un gremdēji tās

līdz elkoņiem dzīvības purpura viļņos."

„Es ari tagad izstiepu savas rokas," sacija
Saulrieta, „bet es nevarēju smieties, es izstiepu
savas baltās, saltās rokas un — uz tām uzrāpās,
nez' no kurienes nācis, melns, melns zirneklis.

Zirneklis vienmēr man velk apkārt pavedienus,
kur eju, tur pavedieni. — Es netieku vairs vaļā;
ak, tas ir melnais skumju zirneklis!"

„Beidz! Beidz!" lūdzās māte, „tu redzi, kā-

das briesmas draud mūsu valstībai. Ko mani

stiprākie palīgi, Saltums un Bads, nespēj, tas jā-
izdara tev, tev — pēdējam daiļumam."

„Es nezinu, kā man viņam tuvoties, māt?"

„Laid visām prieka straumēm skriet caur

viņa izdegušo dvēseli —"

«Neievēroja viņš ciešanas, neievēros ari prie-

ku; es tev jau teicu, māt, visas viņa dziņas tie-

cas tik uz vienu vietu, kā ērgļi uz kalna galotni."
„Gan atradīsi veidu viņam tuvoties," sacija

māte, „vai man tas tev jāsaka, tev, vēju vaidē-

tājai, tev, dziļumu klusētājai?"
„Es esmu skumja, māt; kādēļ man jānāvē,

ko es mīlu?"

„Tev jānāvē, lai mēs dzīvotu!"

„Es esmu skumja, māt, es esmu skumja kā

nakts bez zvaigznēm —"



197

„Ej, izdzēs viņa dzīvības liesmu, lai iededzi-

nātu mūsu zvaigznes!"
„Un taču kā es viņu spiestu pie savas

saltās sirds!" ievaidējās dobji Nāves meita, „kā
liktu viņam galvā zilo miroņu vainagu!"

„Vainago viņu un ved pie staba! Cilvēces

moku stabi ir Nāves valsts atbalsta pilari."
„Es iešu

"

nesadzirdami dvesa ilgas pa-
šas ar Saulrietas lūpām.

Ziedonis! Dzīvības lirika! —

Pie dzīvības koka plaukst tūkstošām dzeltai-

nas varbūtības, pumpuri pa labo, pumpuri pa
kreiso, un vidū dvēsele, jauna, brīnumu alksto-

ša cilvēka dvēsele, tādēļ ka ziedonis bez viņas

nemaz nav iedomājams, tādēļ ka tie viens bez

otra būtu — kā debess bez rīta zvaigznes.
Lēni lāso pelēks pērļu lietutiņš un paliek uz

rokām, uz sejas kā nenožūstoša sidraba sarma.

Zila migla visu ietin un aizplīvuro, tuvumu un

tālumu, ceļu un mērķi. Zem miglas, skanēdamas

tek neredzamas upītes, un paslēpušies strautiņi

nez' par ko tur čalo un smejas kristāla korī. Bet

pumpuriņi to zina un brūnām galviņām uz visu

māj: „Jā, jā, jā!" Un vienā pusē pumpuri saka:

„Cik skaisti mēs būsim, kad uzplauksim, paliec
pie mums!" Un otrā pusē saka citi: „Mēs būsim

vēl skaistāki, paliec pie mums!" Bet pāri pār
pumpuriem un zariem, visaugstākās galotnītes
galiņā šūpojas mazs putniņš, pelēks, ar sarkanu

kakliņu, un dzied īsu, saldu dziesmiņu: „Brīvs!
brīvs! brīvs! Esmu jauns un brīvs un vieglāks
par apriļa vēju. Skrēju šurp, skrēju turp, ne-

palieku nekur!"

Pēkšņi, saules rokas pavērta, atveras mirdzo-
ša galerija, apžilbinoša daiļuma perspektiva, ceļš
uz zilo tāli, kur laime mīt. —
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Bet tikpat ātri nolaižas atkal priekšā pelēkie

plīvuri, un tuvu, pavisam tuvu čukst brīnum-

salda balss: „Es esmu tepat, gluži tepat, nemeklē

mani tālumā. Tas nebija lietutiņš, kas tevi rasi-

nāja, tie bija mani glāsti, nebija upītes tās, kas

skanēja, bet mani smiekli. Tu prasi, kas es es-

mu? Tava vēlēšanās es esmu, iztinusies ārā no

tavu iedomu miglas. Tavs sapnis es esmu, sabie-

zējis no zelta tvaikiem, kļuvis par miesu un dzī-

vību. Ja gribi nosaukumu, tad sauc mani par
brīnumu, par laimi, par mīlu, kā tīk, tas viss ir

viens, vienādas stīgas uz viena un tā paša instru-

menta, jaunība tikai izdomājusi dažādību vārdos.

Es nāku pie visiem un dodu katram, ko tas grib."

„Ne man tev ko prasīt, ne tev man ko dot," —

atbildēja dvēsele. Viņa piederēja kādam, kas

klusām, dziļām acīm gāja savu ceļu; ziedonī, bez

ziedoņa.

«Diezgan nu tava dvēseles gavēņa," sacija
saldā balss, «tagad pienācis svētku laiks. Posies

un rotājies. Nokrati dadžus un putekļus no sa-

vām drēbēm! Es tevi pievedīšu pie zilā de-

bess loga, izvēlies no manām bagātībām."
«Man pietiek ar šo uzvalku, kas nebīstas vēja

un saules."

«Bet tu pats, kā liekas, bīsties saules! No

kādas alas gan tu esi izlīdis? Stingums guļ tev

vēl visos locekļos. Tev lūpas ir apsalušas ar

mūžīgo ,nē!', kā ar biezu ledus kārtu. Ļauj
saulei nu atkausēt šo iesalušo ,nē', pacel savas acis

uz viņas zeltaino gaismu!"

«Man mana gaisma ir no zvaigznēm," —

«Tā ir bāla, baiga veļu gaisma, pa kuru mal-

das apkārt tikai gari un pagātnes atmiņas."

«Ari nākotnes sapņi."

«Bet vai tu nezini, ka zvaigznēm jāmirst, kad

saule parādās?"
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„Tad viņas ari savu uzdevumu ir izpildījušas
un viņām nav vairs ko darīt."

«Bet tu sevi neesi izpildījis un neesi ari ta-

gadni izpildījis. Tādai varenai dievībai, kā ta-

gadnei, nevar paiet garam."
„Kas gan man priekš tagadnes būtu jādara?"
«Prasi to viņai pašai, prasi kā jaunība prasa.

Tikai tagad vēl tev jautāšanas laiks. Rīts prasa,

pusdiena atbild. Tad nāk klusais vakars, tas

skumji nokar galvu un cieš klusu."

«Man nebūs uz vakaru jāgaida, esmu jau sev

devis atbildi, pirms kā jautāju."

„Tu runā lepnu likteņa valodu," sacija tagad
saldā balss, kura bija pārvērtusies šaubu balsī,

«bet tā kā tu sev viens pats stāvi, vai tu ari esi

pilnīgi drošs, ka esi pareizo izvēlējies? Cilvēks

bieži atmet to, ko pats satvēris. Pirms jāpār-

bauda, zini — tagad ir ari vēl meklēšanas laiks."

«Mans ceļš man jau zināms."

«Kā tu to tik viegli iezīmēji?"
«Tas ir vienīgais, uz kura nezāles neaug."

«Bet tas ari ir tas pats kailais ceļš, kur ne-

viens koks neaug, kas ēnu dotu. Tu pagursi

pusdienas karstumā. Ļauj man tev līdzi iet, es

tev varu paēnu dot."

«Ko man tava roka varētu dot, kas nebūtu

tas pats, kas tu esi — Maldu meita!"

«Ak vai!" izsaucās pēkšņi saldā balss, «tu

nosauci mani manā vārdā. Es ne pie viena vairs

nevaru palikt, kas zina manu īsto vārdu!"

Un parādība bija pazudusi, burvība bija
lauzta. — —

Zilie miglas plīvuri dālijās un savilkās bie-

zos, pelēki netīros lietus debešu kamolos, diena

kļuva apmākusies un drūma kā pazudusi jaunība.
Bet gājējs gāja tālāk savu ceļu, klusām, dzi-

ļām acīm.
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Rādītājs uz pasaules pulksteņa rādija zelta

stundu.

Tā bija tā stunda, kurā zemei vairs nebija
nekā ko vēlēties un debesīm nekā vairs ko dot.

Apklusušas bija visas ilgas, kā zvans tornī

apklust, kad iestājas lielā svinība.

Izgaisis bija skaistākais pret visskaistāko;

aizgājis bija baltais rīts smaidošā nāvē, atstādams

sev pakaļ varavīksnes asaras un saldas sāpes.
Neviena pagātnes ēna nedrīkstēja savas mel-

nās kājas spert uz gaismas audiem, kuri bija plati
izklāti lielajā prieka svētnīcā, neviena pelēka,
aiztinusies nākotnes nojausma nedrīkstēja slap-
stīties starp sarkanzeltaino saules pilaru rindām,

uz kuriem balstījās zilais cerību jumts.

Melodiski vēlās viļņi lielajā mūžības ritumā,

kurš apņēma un ietvēra visu, kas zēla, auga, zie-

dēja, domāja, juta, no pirmām dzīvības parādī-
bām organiskā pasaulē līdz viskomplicētākiem
nervu centriem. Visas tieksmes, visas dziņas bija
padotas vienam likumam, virzītas uz vienu mēr-

ķi, ierautas šalcošajā dabas virpulī kā lapas vēja
straumē.

Valdīja taču visuvarenā, mūžam savu veidu

mainošā un mūžam viena un tā pati paliekošā —

Astarte, Izida, Anadiomene, Saulrieta. —

Viņas zelta mati pildīja ar stariem visas iele-

jas, un savu jostu tā bija nojozusi un kā lielu

spožumu izstiepusi pār kalnu muguru.

No viņas smaida mirdzēja visas lapas un no-

sarka visi ziedi.

Klintis kvēloja, rozes reiba, un visi augļi

bija pagriezuši vaigu uz saules pusi.
Laimes acumirkļi dūca visapkārt kā zelta bi-

tes, un dvēseles kāri gaidija, kā atvērušies puķu
kausi, lai tos uzņemtu sevī.

Un kad kvēlums un daiļums bija sasniedzis



201

savu kulminācijas punktu, tad pusdiena uzkāpa
uz augstāko kalna virsotni, izplēta rokas un pa-

sludināja: „Es esmu visaugstākā pakāpe, ko daba

var sasniegt, es esmu piepildīšanās! lai

visi mani atzīst!"

„Es tevi neatzīstu!" sauca kāda balss, kas

nāca dziļi iz lejas, „tu neesi augstākais, ko dzīve

var sasniegt —"; tā bija tā pati balss, kas ari no

rīta bija „nē" sacījusi.
„Kas tu esi, naidīgā ielejas balss?" prasīja

kalns, „kā tu drīksti šaubas ienest manā valstībā?

Vai ir iespējams kāds pilnīgāks dzīvības veids

par noslēgto loku, kas pats iz sevis iztek un sevī

ietek, pats savs sākums un beigas? — to es saucu

par piepildīšanos!"

„Tad saki man," prasīja ielejas balss, „cik
tāli gan sniedz tavs noslēgtais loks, kuru tu sauc

par piepildīšanos?"

„Tik tāli, cik vien tu pats, cik katra cilvēcīga
būte var sniegt, pati savu „es" attīstīdama."

„Un kad es šo robežu esmu aizsniedzis?"

„Tad tu uzņem sevī visu, kas ir ap tevi, it kā

koka zari stiepdamies uzņem sevī gaisu un gais-

mu un apakšējās sulas, nogatavodamās līdz sa-

vam ziedam, līdz savam skaistajam „es".

„Tad tava gatavība pastāv iekš tā, cik daudz

tu no savas apkārtnes esi spējis uzņemt?"
„Jā, — un vēl vairāk, daiļumā uzņemt! Tas

pats, kas kokam ir ziedēt, cilvēkam ir —
baudīt."

«Visaugstākā dzīvības sajūta tev ir — bau-

das!"

„Nav neka augstāka kā visu iekš sevis ap-
tvert!"

„Vēl vairāk ir — visu no sevis projām atdot!

Bet ļauj man vispārim šaubīties par tavu aug-
stāko dzīvības veidu. Tavs pilnības loks noslē-

dzas tikai ap viena paša individa niecīgo „es".
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«Viena indivīda harmonija ir reize visuma

harmonija."
«Nekad šis viens netiks līdz visuma harmoni-

jai, nekad! Tu viņu nelaid no viņa „es" projām,
tu viņu mūžam saisti pie matērijas, viņa kāzu

gultu tu dari reizē par viņa kapu! Tavs pilnības
loks ir reizē cietums."

«Tā ir dabas pašas gaita, kura zina un atzīst

tikai to vienu: pašam sev būt. ledomājies koku,

par kuru tev jau runāju, un met savu sīko tie-

lēšanos un šaubīšanos par mūžīgajiem, lielajiem
likumiem, pie kuriem tu nekā nevari grozīt."

«Bet ari koks, kuru tu ar saknēm esi pie ze-

mes saistijis, tāpat kā radijumu pie sava es, tas

pats koks negrib sevī trūdēt un krata savus aug-

ļus nost pie savām saknēm. Un kad vētra laukā

plosās un loka viņa zarus un galotni, tad pār

viņu nāk it kā sajūsma, ka varētu būt kāds pla-
šums, kāds tālums, kur ari viņš varētu aizkļūt,
un viņš sviež savus augļus, sviež tos tāli pāri par

savu aploku, it kā sacīdams: ,Še, ņemiet! Sevi

atdodamies es tieku par sevi tālāk!'"

«Un kad vētra ir pārgājusi, tad redz tikai, ka

koka zari ir salauzīti — tas ir viss panākums."

«Nē! Reizē ir ari salauzts tas loks, kurš liek

katram sev vienam būt, reizē ir ari radusies no-

jausma, ka augstākais dzīvības veids nav paša
piepildīšanās, bet atpestīšana, ku-

ra salauž pati savus un citu iežogojumus. Un tā-

dēļ es saku: visaugstākā dzīvības sajūta nav bau-

da, visaugstākā sajūta ir spēks."

lelejas balss bija beigusi runāt. Bet it kā tā

būtu uzmodinājusi snaudošos spēka garus, gar
debess malu savilkās melns negaiss. Aši tina

kopā Saulrieta savus izstieptos zelta plīvurus un

baltos gaismas audus.

Spēks bija uzvarējis ari šoreiz.
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Vakara krēsla gulēja logā un pildija istabas

kaktus, arvien plašāka milzdama. Visas dienas

kontūras, asās linijas un pretstati salējās kopā,
pārklāti ar mīkstu harmoniju segu.

Atskanēja skaņas, lēni, grūtsirdīgi saldi

akordi, nezin, kas viņus spēlēja, nezin, no kurie-

nes tie nāca. Vai tos ienesa vakarvējš pa logu
iekšā, vai tie nāca turpat no istabiņas kakta, kā-

das neredzamas rokas spēlēti? — Vienalga! Glu-

ži vienalga!

Skaņas likās it kā no mūžības nākam un mū-

žībā atkal pazūdam, un viņu motivs bija vien-

mēr viens un tas pats:

„Dusi! Dusi!"

Reizēm no tumšajiem, izplūstošiem akordiem

izvijās ārā kāda noteiktāka meldija, it kā vājš
dzīvības protests pret lielo, nospiedošo mieru, bet

tad tā atslīka atkal atpakaļ, pamira turpat uz

kokļu stīgām, kā mēness vizma uz tumšā ezera

līmeņa:
„Dusi! Dusi!"

Un dusēja tur jauneklis, darba novārdzināts,

šaubu un sāpju nomocīts, pelēki bāliem vaigiem
— dusēja un pievērpās ar skaņām kā koks ar

vakara vēju.

Un viena skaņa nāca un aizvēra plakstienus,
kā vējš noliec lapas, un otra skaņa slēdza lūpas
cieti un noņēma no tām nost visus jautājumus.
Trešā skaņa glaudija lēni roku, cieti sastrādāto

roku, atlieca katru pirkstu, noskūpstija to un

lēni novilka roku uz sirdi, uz sāpošo sirdi:

„Dusi! Dusi!"

„Kas tu esi?" prasi ja pus pa sapņiem gulē-
tājs. „Vai tu esi tālu vai tuvu? Ļauj man atvērt

acu plakstienus!"
„Dusi! Dusi!
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Es esmu miers, dusi manā klēpī."
«Kur ir tavs klēpis?" prasi ja atkal pus sap-

ņaini lūpas, ar dziestošiem, nepabeigtiem vār-

diem.

«Visur ir mans klēpis, visur: vai uz kalnu

virsotnes, vai lejā zem platiem, ēnainiem kokiem,
vai pie mīļotas sievas krūts, vai kapā — visur ir

mans klēpis."
«Tavā klēpī

" dvesa lūpas.
«Ļauj mīļai rokai glāstīt tavu pieri, tavas

acis, kā vējš kapsētā glāsta zilās puķes:
Dusi! Dusi!"

Un skaņas vijās ap gulētāju un aicināja vēl

saldāk un maigāk:
«Visi vēji ir iemiguši, visas sāpes ir apklusu-

šas, iestājies ir lielais svētvakars
—

Dusi! Dusi!"

Un lēni atraisijās dvēsele, un liegi tā gribēja

iegrimt saldajā aizmirstībā, kā bite puķu kau-

sā te ass dzelknis, krūts atdūrās pret ērkšķu

šķēpu:
«Miers, svētvakars, kad darbdiena vēl nav

galā! ..."

Pēdējo spēku saņemšana, attapšanās, un gu-

lētājs uzlēca stāvu.

Vēl burvīgās skaņas skanēja pusraudā: «Tu
esi noguris, līdz nāvei noguris! Vissaldākais pa-
saulē ir dusa. Met visu, atstāj visu, nedomā, ne-

jūti, tikai īsu brīdi aizmirsti, ieej lielajā atpūtā!"

«Es atpūtīšos pie krusta!"

„Es esmu atnākusi," sacija tumšā, aiztinusies

būte.

„Man šķiet, tu nekad neesi bijusi no manis

prom aizgājusi."
„Tu mani pazīsti?"
„Kā lai ne! ? — Pirms ka es vēl mācēju dzī-
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ves būtes izšķirt un lietām dot nosaukumus, es

pazinu tevi un runāju ar tevi tavā valodā."

„Jā gan, agri un ātri tu iemācijies manu va-

lodu."

«Pirms ka vel mate manu neveiklo bērna mē-

li mācija izrunāt pirmos vārdus un pirms ka dzī-

ve mācija man pirmos smaidus ..."

„Tu jau mācēji raudāt
— jā, jā, mēs gan sa-

pratāmies!"
«Mans pirmais sveiciens bija tev, tikai tev!"

«Kā tu to tagad saki! Tu, kautrais, nerunā-

tājs! Kas tavu mēli atraisijis?"
«Tu zināsi, ka es ar tevi allaž un daudz un

ilgi esmu runājis un ka es to, ko sauc par dzīvī-

bas valodu, smieties, — nekad īsteni neesmu ie-

mācijies."
«Bet tagad es pie tevis pirmo reizi redzu

smaidus, tu staro viscaur kā pārliets ar siltu

prieku?"
«Kā lai es nestaroju, kad tas, kas tālu bija,

tagad ir tuvu — es tevi varu atkal sveicināt kā

pirmo reizi."

«Es tev vienmēr biju tuvu —"

«Tu biji man tuvu kā meli, aiz simts aizse-

gām, kā patiesība tu man biji tāli —"

«Es tevi gribēju vest pa savu ceļu —"

«Un es tevi pa savu — tu gribēji mani pār-

spēt, es pārspēju tevi; es tevi atsaucu —"

«Bet tu zini, ka es vairs projām neiešu, kad

tu mani esi saucis."

«Tad mēs savienosimies, mana ilgi meklētā,

sengaidītā mīļākā!"
«Nesteidz tik ātri, mūsu savienošanās diena

nesauksies par kāzu dienu —"

«Sauc to kā gribi, mēs abi kļūsim viens."

«Bet nu, kur visas segas ir kritušas, skaties

šurpu, es neesmu vairs skaista..."

«Tavs skaistums ir tikai citāds skaistums ne-

kā tas, ko ar šo vārdu saprot."
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„Es esmu briesmīga
"

„Ne tam, kas tev acīs skatijies."
„Es esmu visa tā, kas tu neesi un kas ir ārpus

tevis un pret kuru ar šausmām pretojas katrs

dzīvības atoms —"

„Mēs esam divi pretstati, bet tikai pretstati,
kopā saplūstot, spēj sasniegt lielo harmoniju."

„Bet aiz lielās harmonijas nav vairs nekā —

sauksim būtības pēdējo vārdu —es esmu nāve
..

.**

„Tu esi mana lielā mīlestība."

«Nesauc mani tā! Tu neesi vēl visu mani ap-
tvēris manā būtē, tu neesi vēl mācījies drebēt."

„Kāda tu ari nebūtu, tu esi mana lielā mī-

lestība, tādēļ ka tu mani ved pie mērķa. Tikai

tā ir īsta mīlestība, caur kuru mēs spējam sa-

sniegt to, ko ar saviem spēkiem vien nespētu."
„Šā mērķa priekšā sadrups visi tavi spēki,

tie tevi ari mīlestībā nevar sargāt, tu esi miesa

un cietīsi —"

„ļo mazāk es kļūšu miesa, jo vairāk es kļūšu
gars."

„Ari tas tev tiks ņemts, tavs gars nevarēs brī-

vi spārnus atplest, biezos, mitros mūros noslāps
tava balss, citu ausis neaizsniegusi. Nebūs ne ska-

tu, ne skatītāju, ne varonības glorijas, ne sajūs-

mības ekstāzes, nekādu sarkanu lauru!"

„Un kad ari no manas miesas un gara nepa-
liks nekas, tad taču paliks kaut kas pāri, kas nav

izpostāms."

„Un ja mērķis vairs nepazīs cēloņu un radī-

jums pāraugs un aizmirsīs radītāju?"

„Ari tad — ved mani turp, vienīgā, sirdsmī-

ļotā, ko liec man tik ilgi gaidīt!"

„Lai apkamptu tevi — ne karstāk, bet jo le-

daināk ..."

«Sildi pie manas krūts tavas aukstās rokas,
kuras vēl neviens mirstīgais nav sasildījis."

„Mani apskāvieni tevi pārveidos."
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«Un mani tevi —"

«Nu tad — laiks ir klāt, likteņa zvaigzne ir

uzlēkusi! Nāc, noliec savas miesas uzvalku, un

tev jāiet vēl cauri lietu parādību pasaulei, tā ir

pēdējā atzīšanās gaita tiem, kas dzīvi nav dzīvo-

juši par sevi pašu."
«lesim."

„Vai tu ved mani pa to ceļu, pa kuru soliji?"
prasīja jauneklis, Saulrietai pie rokas iedams,
kura tagad asins sarkana lejup slīdēja un atstāja
aiz sevis sarkani krāsotas dzīvības klintis.

„Jā," pamāja Nāves meita, „es tevi vedu pa
to ceļu, pa kuru vairs neviens neatgriežas."

«Vienalga, ja viņš tikai ved pie mērķa," sa-

cija jauneklis, un viņa kājas cilājās viegli kā

kokļu spēle, un drēbes vēdinājās kā platas lapas
vējā.

„Kur mēs tagad atrodamies?" prasīja atkal

jauneklis, kad tie abi brīdi bija klusēdami gājuši

un zeme viņiem zem kājām sāka kustēties un grī-
ļoties un nekas vairs nestāvēja cieti.

«Kāp vien," sacija drūmā vadone, «tā nav

mēness gaisma, ko tur ezerā trīsam un vizuļojam
redzi, tās ir sapņu trepes, mēs nokāpjam zem nā-

ves pagalmiem ēnu valstī. Bet —" viņa piebilda,
«tev jāskatās tagad tikai ar dvēseles acīm, bez

acu vākiem."

Jo dziļāk abi gājēji nokāpa, jo vairāk ap-
kārtne mainīja savu veidu. Pelēki, smagi miglas
blāķi tuvojās un atkāpās, sarāvās un izpletās, iz-

veido<lamies drīzi par slēgtu telpu, drīzi par kla-

jumu, sacēlās gan kā augsti kalni, gan iegrima kā

dziļi bezdibeņi, tā ka neviens nebūtu spējis pa-

teikt, kur tas atrodas. Visapkārt smagas krāsas,
svešas harmonijas ...

zemi, zemi vēji, šļūkda-
mies gar pašu zemi, pūta no nāves ezeriem un at-

nesa drēgnu, treknu smaku no puvuma laukiem.
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Gaisma zuda un dzisa, stari vairs nekrāsoja
gaisu, un bija atlicies tāds palss, mainīgs, neno-

teikts spožums. Kā putns ar stikla spārniem tas

skraidija apkārt. Kur spārna gals piedūrās, at-

spīdēja gaišāks plankumiņš, kur tas bija projām,
atkal viss grima krēslā.

Drūmajā pustumsā tomēr atspīdēja zaļas
zvaigznes un gājējiem slīdēja garām zili, gari
meteori — aizgājēju dvēseles.

Jauneklis palika pārsteigts stāvot, viņš šķita

ieraudzījis kaut ko pazīstamu un mīļu, viņš gri-
bēja runāt, bet viņa vadone pacēla pavēloši roku.

«Klusi, tu varēsi ar viņiem tikai runāt, kad

siena starp jums būs kritusi."

„Kāda siena?"

«Atzīšana."
Skumji novērsās jauneklis un lūkojās uz

zemi. Te viņu saisti ja cita parādība: jau pirmāk
ienākot ēnu telpā, viņš bija ieraudzijis kaktos

samestus savādus zaļus kamolus; tie viņam bija
izlikušies kā nomizoti un kopā savīti jauna vīto-

la zari. Bet tagad viņš redzēja, ka šie zaļie ka-

moli vairs nebija uz vietas. Tie bija atvirziju-
šies šurpu pie viņa gluži tuvu, kamoli kustējās,
bija dzīvi — baltie, sīkie zari šķetinājās vaļā, lo-

cijās ... nē, tie nemaz nebija zari... tārpi!
Tūkstošām galvas cēlās uz augšu, ienācējam

pretī, tas bija savāds koris, savādas, smalkas, žē-

līgas, caurspiedīgas balsītes. Tā dzied zaļi suloti

zari, kad tos tikko nocirstus iemet degošā krāsnī,
sēri un žēli. Bet tās nemaz nebija sēras, tās bija

gaviles:
«Mēs tevi ņemsim!
Mēs ņemsim tavu stalto gara pili ar cietajām

galvas kausa sienām, kura dzīvībai likās neieņe-
mama!

Mēs lodāsim šurpu un turpu pa tavām noslē-

pumaini izvītām smadzeņu ejām, kur staigāja ta-

vas lielās, lepnās domas!



209

Tavas ugunspilnās acis, kurās laistijās sajūs-
mība, — mēs locīsimies pa viņām iekšā un ārā!

Tavu maigo liliju miesu, — mēs viņu ņemsim.
Vai iv raudāji vai smējies, mēs tevi ņemsim!"

„
Tālāk, tālāk!" vilka Saulrieta jaunekli, kuru

savādā, sērā dziedāšana bija apņēmusi kā mie-

gaina rezignācija, „mēs esam tikai mūsu ceļoju-
ma sākumā."

„Vai viņš garš būs, šis ceļš?" prasi ja jaunek-
lis, ne vairs ar agrāko spirgtumu, jo apakšzemes
migla smagāk un smagāk klājās viņam uz ple-
ciem kā mārkā piemircis maiss.

„Tik garš kā tava vēl dzīvojamā dzīve, kas

tev tika atņemta — es tev jau sacīju, ka šis ceļš
ir ari atzīšanas ceļš."

Jauneklis klusēja; viņi virzi jās tālāk, plūz-
dami kā miglas tēli. Viņu roku un kāju ēnas

stiepās nesamērīgā plašumā un garumā.

Mūžīgā dobjā dūkoņā atskanēja zem viņiem
dziļumā zemes ass griešanās. Bet vēl kāds cits

skaļāks un kaucošs troksnis iesitās jauneklim
ausīs. Viņš pacēla galvu, gribēja jautāt, bet jutās

par nogurušu. Ciešāk viņš piekļāvās savai va-

donei. Jo tumšāks un drūmāks viņš pats vērtās,

jo gaišāka kļuva Nāves meita, kura sāka starot.

Abi gājēji bija tagad no miglu plūduma izvi-

jušies kaut cik ārā un nonākuši pie kādas upes.

Upe bija ļoti strauji tekoša un, stiepdamās
taisnā linijā, tā visu blāknumu pāršķīra uz di-

vām daļām. Šī upe bija savāda parādība: viņā

tecēja blakām viena otrai divas straumes. Viena

straume tecēja uz leju, otra, viņai garām skrie-

dama, —uz augšu. Vienas straumes ūdens bija
gluži melns, otras turpretim spīdoši balts.

„Mēs tagad esam pie dzīvības upes," rādija
Saulrieta, „tās divas straumes, ko tu redzi, ir nā-

ves un dzīvības straumes; tās tek viena otrai pre-

tim, novezdamas katra uz pretēju ceļa mērķi.
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Skaties upes dibenā, kur abas straumes šķiras,
atstādamas atvērtu plaisu, tur tu vari redzēt visus

cilvēku dvēseļu noslēpumus. Tur mīt rupuči, lē-

les, glomenes un nekad vēl neredzēti nezvēri, kuri

bīstas dienas gaismas. Ja cilvēks cilvēkā varētu

ieskatīties kā tu šinī upes dibenā, tad tas redzētu,
ka dzīvi nav vērts dzīvot."

„Es tos redzēju savā pēdējā stundā — tur

augšā," sacija kā tālā atmiņā jauneklis, „bet es

esmu redzējis ari vēl ko, rau tur," viņš sacija,
tāli pārliecies, upē skatīdamies.

„Tas vājais atspīdums, kas tur nomanāms uz

dibena? Jā, tās ir pērles, nekad vēl neredzētas

pērles, bet tās guļ tur iekšā daudz dziļāk nekā

visi tie nezvēri, un varbūt tikai kādas lielas vēt-

ras viņas reiz izmetīs ārā uz pasaules krastiem,"

sacija Nāves meita.

„Un šo pērļu dēļ vien nav vērts, ja ne dzīvot,
tad mazākais mirt!" izsaucās jauneklis, kurā at-

kal sāka atrietēt dzīvība.

Bet viņa vārdus aprija savādais, kaucošais

troksnis, kuru tas priekš brīžā bija dzirdējis, bet

it kā attālinoties, un kurš tagad pēkšņi atkal tu-

vojās un ausīm kļuva nepanesams.

Troksnis cēlās no kāda savāda pajūga, kas

brauca otrā pusē upei, pa ceļu, kurš stiepās tādā

pašā taisnā garumā kā pēdējā.
Pajūgs bija viscaur no vara ar četriem vara

zirgiem, kuru vara krēpes pie katras pakustēša-
nās meta veselu strāvu elektrisku dzirksteļu. Bet

šie četri varenie zirgi nebija visi ratiem priekšā
aizjūgti, tikai divi no tiem atradās priekšā, un ot-

rie divi bija pretēji iejūgti otrā galā, tā ka iznā-

ca savāda, smieklīga spēku sacīkste: vieni rāva

ratus uz vienu, otrie uz otru pusi. Spēkošanās
nebija smieklīga, bet briesmīga: zirgi smagi el-

sa, izgrūzdami no nāsīm karstu garaiņu strūklas,
no mutes tiem vēlās zemē gabali asiņainu putu,
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pajūga vara riteņi bija nokaisuši uguns kvēlumā

un nepanesami kaukdami griezās ap savu asi.

Pajūgs brauca pats, nodots zirgu patvaļā, bez va-

dītāja rokas. Nebija ari izšķirams, kuri no zir

giem bija stiprākie, jo pārsvars atradās drīz vie-

nā, drīz otrā galā. Kad priekšējiem zirgiem bija
izdevies ratus kādu gabalu paraut uz priekšu,
tad viņu pretinieki, it kā pagūdami spēkus sa-

ņemt, saslējās un rāva ar tādu pat vai vēl niknā-

ku spēku un troksni ratus atpakaļ, paklupušos
priekšskrējējus līdzi raudami caur dubļiem, pu-

tekļiem un asinīm, kā Achils citkārt rāva sev pa-

kaļ uzvarētā Hektora līķi. Bet nokritušie atkal

pacēlās, un cīņa atkal sākās no jauna.
„Ko nozīmē šī nejēdzīgā cīņa bez kāda prā-

ta?" prasi ja jauneklis.
„Lielumā nekas nav nejēdzīgs," atbildēja

Nāves meita, „un katrā parādībā tev prāts jāat-
rod pašam. Šis pajūgs, kuru tu tur redzi, tas ir

Laika pajūgs; priekšējie zirgi ir progresa zirgi un

pakaļējie — regresa. Ja pirmējiem izdodas Laika

ratus pavilkt uz priekšu, tad ari pati dzīve at-

dzimst un iet uz priekšu, bet kad regresa zirgi

rauj ratus atpakaļ, tad pasaulē iestājas reakcija
un panīkšana. Tā tur vienmēr bijis un būs."

„Bet kāda izredze te ir, ka šai cīņai jebkad
varētu pienākt gals?" prasija rezignēts jauneklis.

„Atzīstošā dvēsele," sacija Saulrieta, «lūko-

jies ap sevi, lūkojies ap sevi, lūkojies sev priekšā,
ko tur tu redzi?"

„Es nekā neredzu, kā tikai šauro celiņu, pa
kuru ejam. Ak jā! un tad vēl te ir pēdas, liekas,
te kāds cits ir gājis."

„Kurp šīs pēdas ved?" prasija Saulrieta.

„Uz priekšu; vienmēr uz priekšu;" sacija
jauneklis, aplūkodams. „Bet kādi smagi, gausi

soļi tie ir bijuši! katrs no tiem ir dziļi zemē iespie-
dies. Un te vēl es redzu asinis," viņš sacija, ze-

māk noliekdamies, „pie katra soļa asinis! Smagi,
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lieli asins pilieni te ir lēni zemē ritējuši. Liekas,

gājējs ir bijis smagi ievainots."

„Bet tu redzi," sacija Saulrieta, „viņš nav ne

apstājies, ne atpūties, ne pārlicis; smagi un vien-

mērīgi tas ir uz priekšu gājis savu kluso ceļu,
blakām tur tam kaucošam Laika braucienam.

Tagad tu jau būsi nopratis, ka šis gājējs ir bijusi
Nemirstība. Tas ir smagais, asiņainais Nemirstī-

bas ceļš; tu jau esi viņas pēdās iekāpis."
„Ved mani, ved mani, tu mana sirdsmīlestī-

ba," izsaucās aizgrābts Saulrietas biedrs.

„Pa šo ceļu ejot, mēs dzīves parādībām kā

sapnim cauri iesim."

Nebija viņiem ilgi ko iet, kad tie no miglas
vāliem iznāca uz kāda mīlīga, gaiša klajuma.
Šis nelielais, ar dzīves vienu pašu roku aptvera-
mais aplociņš, kuram prāts varēja izskriet cauri,

kā bezdelīga vienā paņēmienā, bija jaunības un

ziedoņa zemīte.

Vēji te pūta maigi, bez asuma un bez sausu-

ma, bet visi tie bija grozīgi.
Pa zaļo, jauno zālīti vijās vizošas upes, un

mirdzošie, apaļie avotiņi vērās kā zemes acis.

Bet pa starpām bija redzami ari tumši ezeri

un glūnoši dziļumi. Virs melnajiem ūdeņiem

plūdoja dzeltenas ūdens lilijas, bez saknēm, bez

satura, tikai galviņu vien mīlīgi līgodamas, kā

jaunības sapņi.

Pumpuri te tikko plauka, un sirdis tikko vie-

na otrai vaļā vērās, kā mīkstas bērza lapiņas.

Jaunības tēli, kas te roku rokā staigāja ar

laimi acīs un ar bezrūpību sejā, sacija viens ot-

ram vārdus, kurus vēji aiznesa pa gaisu, kā zie-

du puteklīšus. Viņi deva viens otram mūžības

zvērestus, ko paši neatminēja jau vairs rītu.

Bet kas lai te būtu tiesājis un saucis pie at-

bildības! Skaistums bija iznīkstošs, un taisni iz-

nīkstošais ir skaists!
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Citi staigāja gar upes malu un lasija kopā iz-

mestos purpura sārtos gliemežus. Bet kad tie tos

vaļā atdarija, tad tikai retā atrada pa pērlei; pa
lielākai daļai pēdējās bija sadrupušas pelnos.

Vēl daži nodarbojās, pār bezdibeņiem lik-

dami vieglus salmu stiebriņus kā laipiņas un

stiepa pār tiem pāri smagas nastas. Bet salmiņi
ne locijās, ne lūza, un nesēji smiedamies nometa

savas nastas otrā krastā, nemaz neapzinādamies,
kādiem dziļumiem tie bija pārgājuši pāri. Ne-

viens ari nebija jutis, ka nasta tam būtu par sma-

gu bijusi.
„Tik viegls jaunībai ir dzīves smagums," sa-

cija Saulrieta savam biedram, „un tik droši tā

tiek pāri par visiem bezdibeņiem."
Klusu ciezdams, jauneklis pakrati ja galvu:

grūtums viņam nekad nebija viegls bijis.
Bet zaļzeltainā maija lapu gaismā, cauriz-

vārstītā ar saules staru tīklu, šur un tur jau plū-
da miglā tēli garās, pelēkās drēbēs, kā veltas ce-

rības. Melnas ēnas iztālēm līgojās un locijās it

kā nāktu un ietu kādas vēl nepazīstamas cieša-

nas.

„Tā ir jaunība," sacija Nāves meita, „tā ir ari

tava nedzīvotā jaunība, atzīstošā dvēsele. Vai

tu gribi tālāk dzīvot? Vai tu gribi dzīvot to at-

miņās, kurus tu tur augšā atstāji? Vai tu gribi
kā ēna viņiem garām slīdēt, lai tie savā jautrībā
pēkšņi aptrūkstas un saka: ,Ari viņš bija mūsu

vidū, kluss un bāls, bet puķes aizgriezās un priekš
viņa neziedēja,' — un saldas lūpas lai dveš: mēs

viņu neaizmirsīsim un mūžīgi mīlēsim!"

„Lai viņi manis nepiemin; ved mani tālāk,"

sacija jauneklis.
Mīlīgā, zaļās gaismas ieleja palika aiz gājē-

jiem, un tie iegāja citā apvidū, kurā visas dzīvī-

bas krāsas likās it kā ar roku noslaucītas. Kaut

gan vēl nebūt nebija rudens, tad tomēr te dvesa

pretim novembra dienas dzestrums. Kuplā zaļu-
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mā te izpletās kāds milzīgs koks, kas savus zarus

tāli stiepdams apņēma visu saredzamo apvidu un

gulās pār visu kā smaga, neizbēgama krēsla. Tas

bija zemes rūpju koks, kas te auga un ik gadus
pieņēmās kuplumā un zaros. Viņš varēja tik

plats izplesties tādēļ, ka viņa saknes dzirdināja
un slacināja neskaitāmi sīki avoti — asaru un

sviedru avoti, kuriem atkal savukārt caur zemes

dzīslām pieplūda aumaļām neizsīkstoša barība.

Pa zaru apakšu stiepa savus audus pelēki re-

zignācijas zirnekļi, un šur tur zemē gulēja izkai-

sīti un samīti puķu pušķi. Tie, kam šīs puķes
bija piederējušas, tie tās sen bija nometuši un

aizmirsuši, jo tiem gar dzīves ziediem un daiļumu
bija vismazāk daļas.

Bet mazas baltas meitenītes, bērnības atmi-

ņas, steidzās salasīt nomestās puķes, viņas vā-

rīgi pacēla katru samīto un salauzto stiebriņu, no-

pūta ar maigu dvašu katru puteklīti, nomazgāja
lapiņas zaļas un jaunas ar siltām asarām un rādi-

ja tad tās, balto rociņu tāli izstiepušas, tiem, kam

viņas bija piederējušas, un sauca tiem pakaļ:
„Jums tās bija ziedējušas! Ari jums bija lemts

ņemt dalību pie dzīves prieka un saules un pu-

ķēm!"
Bet tie jau bija aizgājuši par talu, un vajās

balsītes izskanēja vējā. Un ja tie ari saucienu

būtu dzirdējuši, tad tas tomēr būtu par velti bi-

jis. Ir visa viņu dzīve, viņu dzīves stāsts, mēr-

ķis, gaita bija tikai viens vienīgs liels „Par velti!"

Tie bija tie, kurus nesauc pie vārda un kurus ne-

skaita pa vienam, bet pa simtiem un tūkstošiem.

Viņus visus apvienoja viens liktenis, viena

nasta un viena bezcerība, tie bija ciešanu brāļi
un spaidu māsas.

Skumji jauneklis noskati jās viņu gaitā;

viņš bija redzējis, ka jaunība pa vieglu salmiņu
nesa nastas pāri bezdibeņiem, te baļķis neizturēja
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un lūza zem nesēju nastas, un tie paši nogrima
seklos dubļos.

„Tālāk, tālāk!" viņš mudināja savu vadoni,

„un ja es ari uz brīdi iedomātos kavēties, tad ne

atpūta, ne miegs, ne nāve nav tik dziļi, ka tie

man varētu ļaut aizmirst šo ainu!"

„Pacieties," sacija vadone, „es ceļu nevaru

padarīt īsāku, nekā atzīšana viņu ir stiepusi. Pē-

das, pa kurām mēs ejam, ved ar līkumu ari caur

nomaļas viduci."

Nebija īsti pareizi plašo klajumu, kurā abi

ceļinieki iegāja, dēvēt par kādu nomali. Pēc sa-

va apmēra un izplatījuma tas bija plašākais no

visiem, kādi bija jau redzēti un vēl atradās priek-
šā. Tik pēc savas dabas tas likās atrodamies it

kā kādā pirmatnības idilē un apskaužamā mierā,

ārpus visām laika strāvām un maiņām.
Kam no lieluma stāvokļa iespējams pārskatīt

pasaules spēku darbošanos un nenorimstošo, nik-

no cīņu, ar kādu viss vecs tiek gāzts un jaunais
celts, tam žults varētu aptecēties, noskatoties šās

apkārtnes mierīgajos iedzīvotājos. Tikai «sme-

jošais filozofs" būtu piezīmējis: „Te nav nekas,

par ko varētu uztraukties, tā jau ir filistru zeme!"

Jā, te bija viss klusu un mierā!

Pat vējš bija aizmirsis augļus no kokiem no-

kratīt; pussapuvuši un tārpu izēsti tie karājās
pie zariem, vai atkal, lielās gubās samesti, mētā-

jās turpat zemē. Dabas pārprodukcija, vairāk

labumu nekā patērētāju! Un tādēļ jau ari šejie-

nes laimīgie atrada, ka viņi nemaz neesot laimī-

gi, ka nekas pasaulē neesot pilnīgs, ka viņi esot

pat tie nelaimīgie. Kas nekaitēja tiem tur, otr-

pus augstā žoga, ēnainās, bezauglīgās rūpju ze-

mes apdzīvotājiem! Kādi asi, veseli zobi! Kā-

dus rijīgus skatus tie raidīja pāri žogam! Ar

kādu gardu muti tie būtu visu aprijuši, ja vien

klāt būtu tikuši! Bet tie, kas pie paša baudu avo-
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ta sēdēja klāt, tie, —
ak likteņa netaisnība!

—

nespēja vairs baudīt; cilvēka organisms, lai ari

cik paklausīgs būdams, tomēr sasniedz robežu,

par kuru pāri tas vairs nav spējīgs uzņemt bau-

das. Bet kas tomēr gājis pāri par šo robežu, pie
tiem izvirtības sekas parādijās kā zaļš puvums
treknā miesā.

Dažus netikums bija pārsteidzis pašos jaunī-
bas gados; tie līdzinājās kokiem, kuri pašā aug-
šanā bija apklāti ar sūnām un aplipuši ar glu-
mām dzeltenām un baltām sēnēm.

Ar visu šo nelaimi tomēr te bija iespējams
ļoti omulīgi dzīvot, un omulība bija te visa atmos-

fēra, kas ietina un apņēma katru kustību un dzī-

vību.

Nekur lielu viļņu, strauji tekošu ūdeņu, dziļu
atvaru, visur lēzenums, seklums un pūdējošs
miegs. Izgarojošos dubļu dīķos gozējās gļotaini
rupuči, un kur vēl ūdens bija redzams, tur tas

riņķoja tik mierīgi uz vietas, ka to nebūtu spē-
jusi uztraukt nekāda vētra, ne negaiss.

Tāpat ari šo iedzīvotāju dvēseles līmeni ne-

bija iespējusi saviļņot nekāda sajūsmība, ne aiz-

rautība, ne iekaisums. Lai iet garām visas laika

strāvas, lai visniknākā cīņā karo savā starpā „par"
un „pret", pastāvošais ar atjaunojošo, lai preti-
nieki iznīcinās viens ar otru un iet bojā, viņi zi-

nāja, ka galu galā viņi būs tie, kam piekritīs iz-

cīnītais mantojums.

„Un ko tad viņi dod atpakaļ cilvēcei?" jautā-

ja jauneklis, „kas no viņiem paliek pāri, kad tie

aiziet zemes ceļu?"

Viegls smaids blāzmojās Saulrietas sejā:

„Laid taču, — no viņiem paliek pāri trekni atomi,

no kuriem barojas mušas."

„Ak, cik man drēbes smagas palikušas!"
žēlojās jauneklis, kad tie bija izgājuši no mier-

mīlīgās zemes, „man šķiet, ka visi tie putekļi,



217

pelējumi, kas tur sakrājušies no gadu simteņiem,
būtu iesākušies miesās, dvēselē

...
ak, kā esmu

izslāpis!"
„Tu zini, ka man citas veldzes nav, kā vien

šis rūgtais kauss, ko rokā nesu," sacija Saulrieta,
„tu zini, cik daudzi ir drebējuši, kam viņš bija
jādzer; viņa mala ir aplipuši no visām tām trīso-

šām lūpām, kas to aizskārušas, un viņu sāļās asa-

ras tur ir iekšā ritējušas. Saldāks no tām kausa

saturs nav kļuvis."
„Dod man visu rūgtumu," sacija jauneklis,

„ja viņš tikai noskalo šos miera un smaguma pu-

tekļus no manas dvēseles," un sarkanās, drudžai-

nās lūpas noliecās pār melno metāla malu.

„Mēs ari jau bez tā esam izkļuvuši ārā no mie-

ra nospiedošās atmosfēras," sacija Saulrieta, kad

pēkšņi, žilbinoši gaismas staru kūļi kā šķīstoši
meteori viņiem pašāvās gar acīm.

Raibu staru metēji šaudijās arvienu biežāk,
un abi ceļotāji tagad ienāca sfērā, kurā ari ne-

viens stūrītis nebija palicies, kur miers būtu

iespējis patverties no kliedzošām krāsām un žil-

binošām skaņām. Pat zeme, šis nedzīvais mālu

koloss, līgojās zem kājām kā dejas taktī. Nekas

še nestāvēja cieti, gājējs varēja uz katra soļa
krist, bet reizē likās ari, it kā gaiss ar neredza-

mām rokām viņu satvertu un vilktu augšā, celtu

kā uz spārniem. —
Tā bija mūžīga šūpošanās

starp celšanos un krišanu, augstumu un zemumu,

it kā starp diviem magnetiem; tikai to nevarēja

sacīt, ka tā reizē ari būtu bijusi tālāk tikšana.

Visur, kurp skati vērsās, viss izlikās lielisks

un beidzās maziskumā, it kā milzis, kas apdzi-
mies bērna kājām. Kalni kūpēja ar nikniem

dūmu mutuļiem, klintis ar lielu troksni plīsa pu-

šu, bet pasaules bojā iešana nedraudēja ne no

viena, ne otra. Meži dedza švirkstošos uguņos,

un liesmas lidoja apkārt kā sarkani gulbji, bet
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tās nedz iznīcināja, nedz deva gaismu. Viss bija
tikai teatraliska panorāma, visam trūka iekšējā,
elementārā spēka.

Un šie vētras brāzieni, kas te cauri skrēja,
visu līdzi aizraudami un gaisā paceldami! Kas

no viņiem tika sagrābts, domājās pār zemi pacel-
ties un uzlidot augstumos, bet tad tas pēkšņi ju-
tās nomests zemē, nosēdināts turpat smiltīs, un

smiedamās vētra aizbrāzās projām.
Cik plati un dzidri mirdzēja lielo ezeru spo-

guļi; kā tie vilka aplūkotājus klātu, lai tie sevi

apskatītu mierīgā kristāla gaismā! Bet kas savu

tēlu tur gribēja aplūkot, tas ieraudzija tikai iz-

kropļojumus un mēdošas ainas, kuras pletās drīz

nejēdzīgā lielumā, drīz sarāvās pavisam mazas.

Un tik daudz aplūkotāju stāvēja šo spoguļu
priekšā, kuri ticēja, ka tie tiešām tik lieli, kā

spoguļi mēdīdami viņiem rādija! Kā tie svaidi-

jās ar rokām un mētājās ar lieliem vārdiem!

Citi staigāja apkārt sarkanos, plivinošos mē-

teļos, kurus tie bija sev sakrokojuši uz pleciem
kā Cezara togu; viņus varēja noturēt par ģēni-
jiem vai par ākstiem.

Kas bija šī aina? Vai tā bija traģēdija vai

joku luga, vai pasaules gada tirgus?
Saulrieta deva jauneklim izskaidrojumu:

„Tie ir fantasti, kurus tu redzi, jeb pusējie cil-

vēki. Viņi svārstās vienmēr starp lieliskumu un

maziskumu un nekad nevar atrast dzīves īsto sa-

mēru, tie ir aicinātie, kas nav izredzētie. Pie vi-

siem jauniem uzņēmumiem tie runā skaļāko vār-

du, katru sajūsmības uguni tie uzkur par salmu

liesmu, pie katras kustības tie skrej priekšgalā,
bet kad pasaulē valda padevības, nodevības un

nespēka stunda, tad viņi ir pirmie, kas atslābst

un atkrīt. Viņi sevi tur pārākus par citiem, sau-

cas par ģēnijiem, kuriem gar ikdienu nav nekā-

das daļas, un tomēr nezina un nezinās nekad, ka
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dziļumu var atrast ari ikdienībā un ka katrs vien-

kāršs darbs ir paceļams augstumā."
„Un taču ir tik maz, kas to zina!" izsaucās jau-

neklis, „viss, ko es līdz šim esmu redzējis, nesa-

sniedz dzīves īstā samēra, viss sākas un beidzas

miglā, nespēkā un nejēdzībā!"
„Tas ir traģiskā spīdekļa liktenis, ko par zemi

saucam," atbildēja Saulrieta, „bet tie ir tikai at-

tīstības posmi. Tu līdz šim redzēji mazumu un

maziskumu, drīz tu ieraudzīsi kaut ko lielāku."

Drīzi abi ceļotāji bija fantastisko zemi ar vi-

ņas troksni un raibumu atstājuši, un ap viņiem
izpletās klusums.

Nemirstības ceļš kļuva arvien šaurāks un ve-

da dziļāk uz leju, palsā veļu gaisma, kas līdz šim

bija spīdējusi, sāka pamazām izdzist.

„Gaismai jābeidzas, lai spīdētu tie, kas spīd
paši no savas gaismas," sacija Saulrieta.

„Kas tie ir?" prasija jauneklis.
„Tie ir tie, kas dzimuši ar zvaigzni uz pieres;

te tu viņus redzi pretī nākam."

Tie bija cienību iedvesoši tēli, kas iznāca ārā

no garajām stabu galerijām, lai pastaigātos pa
asfodela pļavām, pa garo, mīksto veļu zāli. Pa lie-

lākai daļai tie bija vīri ar sirmiem matiem un do-

mu izgrumbotām sejām; viņu acis raudzījās pāri

par visu, kas ir no zemes, tās bija klusas un laip-
nas kā zvaigznes. Bet ari sievietes bija viņu star-

pā, slaikas, ēteriskas būtes ar mīlīgi bālām seji-

ņām kā pusvītušiem jasmīnu ziediem, sāpīgi skais-

tas kā ievainotas grācijas; un kad vīru sejās mir-

stības pēdas bija redzamas, it kā kādas pēdējās
ilgas vai kādas lielu ciešanu pēcskaņas, tad sie-

viešu sejās jau valdija lielā miera harmonija.

„Kāds klusums! Kāda laimība!" izsaucās jau-

neklis, staigātājiem pakaļ noskatīdamies.

„Viņi nāk no pabeigta darba, lai ietu lielajā
atpūtā," sacija Saulrieta.
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„Man šķiet, it kā es viņus visus pazītu, visus

būtu redzējis!"
„Tie ir tie, kuriem neviens nevar garām pa-

iet, un kuri runā, kad tie jau sen ir apklusuši.
Klusu viņi ir dzīvē ienākuši, bet mūžība šūpoja

viņus, kad tā ielika tos laika šūpulī."
„Vai tas tur nav Buda, kas iet kopā ar Nāca-

rieti, un tur Mozus, Darvins, Markss?!"

„Jā, visi tie, kas deva baušļu un likumu tā-

peles, un tie, kas tās atkal salauza, vienmēr no

jauna pārradīdami pasaules veidu un atnesdami

jaunas vērtības.- Tie ir lielie domātāji, pasaules
būvmeistari, kuri uzlauzuši tūkstošgadējos dog-
mu, melu un aizspriedumu cementa plieņus un

pasaules būvē izgrāvuši seno tradiciju akmeņus."
„Un tās mīlīgās sievu būtes tur, man ir, it

kā redzētu starp viņiem Antigoni un Mariju?"
„Tu viņas pazini; tās ir tās, kas pasaulē ie-

nesa lielo mīlestību, vienu no vislielākajām vēr-

tībām, kādas dzīvē ir."

Viņiem aplūkojot, gāja arvien jauni staigā-

tāji garām. Daudzus jauneklis pazina un sekoja
tiem ar laimības pilniem skatiem.

Bet Saulrieta aizskāra lēni viņa plecu: „Mēs

nevaram še ilgāk palikt, mūsu gaita vēl nav galā."

Atkal viņi turpināja savu ceļu.

Biezi putekļu mākoņi vēlās gājējiem pretī,

un viņiem bija jāiet caur gruvekļu un lūžņu kau-

dzēm. Laika gari mēza tās ar lielām vara slo-

tām, notīrīdami visas pārdzīvoto laiku atliekas

un sagrautās pagātnes lūžņas, lai pasaules klons

taptu tīrs jaunam.

Gājēji bija nonākuši pie nāves ūdeņiem, ie-

robežotiem no melnām, stāvām klintīm. Gaisma

reiz uz šām klintīm bija savu balto kāju uzli-

kusi, bet slīdējusi un nokritusi mūža bezdibeņos.
Tumsība te bija galīgi uzvarējusi; tikai pu-

vums mirkšķināja savas fosfora acis zem praulu
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plakstieniem, tā ka paspīdēja dzeltens spīdums,
ar kuru pietika, lai varētu saredzēt nejauko ap-
kārtni. Ikreizes, kad dzeltenā sēra gaisma papli-
vinājās, žvīkstēdami uzšāvās gaisā bari brūnu

sikspārņu un lemuras ar resnām galvām, kas

skriedamas atsitās pret klintīm.

Šņākdami šāvās garām sašķīdušu meteoru

gabali, kā lielā pasaules ķermeņa saplosīti locek-

ļi, un no augšas lija zemē lietus lēnās, smagās,
brūnās lāses, kuras katra bija bieza asiņu pile.

Bet lejā, apakšā vēla savus laiskos viļņus
melna piķa upe ar sarkanām asins strīpām, pilna
sapuvušu meldru un dažādu netīrumu, virs kuriem

plivinājās spocīgi spīgaiņi. No dzelmes cēlās nā-

vīgi tvaiki, kuri vijās gar klintīm augšup. Tie

bija to nezvēru tosainā, riebīgā dvaša, kuri tur

apakšā mudžēja.

Atnācējiem tuvojoties, tie visi pabāza galvas
no melnajiem viļņiem; viņu acis zvēroja, un zobi

šņakstēja.

„Tie ir nezvēri, kuri no romiešu laikiem pie-
raduši ēst dzīvas miesas, kad tiem tika mesti

priekšā pirmie kristītie," paskaidroja Saulrieta.

Nejauks ieķērciens virs galvas vilka jaunekli
acis pacelt augšup: uz klinšu galotnēm viņš ie-

raudzīja sasēdušos pulku ūdens kraukļu un ri-

jīgu vārnu, kuras ap kaut ko plēsās un kaut ko

dzīvu ēda, tā ka asinis tecēja viņām gar krūtīm

un kājām un pa klintīm lejup. Šis kaut kas bija
no krūtīm izknābtā Prometeja sirds.

„Nu reiz Prometejs ir miris!" sauca kāda

balss arā no tumsas, kura likās esam tumsas pašas
noslēpumainā balss.

„Prometejs ir miris!" atskanēja drūma atbalss

no nāves klintīm.

Šausmas pārņēma jaunekli, auksti sviedri ap-

klāja viņa pieri.
i „Tu melo!" viņš kliedza no visa spēka, tā ka
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šalkas izskrēja caur visu šausmīgo apkārtni, un

vārnu bari brēkdami sacēlās gaisā, «Prometejs
nav miris!"

«Prometejs nav miris!" atkārtoja nāves klin-

tis baigā, kliedzošā atbalsī.

„Tas ir pirmais dzīvības sauciens, kas atska-

nējis šinī drūmajā valstī," sacija Saulrieta, „tu to

iedrošinājies, tu piespiedi nāvi sev pašai atbildēt

ar dzīvības apstiprinājumu."
„Vai tu neesi pie manis? No kā man bīties!

Vai tu, Nāves meita, mani neved uz dzīvību!"

«Mūsu gaita drīz būs izbeigta," sacija Saul-

rieta, „mēs esam pie mērķa." —

Bezgalīgā dziļumā vajadzēja atrasties tai

vietai, kurā viņi bija nonākuši, jo smagi stenē-

dama zem viņiem griezās zemes ass, un dobji
gurkstēja ūdeņi dziļumu alās.

Te bija it kā robeža starp beigām un sāku-

mu, starp nāvi un dzīvību. Te draudēja iznīcība,
bet reizē māja ari cerība. —

i No noslēpumainā būtības klēpja zemes spēki

spiedās uz āru, uz augšu. Zemes kristāli veido-

jās, lai celtu nākotnes ēku, un mazi gaismas sta-

riņi bija atbriduši ar spožām kājiņām pa tumsas

melnajiem ūdeņiem.

Sīkas, garas saknītes tinās jauneklim ap kā-

jām, vijās ap viņu kā mazas māsiņas un aicināja:
„Nāc, nāc! Mēs stiepjamies uz augšu, cauri Nā-

ves valstij, mēs nesam augšup miljoniem trauci-

ņos dzīvības ūdeni pa trepju trepītēm, pa stīdzi-

ņu stīdziņām!"
Vēl dažus soļus gājēji bija pagājuši, un telpu

apspīdēja mīlīga gaisma: nemirstības ceļam kat-

rā pusē stāvēja rinda baltu ģēniju ar degošām

lāpām rokā. Ceļš nobeidzās pie zemajām dziļumu
durvīm, aiz kurām atradās saistītā Atpestīšana.

Bet zemo durvju priekšā sēdēja sirma sieva,

viņa bija viscaur ietinusies tīmekļu segā un sē-
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dēja uz kāda drupu gabala, kas bija apaudzis sū-

nām un ēfejām.
Sirmā sieva bija Aizmirstība, un viņai uz ce-

ļiem atradās liela grāmata ar zilganām marmora

platēm kā lapām. Lielajā grāmatā bija ierakstīti

visi dzīvo vārdi, katrs savā rakstā: daži pusizdzi-
suši, tikko salasāmi, daži kā noslēpumaini hiero-

glifi, daži neveiklos vilcienos kā bērna rokas

rakstīti. Bija lepni vārdi, kas liesmoja pretī kā

uguns, un bija ari tādi, kas mirdzēja izlikti vi-

sādos dārgakmeņos.
Bet sirmā sieva stiepa savu garo ēnu pirkstu,

kura gals bija mērcēts kodīgās nāves zālēs, un

vilka ar to drīz vienam, drīz otram vārdam pāri,
kas tūdaļ izdzisa; un ikreiz, kad Aizmirstības

pirksts kādu vārdu aizskāra, baltie ģēniji, kas

stāvēja apkārt, nolaida savas lāpas kā sēru zīmi.

„Tagad ari tava reize slēgt pēdējo slēgumu,"

sacija Saulrieta jauneklim, rādīdama uz sirmo

ēnu sievu, «neviens nevar garām paiet, viņai ne-

atbildējis."
„Un tu, mana dārgā, dzīvība?" prasija jau-

neklis.

«Es tagad aizeju. Tanī vieta, kur tu tagad
ieiesi, tu nedzirdētu, kad es tevi ari sauktu ar

vismīļākajiem mīlas vārdiem."

„Tu mani atstāj!"

„Es eju, lai kļūtu skaista un tērptos kā lī-

gava."
„Ak tu mana līgava!" izsaucās jauneklis un

pacēla acis uz Saulrietu, kura stāvēja viņa priek-
šā, it kā izgaisdama baltos staros.

«Tagad ari tu varēsi atpūsties no lielā ceļo-
juma," viņa sacija jauneklim, «tur ieiedams, tu

nokratīsi savas asiņu un putekļu piesūkušās drē-

bes; tur visām segām jākrīt, lai dvēsele sāktu

spīdēt."
Lēni tuvojās jauneklis ēnas sievai, labu brīdi
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tam vajadzēja gaidīt, kamēr tā pacēla galvu, pie-
nācēju ievērodama. Pie katras viņas pakustēša-
nās dvesa pretī auksta stindzinoša dvesma.

„Es esmu nācis, lai redzētu Atpestīšanu," sa-

cija jauneklis, kura balss šinī dzelmju dziļumā
atskanēja kā augšāmcelšanās zvans.

„To viņi visi ir gribējuši, tie lielie un lepnie
varoņi, kas še uzskrēja uz sēkli," vecā sacija ar

dziļumu balsi.

«Es nenāku ne liels, ne lepns," sacija jau-
neklis.

«Kas tad tu esi, ka iedrīksties mani manā

gaitā traucēt? Vai tu nezini, ka man neviens

nevar tuvoties, kas vairs paliktu tas, kas viņš
bijis!"

«Lai nīkstošais nīkst, atstāj tikai paliekošo."
«Kas lai būtu no tevis paliekošs?"
«Mans darbs."

«Tu sevi nesaucies par lielu un lepnu, salī-

dzinoties ar tiem varoņiem, kas te jau bijuši, kā

tavs darbs varētu tik liels būt, ka tu to varētu

Aizmirstībai pretī stādīt?"

«Mans darbs nav liels, mērots pie manas per-

sonas, un taču tas ir lielāks nekā viss, kas līdz

šim bijis!"
«lekš kā pastāv tava darba lielums?"

«Tas nav viena darbs, bet daudzu kopdarbs."
«Kā tu pats sevi saucies, ja tu daudzu vietā

še stāvi?"

«Es tev varētu sacīt, ka man arī ir daudzi

vārdi, ka man vārdu ir miljons."
«Kā lai es no tiem miljoniem vārdu atrodu to,

par kuru man jānodod spriedums?"
«Tu viņu viegli atradīsi, tas ir tikai viens

pats nosaukums, kuru daudzi valkā. Tavā dzīvī-

bas grāmatā šā vārda vieta būs spilgti manāma."

Vecene noliecās un šķīra savā grāmatā, viņa
bija jaunekli sapratusi. Viņa atšķīra lapas atpa-
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kaļ: pašā dzīvības grāmatas priekšgalā uz zilgani
bālās marmora plates kā melns, liels, guļu apgāzts
krusts uz mēness apspīdēta sniega klajuma, stā-

vēja vārds: «ciešanas", jauneklis pamāja ar

galvu.

„Man ir vara šķirt paliekošo no pārejošā,"

sacija vecā, «mana dvaša noslauka gadu simteņus

un aizpūš veselus augumus, it kā tie nebūtu bi-

juši, bet šis vārds man jāatstāj savā vietā. Ja tu

šo vārdu valkā, tad tu paliec viņam līdzi ne-

mirstīgs."

«Izdzēs šo vārdu līdz ar mani!' f

«To es nevaru," sacija vecā, «stiprākās nāves

zāles, kurās mani pirkstu gali mērkti, nav kodī-

gas diezgan, lai viņu izdzēstu. To iespēj tikai tā

tur, kas mīt aiz zemajām durvīm, ar saviem smai-

diem viņa nokausētu nost šo neizdzēšamo vārdu!"

«Laid mani pie viņas," lūdza jauneklis, «laid,
lai es Atpestīšanu izvedu šurpu pie gaismas."

«Pirmais viņas acu skatiens iznīcinās ari tevi

— uz mūžu mūžiem!"

«Laid man bojā iet un iznīkt! Kad tikai

darbs dzīvo, viņa darītājs var grimt aizmirstībā."

«Vai tu zini, kas ir bojā iet priekš tā, kas

dzīvojis dzīvības veidā!" sacija vecā smagi kā

liktenis, «bojā iet un tikt aizmirstam, tas spiež
smagāk nekā akmens un izgrauj dziļāk nekā

plūdi."
«Es eju šo ceļu," sacija jauneklis, griezda-

mies uz zemajām durvīm, kuras vecā tagad at-

stāja brīvas.

Bet sīkās saknītes, mazās māsiņas, kuras bija
viņam apstīgušas visapkārt, čukstēja: «Tu ne-

aiziesi bojā, tu nāksi mums līdzi uz augšu, uz

gaismu: Tavas lūpas būs ziedi, tava dvēsele būs

smarša, tavi vaigi būs zaļas lapas, tavi locekļi
būs jauni, suloti zari pavasarī. Tu mirdzēsi va-

ravīksnē un ievīsies vētras tumšajās krokās. Kā
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vējš tu klaudzināsi pie loga, ka saules stars tu

iespīdēsi acīs, kā zvaigznīte tu iekaitēsi sir-

dis!"

Jauneklis spēra kaju uz zemo slieksni
—

vel

reiz viņš pagrieza galvu atpakaļ... pēdējais ilgu
skatiens:

«Saulrieta! "

Tur, viņa tālumā mirdzēja tam pretī:

„Es nākšu atkal no otras debess malas, tad

es būšu —
Saullēkta."



Ziedu klēpis

Liriska biografija

II





Dāvināts

Sirmajai Psichei,

manai sirdsmīļai māmiņai

Ak māmiņ!
Tās jūtas, kurās es līgoju, —

Tā uguns, kurā es spīgoju,

Tā ņemta no Taviem skatiem!

Es savu kokli stīgoju
Ar Taviem sidraba matiem!





Bezlaicītes

I

Katra dvēsele visaugstāko dai-

ļumu jau ir skatijusi kādā senākā

pasaulē, un cikreiz cilvēks še virs

zemes piedzīvo ko skaistu, tikreiz

viņš atminas īstā skaistuma un vi-

ņam aug spārni, un viņš gribētu
atkal augšup turpu laisties.

Platons.
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Ziedu klēpis

Nu izpausts top viss še dzejās,
Ko prāts reiz kaunīgi slēpis.
Tās puķes, kas dzimtenes lejās
Raud rasā un saulē smejas,
Še nomestas vesels klēpis.

Tie ziedi, kur tauriņi sēdās,
Un kukainīši kur svērās,

Kur gāju es priekos un bēdās!

Lai pantiņš nu iet manās pēdās,
Lai veras, kā sirds man reiz vērās!

Ja ritums par jūtām top pļāpīgs,
Kas tam vairs bēdas par viņām!
Par visu, kas bijis man sāpīgs,
Viņš pāri iet nepiekāpīgs
Ar zelta pastaliņām.

Lai ari mans mūžiņš bij niecīgs
Kā neziedošs ērkšķu kātiņš,
Pilns pretrunu, nepietiecīgs,
Bet lielumam radiniecīgs
Bij tomēr mans sīkais prātiņš.

Nu sasietas melnās dzijas,
Kas ritinās manā spalvā,
Te krāsas dažādi mijas,
Un vainadziņš kopā vijas,
Ko Pasaciņai likt galvā.
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Dvēsele

Kad sākās laiks un skaitīšana

Priekš gadu miljonu milijoniem,
Tad zvaigznes telpā Lira kā krusa,
Un uguņu jūrās akmeņi kusa,
Un saules gāzās no liesmu svelmes

Sprāgstošā sadursmē.

Kāds tad bij troksnis un dārdēšana,

Kad skaņas ar skaņām kopā jaucās!
Kā krācošu, šļācošu ūdeņu kritums!

Un dimdēja rībošu pērkonu ritums,
Un aukas ar aukām pretim saucās

Mūžības kopspēlē.

Un sauļu un atsauļu mirdzēšana

Un visas daudzkrāsu varavīksnas

Kā platas jostas, gan vaļā tītas,
Gan planētām cieši apkārt vītas,
Kā tulpes irbim strīpotās drīksnas —

Daiļuma satversmē.

Un tad nāca mūžīga klusēšana,
Kur klājās melna un bez gaismas
Virs ledus laukiem polāra nakts —

Kad vāja sita pulsa takts

Zem zaļgani bālas veļu baismas

Dzīvības izbeigsmē
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Nē! nāca vēl cita pakāpe:
Pēc trokšņa klusuma klusīte,
Pēc lieluma — mazīte,

Vienšūniņas dīdzīte —

lenāca pasaulē:
Kā sīka atraitnīte rudens dobītē

Dvēsele.

Ko tagadnes acis vēl neredzēja,
Ko nesniedz tagadnes dzirdes spēja,
To senatnē dvēsele līdzredzēja.
Un nesaprotamās ilgās žēli

Vēl viņā glabājas pirmie tēli,

Visas saules un visas pirmsaules,
Kas bijušas reiz uz pasaules

Pa visu telpu izplestas dabā,
Tā savā atomu šķirstiņā glabā.

Un sāpes, ilgas un nojautas,
Un lielums un gars un idejas,
Nav vairāk nekas,
Kā lielā skaistuma atmiņas.
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I. Dievs

Ak mīļo tētīt!

Tu plaucē katru stādiņu,
Tu audzē katru kociņu;
Zem akmens pat zaļa zālīte dīgst!
Vai man tikai vienai ir jānonīkst!

Ak mīļo, dārgo tētīt!

Man sirsniņa strauja, neļauj tai klust!

Ak, neļauj kā nāves jūrai man zust!

Kā piliens uz tevi es atgriežos
Un okeānā iegāžos.

Ak mīļo, dārgo zelta tētīt!

Ak, atļauj manai lūgšanai,
Kā zemes bitītei atļauj tai,
Lai spārnus paceļot ieskrej tā

Tai debesu rožu dārziņā.
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II. Formas

Motto :

Aug augot pretstatos par

pasaules ēku.

Rainis.

Kas augstāka un kas zemāka šķira?
Tas pats, kas kalns un ieleja ira.

Ja būtu dabas nepārtraukums,
Tad būtu viens vienīgs līdzens laukums.

Bet kalns spiež ieleju?
Bet ieleja tiecas uz kalngalu?

Un laime? ciešanas? — ir tikai formas!

Pats saturs — daiļums pēc savas normas.

Kad sasniegta augstākā pakāpe,
Pie robežas —

klusē dvēsele.

Un dažs pat to nesniedzis paliek klusu;

Ir putniņš neēdis iet uz dusu.

Bet mūžīgā riņķīgriešanās?
Te kāpšana un te celšanās?

Bez jēgas, bez prāta tā tādam var būt,
Kas katrureiz nevar lielāks kļūt.
Un no tā visa pēciznākums?
Vai aptvērējs gars nav pats jau sākums?
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III. Vectēvs

Tā gan būs bijis:
Savu debesu pūru tu atvāzis,
Visām rozēm tu klēpjus piebēris,

i Visām sirdīm un saulēm tu siltumu devis, —

Nekā tev nav palicis pašam priekš sevis.

Tu izplatijis:
Savu zilo debesu mēteli

Pāri pār visu apvārsni,
Nu tev vecs, saplīsis mētelīts

Ir pelēks rudens mākonīts.

Bet nemanijis
Tu esi, ka laiks tev aizgāja —

Nu bērniem par tevi ir jāgādā:
Es turēšu tevi sirsniņā
Kā vectēvu siltā pirtiņā.
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Rita zvaniņš

Mans rīta zvaniņš tikko iezvanīts,

Skan klusi, klusi —

It kā ap mēli tam kas būtu tīts.

Balss nogurusi...
Ak, kas man nodarīts?

Man tiešām gan nu nav, par ko tūlīt

Tā izsamisties,
Tad ari odiņš, kas uz zemi krīt,
Var smagi sisties!

Tur tik ko pasmaidīt.

Bet smieklu šaltis lūpu kausiņā
Vairs nepārkūso,
Man jautrums it kā metāls mitrumā

Pamazām rūso.

Un sen vairs nespīd tā —

Varbūt aiz nadziņa būs aizskrējis
Mazs dadža dzelknīts?

Vai acu kaktiņā būs iebiris

Kāds spaļa smelknīts ?
...

Ko? — tiešām — asara?

Nu sākšu raudāt vēl! un nez' par ko!

Gan vēl par viņu:
Par adatiņu, sen jau zudušo,
Par rotaliņu,

Tik ļoti mīļoto?
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Kā mēdzu puķu lapas kopā šūt

Ar zelta diegu —

Vēl pirksti smalko augu zīdu jūt,
Vēl pirksti smalko zīdu jūt
It kā pa miegu ...

Tā nu vairs nevar būt!

Un skaudrā dvēsele prot nomanīt;

Nu dzīve sāksies,
Kur visus sapņu audus izārdīt

Ir nianim nāksies,
Un ērkšķu kroni pīt. —
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Modinājums

Kā nikna saimnieka barga balss

Mēdz ganiņu celt no rīta! —

Nakts sāpes kad vēl nav izraudātas,
Un lapu sejas vēl asarām klātas,
Kad kājas slapē vēl mitrais sals,
Un zeme vēl miglā tīta.

Ai kāds tas pa sapņiem bij jaukums!

No Ausekļa baltā namiņa
Pa sarkano ausmas nomalīti

Zem zilā debesu apjūma
Uz Rietekles zelta pagalma,
Kur visi stari bij kopā vīti!

Kur sākas trejdeviņu mūžību laukums,
Kas acīm neredzams izstiepjas,
Uz zvaigžņu putekļu stigas!
Kur garām skrēja komētas

Kā debesu bezdelīgas
No vienas uz otru pasauli,
Iz rudens uz jaunu ziedoni.

Kur sākās jaun-pasauļu plaukums,
Un dīga pirmbaltas zvaigznītes
Kā debesu sniega pulkstītes ...

Es atminu vēl to vietu,

To zilo debesu ežiņu,
Kur mēness spožo galviņu
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Bij savu dzimteni sargāt licis,
Un četrās daļās sacirsts ticis.

Ak kāds tas bij viesuļa traukums!

Caur septiņkrustoto vārtu Sietu!

Virs galvas debesis vērās un slēdzās,
Zem kājām mākoņi vēlās un strēdzās

Pa pērkoniem, vētrām un negaisiem;
Kāds Greizajos ratos bij braukums

Caur sēru un tvaiku birgām! —

Šķībs sagriezās sudraba ritentiņš!
Vēl redzams spožs mākoņa puslociņš
Kā skrējienā nomests pakaviņš,
Kas nokritis saules zirgam.

Te sapņos es izdzirdu cēlāju,
Kas dzen lai ikdienā stiegu —

Kad lapu sejas vēl asarām klātas,

Nakts sāpes kad vēl nav izraudātas — —

Viena acs man pilna asaru

Un otra vēl pilna ar miegu!
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Ko kodes un rūsa nemaitā

Ar asarām, māmiņ, tu teici man to:

Es devu tev to visdārgāko,
Kas nava no zemes lodes:

Gan zelts un greznums nav tev lemts,
Bet cits tev būs, kas netiks ņemts,
Ko nemaitā rūsa un kodes.

Bet, māmiņ, pie zemes es saistīta,

Kā avots savā dobumā,
Virs zemes man jāizkūsā,
Un atsacīties ir grūt, tik grūt.
Ko kodes ēd, ari es gribu gūt,
Un to, kas maitājas rūsā.

Lai tuksnesī iet pravieši,
Un tie, kas dzīvot beiguši,
Un kam jau salauzti spēki,
Bet jaunības roze visdaiļākā,
Reibst pati savā skurbumā.

Man jāgrēko vēl mani grēki.

Un jaunas jūtas ir badīgas
Un alkstot kā čūskas barības

Rij grāvmalas ogas ar kaisli;
Un dziņas, jo ciešāk ieslēgtas,
Ar varu augšup saslejas,
Kā straume pret tilta spraisli.
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Man tīk, ko rāda mans spognlīts,
Ik nieciņš, ik spīdīgs vizulīts

No peltās ikdienas modes,
Un viss, kas laicīgs un pārejošs
Man liekas tik košs, tik brīnumkošs,
Ko maitā rūsa un kodes.

Bet cauri caur viļošo raibumu

Es sadzirdu vāju balstiņu
Ko mīļu un sāpīgu sakām, —

Es viņu dzirdēt negribu,
Es ausis cieti aizspiežu,
Vienmēr es to dzirdu sev blakām.

Ak nu es zinu, ko zināju:
Gūts, negūts — es visu metīšu:

Un mīlēta vai nīsta,

Es iešu tomēr meklēt to,

To īsto pērli, to vienīgo,

Jo pati es ar' esmu — īsta.
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Papīra kuģītis

Starp lūžņām rodot seno spēļu nieku,
Šķiet — es ar kaut ko atkalredzējos ..,
Nevienu nezinu es bagātnieku,
Kurš tā par savām mantām priecātos,
Kā citkārt es ar bērnu dienu prieku
Par mazu ieguvumu priecājos,
Kad izdevies bij baltu papīrīti
Man iztaisīt par mazu tvaikonīti.

Es redzu vēl, cik plāniņš un cik šauriņš
Virs dīķa līmeņa viņš grīļojas,
Kā tālu projām aizmaldijies tauriņš,
Kā dažu labu reizi atgadās,
Kad pazūd īstenības zaļais mauriņš,
Un dzīve nez' kā sapnī izvēršas —

Mans kuģīts jau ar' bij no citurienes,
No lielās, neminamās Nekurienes. —

Bet līdzi bij viņš vedis dārgu pūru:
Viņš pilns bij mazu, gludu oliņu;
Tam dīķis kļuvis bij par plašu jūru,
Kur braucis viņš bij lielu tālumu

Un vedis cīniņu ar vētrām sūru,

Kur beidzies, protams, viss ar uzvaru,

Jo viņu veda maigas, siltas pūtas
rie krasta

— nezināmas laimes jūtas.
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Man dzīves cīņa nav vairs neparasta —

Un viņas priekšspēli es saprotu.
Bet kad par smagu kļūs man viņas nasta,

Es papīrīša kuģī iekāpšu
Nav grūti šķirties man no dzīves krasta;
Par citiem tālāk braukt vēl iespēju:
Es garām braukšu pašai Nāves salai,

Es aizkļūšu līdz Nemirstības malai.
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Pilnība

Kad sapņoju par vismīļāko,
Kam reizē par nāvi man jāsapņo?
Kad nojaušu visudaiļāko,
Tad jūtu: tik nāve var iedot man to.

Kas tas vislielākais, labākais ir,
Tas tikai nāvei vien jāizšķir,

Jo pašas pēdējās pilnības guvums
Ir reizē ari nāves tuvums.

Ak, mīla un daile un nāve ir māsas,

Tās vienādas ir kā lietus lāsas!

Tik lāsītēm pelēkas sagšiņas,
Un še visas dailes atkrāsas.

Kas sajutis sevī staru nb dailes,

Tam ari vairs nav no nāves bailes,
Kā kuplam zaram no rudens kailes.
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Jaunības ardievas

I

Mani septiņjūdžu zābaki

Stāv kaktā ar putekļiem apklāti —

Es neeju vairs —

Nekad es ar viņiem neeju vairs!

Tie stāv līdz ar vēja ratiņiem,
Kas ari ar spieķiem stāv nolauztiem —■
Es nebraucu vairs!

Nekad es ar vēju nebraucu vairs!

Turpat ar' guļ Fausta mētelis,
Viss burvības spēks tam izgājis.
Tas nenes vairs —

Nekad tas pa gaisiem nenes vairs!

Un ragana-lelle, mans baideklis,

Vaigs pušu un deguns tai nolūzis;
Es nebīstos vairs

—

Es nebīstos, ne ari ticu ko vairs!
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II

Ak, agri es gudra kļuvusi,
Kad jūtas vēl neizjustas —

Kā adatā uzdurti tauriņi
Mani sapņi mirstot vēl kustas. —

Un žēl man ir, kaut kā tik žēl —

Un acīs asaras zogas ...

Ak, ziemā zem balta sniega vēl

Var atrast sarkanas ogas!

Vēl visas mīļās pasakas,
Kuru zināju veselu draudzi,
Kā pelēkas pelītes čabinās

Pa rudens salmu kaudzi.

Un lokā ap mani sastājas
Ar nolaistiem spārniem teikas,
Tās atnes man jaunības ardievas,
— Nu sveikas! paliekat sveikas!
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Pirmās asaras

Vēsas kā naktī rasa

Ir pirmās asaras!

Ne zāle un ne puķes
No tām nav spirgušas, —

Ne zāle un ne puķes!

Nezini pats vairs īsti

Par ko tās raudātas,
Tik sajūsmības liesmas

No tām tiek apdzēstas, —

Tik sajūsmības liesmas!

Pušu kaut kas ir lūzis,

Kas vēlāk vairs nesadzīst,
Kā smalkā stiklā sirdī

Mazs matiņš iekšā plīst, —

Kā smalkā stiklā sirdī.

Vēlāk varbūt tev liksies

Bez jēgas šās asaras,

Tu pat vairs nezināsi,
Par ko tās raudātas, —

Tu pat vairs nezināsi.

Sāpju aenijs tik klusi

Par pērlēm tās savirknē,
Un nava nekas dārgāks
Par tām šai pasaulē, —

Un nava nekas dārgāks.
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Pirmais Nē

Pret pirmo Nē

Atduras jauna dvēsele,
Kā skrejošs kuģis ar grūdienu
Pret paslēptu korāļu kumuru.

Bet tad uz Nē

Sāk klausīties jauna dvēsele,
Tā dzird kaut ko sāpīgu atskanot,
Un klausās un klausās, bet nesaprot.

Un vēlāko Nē

Sāk nojaust jau jauna dvēsele

Un drebuļiem kratot tā nojauš to,
Ko saka šis mūžīgais liedzošs neko.

Un tad uz Nē

Sabrūk ar rāvienu dvēsele — — —

Un piesalst pie viņa bargās balss

Kā miesa pie dzelzs, kad niknis ir sals.

Bet tad uz Nē

Sāk atkal pacelties dvēsele,

Un satver šo Nē kā vairogu
Un tur to pret dzīvi izstieptu:

Ar pēdējo Nē

Uzvar dvēsele!

Kad novazātas nāks citu baudas —

Kad dzisušām acīm nāks citu raudas —

Cik balta tad staros dvēsele!

Zem kājām būs tai pakāpe
Pēdējais Nē!
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Sirdssāpju puķe

No debesu dārziem izmesta,
Pār žogu tā pasaulē iekrita.

Nu tavā durvju priekšā, raug,
Tā zaļot zaļo un plešas un aug.

Ne dzelkņainais kaktuss, ne citas jebkuras
Nav puķes, kas tik asi duras,
Tās plato lapu vēdeklis

Ir visu skumju sēdeklis.

Visapkārt kā satīti vīstolīši,

Dus lapiņas žēlabu pumpurīši,
Un vidū pa pusei plaukuse
Zied pati sirdssāpju rozīte,

Zied pati sirdssāpju rozīte,

Par viņu nav skaistākas otras vairs še:

Zieds raisās mēļu mēlītēs šķelts
Kā purpurs un šarlachs un safrāns un zelts,

Tā zied un zied un ziediem nav gals!
Ne karstums to kaltē, ne saldē to sals;
Tai daļas nav ziemas, ne vasaras,

To vienādi siltu lej asaras.

Par viņu nav skaistākas pasaulē, —

Nu viņa tev jākopj un jāaudzē,
Kad cita it nekā tev nava,

Sirdssāpju puķe ir vienīgā tava.

Tā tava ir un vienvienīgā,
Pat mīļa var ziedēt tik divatā,
Un daļu daļās top sadalīts prieks,
Bet sāpēs tu viens esi īpašnieks.
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Aiz durvīm

Ko nāc ik nakts, ik nakts?

Ko klauvē mūžīgi?
Gan diktāk, gan klusāki?

Kāda par mani tev vakts?

Ko tu kā avots pa nakti teci,

Kam ne no rīta kā saule leci?

Vai klausi ļaunam vai labam?

Vai draugs esi? atbildi!

Vai nedraugs? Tu nesaki?

Tik dzirdu kā lapas čabam
—

Varbūt tu tik esi vējmāte vien,

Kas pelēkos plīvuros garām skrien!

Bet kam es no vējmātes drebu?

Vai tā tik nav dvēsele,

Sen, sen jau mirusē?

Ko es tā drebu? Tā drebu

Kā magnetadata pie pola,
Kā stiprā straumē kustas ola?

Kāds ir tavs veids? Kāda būtne?

Varbūt visu pagātni
Tu manim atnesi

Kā tāla senlaiku sūtne?

— Un kad tu mēteli sev vaļā pogā,
Būs ģindens apslēpts tavā purpurtogā?



254

Jeb vai mana nākotne esi?

Un nāc mani aicināt,
Vai no kā biedināt?

Vai laimi vai nelaimi nesi?

Vai ar nepazīstamām ciešanām draudi?

Vai tu par mani iepriekš jau raudi?

Tu neapjaušami jaustā,
Tu burvībā, maģijā, mīklā

Mani ievērp kā zirnekļu tīklā,
No nojautām kopā austā — —

Tu visu likteņu saliktne,
Tu pagātne, tagadne, nākotne,
Tu garu sāpju vēsture,

Es saucu pati — es esmu še!
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Velna aicinājums

Velns mita man iekš bērna fantāzijas,
Tam kuplas magoņu un rožu vijas
Bij apkārt sarkanmelnā vainagā;
Un acis dedza, sejā bij viņš bāls,
Sirds pilna rūgtuma kā jūra sāls

...

Nolādēts skaistums sāpju lielumā!

Es meklēt meklēju tā pekles māju;
Kāds gan tas izskatās ar zirga kāju?
Lai nāk! Lai tik pie manis ciemā nāk,

Kad rudens naktīs sāka vētra kaukt

Un kad vistumšāk bij un šausmīgāk.

Ak, tāds tas mita manā iedomā!

Nu zinu, velns vairs apkārt nestaigā,
Ne asins piles parakstam sev prasās;
Kaut ari tagad vēl — es jūtu,
Es viņam projām dotu, cik vien būtu

Man, baltai miesas puķei, asins rasas.

Un tomēr! — vairāk ir kā taustamība:

Iz nakts un cbaosa dzimst jauna griba
Kaut vēl tās tēls ir neizveidots, melns.

Tā lauzīs stingumu ar jaunu spēku,
Pret svētulību grēkos jaunu grēku
Un protests, sajūsma — būs atkal velns.





Zilā puķe

II

Pēc zilās ilgu puķes
Ir velti meklēts jau sen,

Bet vienmēr meklētājus
No jauna ilgas dzen.
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Zilā puķe

Tā zilā ilgu puķe,
Tā nav ne še, ne te,

Tā puķe, tā zilā puķe,
Nez' kur tā auguse!

To zilo ilgu puķi
Neviens nav redzējis,
Bet viņas saldo smaršu

Ikviens ir sajutis —

To puķi, to zilo puķi,
Kur gan lai meklē to?

Cik simtu tūkstoš jūdžu
Pēc viņas jāceļo?

Pēc zilās ilgu puķes
Ir velti meklēts jau sen!

Bet vienmēr meklētājus
No jauna ilgas dzen. —

Tā zilā ilgu puķe,
Vai maz tā ir pasaulē ?

Tā puķe, tā zilā puķe
Ir tomēr jāmeklē!
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Saldā misa

Kad lapas vēl nav uzplaukušas visas,
Bet vīksnas krāsojas jau sarkanbrūnas,
Un zaļa pluta pārklāj pērnās sūnas,

Tad mīlas dieve atstāj zelta cisas.

Pie katra krūma viņa lūkot stājas,
Vai putniņš pērklīiti jau izklāj dūnām,
Un pirkstu pieliek klāt pie bišu šūnām,
Lai medu saldinātu, kas tur krājas.

Bet zemes bērnus vairāk nekā visu

Grib apveltīt šī debess viese, Milda,
Un sirdis tiem kā ozolkannas pilda
Ar putojošo, saldo mīlas misu.

Tik vai! kas pārāk iedzer no šīs dziras,

To pārņemt sāk salds, neizprotams žēlums

let rīta agrums, atnāk vakarvēlums,
Ne nakts, ne diena tam vairs neizšķiras.

Priekš viņa velti ziedi vaļā raisās —

Jo zaļot zaļo lauks, viņš bālēt bālē,
Nāk gāju putni šurp, viņš tiecas tālē

Un it kā lielā, garā ceļā taisās.

Lai dotos turp, kur vairs neviens nav bārs

Uz tālo Nekurieni, uz to vietu,
Kur vakarmākoņos ap saules rietu

Zied sakankvēlošs Mildas rožudārzs.
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Karaļbērns

Tu bālais, sērais karaļbērns
Ar dzintara vainadziņu!

Kas tevi aicinās, kas sveiks?

Kas tevim mīļu vārdu teiks,

Kas ņems par līgaviņu?

Tu bālais, sērais karaļbērns
Ar korāļu gredzentiņu!

Kur tava valsts, kur mantojums?
Sedz glāžu pili jūras jums,
Tu nāru audzēknīte —

Tu bālais, sērais karaļbērns,
Tu kluso klusumiņu!

Tie gribēs tev atvērt sirsniņu
Kā slēgtu gliemežvāciņu,
Un pētīt, kas slēpjas viņā.

Tu klusais, sērais karaļbērns,
Tu smalko smalkumiņu!

Tie lūkos, kas tevim priekšautā,
Un redzēs, tur cita nav nekā,
Tik pasaku kamoliņi!

Tu smalkais, sērais karaļbērns,
Tu svešo svešumiņu!

Te nava un nebūs tev dzimtenes!

Velc zemē vaska kurpītes,
Kam tu virs zemes staigā!
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Terra nova

Kas nāru iz jūras dzina

Kāpt augšup pa klinšu kāpēm?
To viņa taču zina:

Ik solis tiek maksāts ar sāpēm,
Ja kāda reiz cietzemi mina,

Turp dzīta no ziņkāres slāpēm?

Uz cietzemes smilšainās kailes

Var tikai zaudēt, ne gūt —

Vai tai no cīņas nav bailes?

Vai rupjumu nesajūt?
Jeb atklājas jaunas tai dailes

Reiz īsti par cilvēku būt?

Bet kas bijusi nāra, tai neizžūst

Še slapjās drēbju vīles

Un sirds tai pušu lūst

No naida un no mīlēs
—

Un atkal tā uzņemta kļūst
No savas pirmatnes dzīles. —
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Neizdziedātā dziesma

Bij meitiņa, skumja meitiņa,
Nez' kas tās par skumjām bija!

Vienmēr tā nolieca galviņu
Kā liniņš savu ziediņu,
Un nepacēla actiņas,
Kā dienu zvaigznītes nerādās,
Kad debeši gaismasbāli;
Un gāja vienmēr ar nolaistiem,

Ar asaru smagiem plakstieniem
Kā ar mirkstošu ūdens zāli.

Tā meitiņa, klusā meitiņa,
Nekad tā neatvēra

Nevienam savu sirdsdziļumu,
Kā avotiņš nerāda dibenu.

Tā meitiņa, skumjā meitiņa,
Kā upe pēc saules tā tecēja,
Kā upe klusa un sēra.

Tā meitiņa, sērā meitiņa ...

Nez' kādu nastu tā nesa,

Kas viņu tā spieda, ka dzīrās vai ļimt?
Kad gāja pār laipu, sāk laipa grimt,
Un kur vien garām tā staigāja,
Tur tūdaļ guntiņa apdzisa.
Tāds saltums no viņas dvesa.

—

Tā klusā, saltā meitiņa
...

No viņas visi bēdza!

Kad rožu dārzā tā iegāja,
Tik bāla sarkanā dārziņā,
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Tad rozes kausiņus slēdza —

Tā meitiņa, bālā meitiņa,
Kur tā zem krūmiņa sēdās,
Tur lapukrūms izgrūda dzeloņus
Kā kaķīts izgrūž nadziņus
Iz savas samta pēdas.
Un lakstīgala apstājās,
Un Strazdiņš dziesmā sapinās.
To meitiņu, bālo meitiņu,
To atstāja visi vienu.

Tā klusā, bālā meitiņa ...

Klau! viņa pirmoreiz smēja! —

Ak nē! — Kas tur priecīgi iesmējās
Bij bērtas uz zārka tai oliņas,

Un rozes tad uzziedēja!
Un visi sīkie putniņi,
Un zīles, žubītes, sīlīši

Pie meitiņas, klusās meitiņas,
It visi kopā skrēja.

Un Strazdiņš taisni iesāka

To dziesmu, kas aprauta tapa,
Tik klusā, sērā meitiņa,
Tā to vairs nedzirdēja, —

Tā bālā, saltā meitiņa,
Tā dusēja jau iekš kapa. —
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Asaru krūmiņš

Mazs krūmiņš ar raibām rozītēm

Kā apliets ar vienām lāsītēm

Zied dārzā! zied dārzā!

Skrien tauriņš pie ziediem un apstājas —

Nāk bite pēc medus: „Kas tad tas?

Tik rūgti! tik rūgti!"

Kāds zinot, kas krūmiņam noticis,
Tas esot pa nakti ko redzējis,

Tas zinot! Tas zinot!

Tās neesot rozes, bet asaras,

No kādas nāras raudātas

Pa nakti! pa nakti!

Bet vairāk vēl man ir tās zinātnes,

Jo nāra, tā pati esmu es,

Es pati! es pati!

Es raudāju un es raudu vēl —

Un nezinu tomēr, kā man žēl

Ik nakti! ik nakti!
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Ilgule

Tā nāk no tiem! Tā nāk no tiem,
Tiem dzīves garām gājējiem;
No tiem,
Kas acumirkli vien tik tver,
Kā bezdelīga ogu ķer,
Kā ogu ķer
Tik aši garām skrejot.

Tā ir no tiem! Tā ir no tiem!

Tiem dzīves nesapratējiem!
No tiem,
Kas dzenas vienmēr nezin kā

Kā circenīts lien guntiņā,
Lien guntiņā,
Kaut kājiņas apdedzina.

Tā cieš ar tiem! Tā cieš ar tiem!

Tiem vienmēr klusucietējiem!
Ar tiem,
Kas smaida maigā laipnībā,
Kaut klusumā acs kaktiņā,
Acs kaktiņā
Spiež karstu as'ru kopā.
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Tā mīt pie tiem! Tā mīt pie tiem!

Kam nav nekā, tā mīt pie tiem!

Pie tiem,

Kam it kā lauka balodim

Ir guznā tik pa zirnītim,
Pa zirnītim.

Pa sarkanai vabolītei!

Tā iet ar tiem! Tā iet ar tiem!

Tiem mūžam ceļa gājējiem,
Ar tiem,
Kam grāvmala ir pagalvīts,
Kas it kā lauka cīrulīts,
Kā cīrulīts

Dus nakti ceļa malā!

Tā nīkst ar tiem! Tā nīkst ar tiem!

Tiem mērķi nesasniegušiem!
Ar tiem,
Kas šodien izgaist var vai rīt.,.

Kas nākotnē, ne laikā mīt,

Ne laikā mīt.

Kur nav vēl viņiem vietas.
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Sūtnis

Aun, vējiņ, kājas viegliņ ērtas,

Aun plānas liepu vizītes!

Tās, kas ar siidrabauklām vērtas,
Met smagās zelta zandales.

Tev nedrīkst būt nekādi svari

Priekš lielās, lielās tālienes,
Turp, kur tu vien tik aizkļūt vari,
Un kurp vairs neaiztieku es.

Un neņem līdz nekādu pūru,
Nedz mākoņmaisus plecos nes,

Tev jāskrien būs pār platu jūru
Turp, kur vairs neaiztieku es.

Steidz vien, lai ašāk projām tieci,

Ņem līdz tik ziedu putekļus;
Tos vienā svārku stūrī lieci

Un otrā manus sveicienus.

Es sūtiju uz viņu malu

Jau savu dziesmu cīruli,
Un savu sāpju lakstīgalu,
Un savu ilgu dzeguzi,
Uz zaļās līdaciņas ciemu

Pie sarkanraibās zīlītes —

Bet sals tās tvēra vēl ar ziemu

Ak, kā lai turpu tiktu es!
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Ja mazo zemi neatrasi,

To dzintra jūras pērlīti,
Tad varavīksnei ceļu prasi,
Kas slāpstot dzer tur atveldzi.

Ej turp uz tēvu sētu zagšu,
Kas man jau sen vairs nepieder,
Mauc sev uz acīm lapu sagšu,
Ej nesaredzams durvis ver.

Pie manas istabiņas sienas,

Kur svešas sejas ēnojas,
Tur būs vēl manas jaunas dienas,
Tur būs vēl visas atmiņas
Kā sastinguši zirneklīši,
Kas savos audos karājas —

Bet tu, tu jautri svelp un tīši,
Lai neredz tavas asaras.

Kā nācis, atkal ej klusītim,

Ej tur, kur ārā viļņo lauks,

Ej! tu jau katram kokālītim

Un katrai rudzu puķei draugs.
Tur skaties puķu zilās acīs

Zem brūniem kviešu plakstieniem,
Tās tev par seniem laikiem sacīs,

Kas bridis te gar ežmaļiem.
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Un ja ir tās ne mani mīlēs,

Un ja ir tām nav manis žēl,

Tad vecais ozols zelta zīlēs,

Mans vecais ozols stāv tur vēl!

Un baltā bērza katra lapa
Tur zaļus, mīkstus glāstus šķiež,
Un apse vasarai uz kapa
Tur sarkanasins lāsas riež.

Ej, stāsti: te gan zaļo lauri,

Un granātas kā uguns mirdz!

Aug puķes visu gadu cauri,
Tik neaug viena — lauztā sirds

...

Ej! teic: te ozols likts pa vergam
Pie citu koku pakājes;
Kā redzi bērziņu te sērgām,
Ak, nav un nav te dzimtenes!

Te ogu ķekarotās strūkles

Pie katra ērkšķa nokaras,

Bet nav te spožacainās krūkles,
Tās alkšņu meža raganas.
Ne nīst, ne mīl te; dzīve klusa,
Bez pretstatiem viss izraisās;

Te ziema nāve nav, tik dusa,
Nav ziedons augšāmcelšanās.
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Un tagad spārnus cel uz mājām,
Kā neaiztiksi tu tur vien,

Kur gailīts ar tik īsām kājām
Pa dziļu, dziļu sniegu brien.

Tik atmini un vērā lieci,
Kas sacīts tev priekš dzimtenes,
Un steidz, kurp tu viens pats tik tieci

Un kurp vairs neaiztikšu es.
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Zīdautiņš

Manas tautas pūrs, cik maziņš ar' viņš,
Ir lielāks par visiem pūriem,
Un dziesma ir tā zīdautiņš,
Kā zilais zīda debestiņš
Ar visiem vēju stūriem.

Tur saulīte un mēnesīts,

Un visu zvaigžņu ritums

Gar malām raibi izlocīts,
Un spožā vīlē apkārt vīts

Ir tautas asaru kritums.

Bet vidū tautas sirsniņa
Ir ielikta pantiņu zārkā

Ar \isu, ko tā izcieta —

Kā zila liniņa galviņa,
Kas iemērkta asaru mārkā.
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Balta puķe ezerā

Tu baltā puķe ezerā —

Ak vai! —

Kas apdziedāta dziesmiņā,
Ak vai! —

Tā puķe, viļņu skauta,
Kam zemes nav zem saknītes,
Kas atrauta no pagātnes,
Tā ira pati tauta.

Jau gadu simtiem krāts un krāts —

Ak vai! —

Kopš as'ru ezers pieraudāts, —

Ak vai! —

Un viņa viļņos mīt te,
Tā baltā puķe — apburta,
Kas atpestīties nezina —

Tā as'ru princesīte.

Pats baltas puķes vidutiņš,
Ak vai! —

Ir robots zelta vainadziņš,
Ak vai! —

Bet tomēr visi saka:

„Tās ziedu puteklīšu pūrs,
No asarām un sviedriem sūrs,
Tam esot dūņu smaka!"
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Pat tauriņš negrib klātu nākt,
Ak vai! —

Ne bitīte grib medu vākt,
Ak vai!

—

Neviens to neapciemo.
Tai baltai puķu skaidrītei

Kā veļu maldu dvēselei

Zem ledus jāpārziemo!

Kad baltā puķe ezerā,

Ak vai! —

Kad reiz kļūs atpestīta tā?

Ak vai! —

No visa, ko tā cieta?

Kad rožu dārzā sarkanā,
Kad sarkanrožu dārziņā
Būs baltai puķei vieta?
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Baltas krāsas

Baltas krāsas, baltas krāsas

Balta — nāves dzija,
Kādu izvērpj liktens māsas,

Kārta, Dēkla, Tija.

Bet ar' kāds zemes laukumiņš,
Tik liels kā dzintra gabaliņš,
Mirkst jūras putu mārkā.

Baltas krāsas bija svētas,

Sēru ģērbs tās bija,
Senči kad iekš kapu sētas

Līķi ieguldīja.

Un dzintra zemes zeltītes

Ir baltas veļu svecītes

Pie paša tautas zārka!

Balta zeme ziemas sniegā
Dziļi iesniguši —

Vienmēr tumsībā un miegā
Aiziet dzīves puse —

Un baltas sniega pārsliņas
Ir nomirušas asaras,

Kas griežas vētras šalkā.
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Baltas krāsas, baltas krāsas

Valkā ziedons ari,

Baltas dzīvas ziedu lāsas

Bārsta ķiršu zari

Un zaļās zemes baltītes

Ir pirmās sniega pulkstenes,
Kas ziedonim iet talkā.
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Viens acumirklis

Dzīve ir ēna, dzīve ir gaiss!
Zinu, tik vienīgais

Acumirklis bij skaistākais,
Visuskaistākais!

Zinu ari, ak, zinu vēl:

Nenāks viņš otrreiz nekad;
Visu mūžu būs žēl, tik žēl —

Nenāks viņš otrreiz nekad!

Viņam pakaļ dzīdamies

Redzu tik iztālēm:

Aiziet vilnītis vīdamies

Sidraba lāsītēm —
— —
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Nāves lakstīgalas

Es nezinu, kā tā veidojas,
Bet rodas tāda dziņa:
Viscietākā sirdī tā iespiežas,
Visdziļākā tumsā nolaižas,
Kā kalnrača uguntiņa.

Šai dziņai, kas prot veidu dot,

Tam viss ir padots spējā:

Viņš putekļiem liek padancot
Un pērnās lapas pat uzceļot
Bez spārniem liek laisties tām vējā.

Viņš iet un ziedoņa vēsti nes,

Bet pats tas beidzas no salas —

Ak, pilnas ir liepu galotnes!
Tur mirušu dzejnieku dvēseles

Dzied, — nāves lakstīgalas.

Gan katrs nav lakstīgala no tiem,
Ir ari sarkankrūtīts;
Tam zelts gan nepil no spārniņiem,
Bet ritot asins pilieniem
Viņš pirmais nāk ziedoņa sūtīts.
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Marss

Ik vakara tu pie debesīm mīti,

Aptērpts ar purpura mētelīti,
Mirdzošais Marss.

Un tevim apkārt un garām ar steigu
Pa putnu ceļu bez gala, bez beigu

let brāļu bars.

Bet velti sevim meklējot tulku

Slīd pāri par viņu balto pulku
Tavs sarkanais stars ...

Es savas sāpes pie tavām sienu,
Kad velti še sitas pret tumsas sienu

Mans spārnotais spars.

Un ilgas, mūžīgi neizpaustās,
Kā vilnis pret krastu linijās lauztās

Sašķeļas gars.
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Atlauztie spārni

Peld zilumā balti mākoņi,
Vai neredzi?

Kā tie pret pretējām strāvām laužas,
Drīz vaļā plešas, drīz kopā aužas —

Tiem augšā un tev no apakšas,
Teic, vai jums nav kopīgs kaut kas?

Tie dzidrāki top un dzidrāki —

Vai pazīsti?
Tie, kurus no sevim viss plašums šķir,
Ne mākoņi tie, bet spārni ir!

Tavi atlauztie spārni — no apakšas
Tu redzi, bez tevis tie aizlaižas —

Tie sārtāki atspīd un sārtāki
—

Vai nejūti?
Pa vidu tiem sarkana svītra kvēl —

It kā lauzums asiņotu vēl —

Tiem augšā un tev no apakšas,
Jums abiem vēl brūces nav dzijušas. — —

Tie saglaužas melni un melnāki —

Met zibeni —

Un nodārd niknas pērkongraudas,
Tad garas un žēlas nāk lietus raudas

—

Tiem augšā un tev no apakšas
Ir kopīgas tik vēl asaras,
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Tie tālāk aiziet un tālāki,
Tu atzīsti:

Tā aiziet arvien no tevis kaut kas.

Viss iznīkst, viss izjūk, viss sadaļas!

Tie augšā un tu no apakšas ...
Jūs neesiet viens bez otra nekas!
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Sietiņš sijā

Nekas nestāv ciet! Nekas nestāv ciet

Laika metu mijā.
Zvaiznes nāk un iet! zvaigznes nāk un iet!

Sidrabacains sietiņš sijā
Cik gan dzīvē sverams ira,
Kas tur berams neizbira!

' Sietiņš sijā!

Zvaiznes nāk un iet, zvaigznes nāk un iet,

Vai tā laime bija?
Kad tā nestāv ciet, kad tā nestāv ciet,

Kad tik ātri seju mija?
Nozibēja dzirkstelīte,
Krita zvaigznes atlūznīte

...

i Sietiņš sijā!

Laime nāk un iet! laime nāk un iet —

Prieka magoņlapa —

Kas to turēs ciet? Kas to turēs ciet —

Aiznesta no vēja tapa —

Ak, vai vien tik, cik ir raudu,
Paliek pār kā rupju graudu?

Sietiņš sijā!

Mīla nāk un iet! Mīla nāk un iet —

Vai tā mīla bija?
Vai tik tāda šķiet? vai tik tāda šķiet?
Sirds no tās vēl neizdzija —

Pārsliņa no linu zieda,

Kas gan viņu zemē svieda?
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Dzīve nāk un iet! Dzīve nāk un iet —

Visu jūtu mijā.
Lai tās aust vai riet! lai tās aust vai riet

Citu veidu vijā,
Uzlēks zelta Rieteklīte!

Izsāpēj'se dvēselīte —

Sietiņš neizsijā ...





Papardes zieds

111

Visu daiļumu mājas es pārnesu

Pār plecu kā rožu vijumu.
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Papardes zieds

Tik pārāk reti to dabon rokā:

Pēc simtu un atkal simtu gadiem,
Kad izmirst ģints ar radu radiem,
Tad no neviena neuziets

Dziļtumšā meža biezumā,
Pilnmēneša bālā spožumā,
Visapkārt ietverts staru lokā,

Zied papardes zieds.

Bet kas nu tomēr to dabon rokā,
Tas gaišredzīgs top kā mags un burvis:

Viņš redz, ka lejup nokarājas
No debesīm sidraba virvītes,

Kur uzkāpj un nokāpj dvēseles.

Un pats tas pa rožu pazarītēm
Kāpj augšup līdz mākoņu nomalītēm

Un atrauj vaļā laimes durvis

Bet tad visi viesuļi saceļas,
Un visi velni un raganas

Skrej, lai to tvertu uz pēdām tūlīt:

Kas augstāk kāpis, jo zemāk krīt...

Un kā jau iepriekš var paredzēt,
Šai cīņā viņš nevar uzvarēt,

Un krīt
—
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Bet turpat, kur viņš pakritis,
Un kur tam izrauts ticis zieds,

Turpat, skat, skat:

Mazs sēkliņas graudiņš izbiris
—

Un atkal pēc simtu un simtu gadiem,
Kad ģintis izmirs ar radu radiem,

Dziļmeža biezoknī neuziets,
Tas uzplauks pilnmēneša spožā lokā —

Un atkal ies kāds, kas to meklē rokā.
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Lēkājoša guntiņa

Jau rožaini atspīd apvārsnis;
Uz zila debešu pavarda

Salstošais ziedonis

Sev spirgtu guntiņu iekūris.

Vējš tālu pār laukiem to iznēsā:

Grūž dūmu mutulīšus,
Kā balti zeltainus mākonīšus;
Kur nokrīt zemē dzirksteles,

Aug zilas un sarkanas puķītes,
Un lido visapkārt plēnes,
Kas vieglas un smalcinās izdegušas
Un par baltiem tauriņiem palikušas.

Pie uguns stāv bāla meitiņa,
Ar sāpīgiem smaidiem kā dilstošs mēness,
Ak bālā meitiņa, ziema,

Grib aukstās rokas vēl sasildīt.

Rīt, parīt, aizparīt
Tai jāiet projām no zemes ciema —

Jau zālīte klusi zem kājām tai zeļ. —

Un viegli viņu projām ceļ. —

Un kūstošās ledus krellītes

Tā raisa no kakla un rokā tura

Un sapņaini met iekš ugunskura —

Met lēni pa vienai,

Dienu pa dienai,
Un augsti uzšaujas dzirksteles.

Jau pēdējā krellīte rokā tai mirdz,
No visām tā vissaltākā

Un ari visbaltākā
...

Ak, zinu jau zinu — tā mana sirds.
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Loreleja

Motto :

Ich weul nicht, was soli esbedeuten,

Dafi ich so traurig bin.

H c i ne.

Starp klintīm zaļdzeltena meija
Līkst sēri virs ezera,

Tā senā Loreleja,
Kas vītolā pārvērsta.

Kā zelta uguns tā kuras

Virs zilmelnā ūdeņa,
Kā uzpūsts mākonis turas,

Tik kupla, tik viegliņa!

Un mīkstie zari, tās mati,

Kas nava sapīti vēl,

Virs līmeņa plandās plati
Un vakara sārtumā kvēl.

Pie kājām vēl suseklīts ari

Kā zāļu vīšķītis mirkst,
Kad apspīd to saules stari,

Viss vienā zeltā viņš dzirkst.

Krasts, Lorlejas sirmais auklis
—

To auklē virs nomaļas,
Un biedris tai ūdens krauklis

Virs galotnes šūpojas.

Un senā, saldsērā teika,
Kā šalka to aplido ;

Tik sirds, kas pati nav sveika,
Vēl zin un atmin to.
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Ik pavasari

Ik pavasari, ik pavasari
Vai nenotiek jauni brīnumi?

Nu saki!

Vai rozes nezied sārtāki?

Vai līdzi tu ziedēt negribi?
Nu saki!

Vai mākoņi nelido vieglāki?
Vai līdzi lidot neiesi?

Nu saki!

Ik pavasari, ik pavasari
Aug ērkšķiem jauni dzeloņi,
Top čūskām zobi asāki; —

Vai līdzi cīņā neiesi?

Nu —, saki!
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Zeltcepurītis

Kā tava māte tevi šurpu laida?

Es pazīstu it labi to,
Šo sievu, lieso, kaulaino!

Es zinu, tava māte saucas Vaida.

Es pazīstu ar' tavu tēvu Postu,

Ja viņš to būtu zinājis,
Ka tu pie manis atnācis,

Viņš nāktu, rautu tevi tūdaļ nostu.

Man svešas nava tavas māsas Skumjas,
Es zinu, cik tām skati drūmi,
Kā melnie mati kūp kā dūmi

Un gaismai virsū it kā mākons jumjas.

Tik tu viens pats tāds, gaišais puisīts Prieciņš
Kā ziemā dzimis cīrulīts,
Tu esi visu mīļvārdīts,
Kā nebūdams šās ģintas radinieciņš!

Tu smaidi, kaut ar' tavas lūpas klusē,
Un laipni staro viss tavs sejs,
Tik mīlīgs, balti sarkanējs
Kā āboliņš, kas audzis saules pusē.

Ko tava niknā tēva dzēlīgs asmins

Ir spējīgs kost un sadragāt,
Tam saldā dvesmā glaužas klāt

Tavs maigais vaigs kā balts un smaršīgs jasmins.
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Tā tu, šīs melnās ģintes zelta sprodziņš,

Ej visu atkal labā vērst,

Kur viņa bijusi ir sērst,

Tu esi aklā mājā viens pats lodziņš.

Vai tavas dziedinošās, mazās rokas,
Kas ir tik plāniņ sīciņas,
Kā jauna bērza lapiņas,
Spēj vaigos izglaust visas as'ru krokas?

Vai tavu gaišredzīgo acu dzirksti

Spēj katru tumsu caurskatīt?

Vai visas durvis atdarīt

Var tavi sīkie pumpurīšu pirksti?

Tad nāc pie manis ari, ilgāk mīti!

—
—

Bet ko? — vēl acumirklis nav,

Kopš šurpu nāci, un tu jau
Ņem atkal savu zelta cepurīti? —
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Ozoliņš, vectētiņš

Ozoliņ,
Vectētiņ,

Ko stāvi viens pats vēl bez lapām drūmi,

Kur sen jau zaļo koki un krūmi?

Ko, vienmēr tev jāpīpo ?

Kā migla kūp apkārt kā tabakas dūmi ?

Vai gaidi lakstīgalu, ko?

Lai atskrien un roku tev pabučo?

Tad stiepsi tik plato lapu roku,
Kas izdobota līku loku,
Tad nebūs vairs brūnā pierē tev kroku?

Bet vectētiņš domā: nav jāsteidzas,

Uz nekādiem vējiem nav jāklausās,
Lai dzied ko grib ari filomele!

Kas nezin, cik viņai lokana mēle,
Kā kokiem tā galvas sagroza!
Bet man, man zīles ir jāskaita.

Es neklausos, lai tur sauc kas saucis!

Lai ziemelis manim apkārt kaucis,
Viņš manu skaitīšanu nav jaucis!
Lai zibentelis spēris, nespēris,

Viņš manim zīles nav zemē bēris!

Nāks rudens
— vai citiem tad būs vairs kas!

Viss gludens — lapas nobērtas!
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Tad laiks maniem zelta gabaliem,
Tik ilgi un rūpīgi glabātiem
Un brūnos maciņos iesietiem! —

Tā domā ozoliņš,
Mans vectētiņš,

Kurš dzīvo un dzīvos simtu gadus,
Jo pašiem dieviem viņš teicas radus.
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Pārveidība

Uz noras, pie kājām pavasaram,

Visgarām
Lauks raibs no puķu lāsumiem,
Kā no sēkliņām, pabērtām putniņiem!
No kā tās tur izbērtas ?

Man uznāk kā skumjas atmiņas:
— Tās ir manas pērnās asaras!

Zilzeltaina, pārraiba visa pļava,
Tik nava

Vēl tādu ziedu, kas sarkani mirdz,

Tik viens starp visiem — tā mana sirds!

Un tad vēl tā

Vienā varvīksnes strīpiņā ietīta:

Tanīs sāpēs, ko pērn tā izcieta.

Kur katrs stādiņš augšām cēlies,
Un smēlies

No vaļā atburtiem ezeriem

Sev spirdzi ar tumšzaļiem pilieniem,
Kur jauns viss tapa,
Tur plauktu ir es, kā jaunzaļa lapa
Uz savas pašas pērnā kapa.



297

Proletarisks pavasaris

Salts, agrs nācis pavasaris,
Ne sarkangunīgs,
Tik zili baltās krāsās vien,

Bet visdegunīgs, . ,
Pret katru kailu zariņu,
Pret katru sīku asniņu
Viņš visai runīgs.

Kaut būtu ciemojies pie tā,
Kas neikdienīgs:
Balts, linu audos tērpies bērzs

Stāv stalts un vienīgs.
Un ozols, koku augstmanis,
Sev zelta jostu apjozis,

Jau gaida cienīgs.

Bet pļāpā visas galotnes,
Cik tīk ar viņu!
Čaukst lapas loku izloksnēs

Zaļvalodiņu.
No zara zarā putni skrien,
Un saule visus kopā sien

Ar zelta tiņu.

Kas dziļi audos bija slēpts
Un rādās ārisks,
Un diedz un stiedz un čaukst un plaukst
Un top vispārisks.
Tāds pavasars, kas nesaprot,
Kam pienākas tik

— godu dot,
Ir proletārisks!
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Meža māte

No zemes kad novākts top ziemas sirmums

Un sedz to atkal zaļš lapu pirmums,
Tad meža māte kā arvien

Deviņmezglotu nēzdogu vaļā sien.

Gan galotnītes, gan pazares
Tad dabon sagšas un villaines;
Ik kukainītim tā darbu dod,
Ik putniņam savu dziesmu rod.

Tā izlaiž pirmo cīrulīti

Un līdzi dod dziesmu ciemkukulīti,

Un skaņbalsītim piekodina,
Lai agri no rīta tik celties zina.

Tad vēl uz katras pazares
Tā noliek sarkanraibzīlītes:

Tik pārāk spārnus lai neplivina
Un pārāk pļāpīgi nečivina.

Tā dzeni kokā par kalēju liek,
Un zirneklim audums iedots tiek;
Tā eglei dod adatu: „Šuj man nu,

Šuj zaļu ziemu un vasaru!"

Bet kam gan visvairāk tika dots?

Ak, lakstīgalai pienākas gods:
Ko domāt no pelēkās filotmeles:

Tā iemākusi trejdeviņas mēles!
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Tik vanags palicis baskājis:
Neko nav ne pratis, ne iemācis —

Tam viegli spārni un galva grūta
Un liela skaņu neizjūta.

Un līdzi vanagam ari es —

Ne spēlītes man, ne mēlītes.

Bez spārniem pie saknes es palikšu,
Nekad es galotnē netikšu.
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Lakstīgala

Kas vēl tik vēli vēlina,
Kur lauks un mežs jau apklusis,
Un dziļā tumsā grimis viss?

Klau! mazā, pelēkā pelēcīte
Dzied, lakstīgala, nakts dvēselīte!

Un cēli cēlina,
Ar skaņām apņemot apkārtni,
Ne lielāka pati par īkšķīti.

Tā raiti, raiti ritina,
Un miju mīšus un viju vīšus

Ber bērdama balsa burbulīšus,
Un raitais ritums un rakstā situms

Krīt šķīzdams kā dziesmu straumes kritums

Tā lēni lēnina

Un apklust — tad pēkšņi apkārt sitas:

Un melodijas skan atkal citas.

Tā žēli žēlina!

Te atkal man šķiet, tā nav nemaz dziesma,
Bet sīka, maziņa zilgana liesma

Tai pašā mēlītes galā šaudās
...

Un pieaug gaviles, pieņemas raudas,
Un kvēlin kvēlina.

Un plešas un plešas ar tādu spēku,
Ka top par skanošu ugunsgrēku!
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Tad sīki, sīki sīciņa,
Un nostaigā visu man sirsniņu
Kā skudriņa ābolu lapiņu.
Pat zvaigznītes klausīties kopā nāk:

„Ak, kā tā māk! Ak, kā tā māk!"

Un tīcin tīcina,

Kā mēnestiņš, mākoņus pašķīris,
Stāv skaņu pārņemts, nobālis.

—

Tā bur un tur un kaldina!

Tu, mēnestiņ, mākoņos ielīst vari,

Turpat jūs zvaigznītes iebēgsat ari,

Bet kā lai mājā tieku es?

Ar skaņām man piebērtas kurpītes!
Tā saldi saldina!

Man nevajag māju, ne draugu, ne radu.
Es sēdēšu klausoties tūkstoš gadu!
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Vismāte saule

Es agri sauli satiku,
Kas tērpta ar zelta sagšiņu,
Jau līda caur meža zaļumu.

Tā nākusi bija, lai apskatītu,
Vai putniņiem galva nesāp šorītu,
Un vabulīšus lai saskaitītu.

Bet lakstīgala kur palikusi?
Ko šonakt tik žēli tā vaidējusi?
Un kādēļ tagad tik klusi, tik klusi ?

...

Zem zelta rokas tai šķīrās zari,

Te ieraudzija tā mani ari:

„Tu bālā sniegpulkstīt, ko tu te dari?"

„Ak vismāte saule, es sen te jau sēdu,

Bet nespēju izbēdāt savu bēdu,
Simttūkstoš gadu es te jau sēdu.

Ak vismāte, lapas ir plaukušas,
Un zaļas top egles adatas,
Bet saki, kam neplaukst asaras?

Ak saule, ar katru jaunziedoni
Priekš visiem tu jaunas dāvanas roni,
Tu liepai liec galvā zelta kroni.
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Un pusnaktsrasu, tu paņem viņu,
Un katru netīro pilieniņu
Tu pārvērt par mazu varvīksniņu.

Ak vismāte saule, tik
sen es te sēdu,

Bet nespēju izbēdāt savu bēdu,
Simttūkstoš gadu es te jau sēdu!

Un šorīt, kad tu atnākusi,
Es pateikšu, kam te viss tik klusi:
Ak

— lakstīgala nomirusi.
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Vēja dieve

Visu cauru dienu tā spēlēja,
Tā nebij spēle, bet vaidas

—

Visu garu dienu tā gaudoja:
Uz zaru barfām skanēja
Sald-raudas un žēlas smaidas.

Visu caurgaru dienu tā sauca pēc kā

Ak gaidas, veltas gaidas!

Nu vēja vairs nav, kas galotnes loka,
Cik klusi viss* cik klusi!

Uz zaļajām stīgām vējdieves roka

Guļ pamirusi
Tik pazarēs viegli iečabas

Vēl pēdējās sāpju nopūtas ...

Sirds, dusi!
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Miglas meitiņas

Dejo miglas meitiņas,
Dejo mēness dārziņā,
Ak, cik viegliņ viegliņas!
Dejo visā klajumā,

— Dzidri smalkas, viegliņas!

Tītenīšu stīdziņā
Viegli viņas šūpojas,
Zaļā bērzu lapiņā,
Mīkstā krēslā atsēžas,

Varavīksnē ietinas!
...

Līst, bet kas tik spoži līst,
Nedomā, ka asaras!

Ko tās mīl un ko tās nīst,

Ir tik sidrabots — nekas,

Nedomā, ka asaras!

Sāpju zemei pāri iet,
Nepaliek tām pēdiņas.
Kādēļ tās tik vieglas šķiet?
Ak, tām nava sirsniņas,

Nav nemaz tām sirsniņas!
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Žēlabās mirusi dvēsele

Ak, saulīte ira sadrupuši
Un zaļajā zālītē izbirusi

Kā zelta drupatiņas.
Te atskrien mazs putniņš, dvēsele,
Un aši salasa viņas.

Tā ir tā pati dvēsele,
Kas sen jau reiz ir miruse

Aiz žēlabām senpasaulē!
Nu pelēkos spārnu galiņus,
No niknas salas salušus,
Tā silda ik ziedoņa saulē.

Bet kas tā tāda, tik nikna sala,
Ka tai nekādā saulē nav gala?
Un spārniņi neizsusē?

Mīļ-ļautiņi, pasakāt man jel to,

Kas bij tās par žēlabām? un par ko

Tā dvēsele nomiruse?
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Veļu māte

Veļu māte, veļu māte,

Ko tik plati tavi rati?

Ko tu atbraukusi pati?

Birzei izģērb zaļo zīdu,
Krūmiem novelc raibos svārkus,

Liepai nojoz zelta jostu.

Visas lapas nostu rauji,
Visas veļu ratos krauji!

Veļu māte, veļu māte,

Zvans pie ilksīm tev bez mēles —

Staltā sirdī nav tev žēles!

Putniņiem tu ārdi pērkļus,
Taurenītim atlauz spārnus,

Gredzenus ņem lapsenītei,

Apstādini cīrulīti,
Pašu debess pulkstenīti.

Veļu māte, veļu māte,

Ratu kalums nespīd spoži,
Cik tev gari, melni groži!

Melnu apvij balto dienu,
Zilo debesi sedz cieti,
Zelta saulei apvelc rūsu,

Segu uzmet mēnestiņam,
Neļauj zvaigznes skaitīt viņam. —
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Veļu māte, veļu māte,

Vēl ir vieta tavos ratos,

Ļauna kāre glūn tev skatos —

Glābšu dzirkstelīti pelnos,
Rožu sēklu dobē slēpšu,
Bet kur tveršu dvēselīti?

Ņemšu dziesmu kamoliņu,
letīšu tur iekšā viņu.
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Ziemas pasaciņas

I. Lausks

Ir ziemas pusnakts, ārā nikni salts.

Dus ļaudis, salīduši siltās malās,
Un visi vēji ierāvušies alās;
Bez gala klusums visā pilsētā,
Un tālu sala atbalss skan uz cietā pliena,
Kur eju viena.

Pie debess mēness, liels un balts,

Lej savu gaismu pilnā spožumā.
Bez mērķa klīstu līdzi viņa staram.

Te ašā gaitā man kāds paskrej garām —

Ko? vai bez manis vēl kāds nomodā?

Es redzu! Lauskis! tāds kā pasakā:
Mazs vīriņš lielā, baltā kažokā,
Un galva apkaklē kā pazudusi,
Tik degungaliņā
Tam gara ledus tapa piesaluši!
Viņš sastopams tik niknā saltumā!

Tad viņš visgarām mājas apstaigā,
Un cik tās stipras, izmēģināt grib.
Mazs sidrabcirvītis tam rokā zib —

Un kurai klāt, viņš cirvi savicina

Un laiž ar sparu sienā iekšā: blaikš!

Līdz pašam pamatam iet sprādziens: braikš!

Pusmiegā gulētāji acis ver

Un uztrūkušies nomurmina:

Kāds saltums! klau, kur ārā „lauskis sper"!
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II. Dzelmes karalis

Es eju klejodama lēnām

Pa zelta pēdām pakaļ mēnesstaram;

Viņš mani ārā ved iz māju ēnām,
Kur visā plašumā
Un visā spožumā

Mirdz jūra, ledus pārklāta visgarām.
Bet viena vieta zaļganbaltā gālē
Visspožāk laistas tālē.

Es skatos, skatos: — Kāds man daiļums rādās!

Ak, tur jau sēd pats dzelmes karalis!

Viņš glāžu šķirstu augšup uznesis

Un mantas nobēris uz baltas lāča ādas;

Viņš grib reiz pats tās skatīt savvaļā,
Tā, ka neviens to nepamana,

Jo dzelmē viss ir mūžam nemierā:

Tur vienmēr pļāpā nāru meitenes,
Un vienmēr kustas ūdens zālītes,
Caur ko tam traucēta tiek skaitīšana.

Mīt dzelmē, kā virs zemes, nelieši,
Un visur tāpat skauģi ir un blēži:

Visapkārt klausās gliemēži,
Un klātu rāpo lielie dūņu vēži,
Un citādi tik laiskie sami,

Arvien ap mantām lodā ostīdami;
Un glāžu šķirstam apkārt nelabvēles

Kā virves aptinušās resnas lēles.

— Nu te neviena vairs nav tuvumā!

Pat zemes bērni, ilgualkstošie
Un spožuma un dailes slāpstošie,
Ap pusnakti neviens nav nomodā.
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Te guļ nu kaudzē visi dārgumi
Pa gadu simtiem kopā savākti:

Gan tie ar kuģiem kopā nogrimuši,
Gan viņus šurpu atnesuši

No pusnakts zemēm delfini un roņi.

Tur zaļā zeltā zalgo zalkšu karaļkroņi,
Mirdz iris krāsās nāru auskari,
Dzirkst dzīslotie, caurdzidrie dzintari,
Un achati un chrizoliti laistas!

Pastarpām sarkanmelni raugās rubini,
Kā nopiluši asins pilieni.
Tur topass dziļi dzeltens kaist kā naids,
Un bālā opālā viz saldi sāpīgs smaids,
Kā acīs asaras tur zaļais smaragds žulgo,
Un zilais zafirs bezbēdīgi spulgo.
Tur niknā sarkanumā jaspiss mirdz,
Kā dusmās iedegusies odzes sirds,
Un zaļganzilā tirkisā

Spīd debess, iegrimusi ezerā.

Tur ametisti zied kā vijolītes,
Un kur vēl neskaitāmas pērļu vītes!

Ap mantām karalis nu mīlinājās
Un dārgakmeņu kaudzē rušinājās,
Ar vienu, otru roku pērles bārsta,
Visapkārt aplūko un gaisā kārsta,
Un acis spiežas viņam kāri,
Kā ūdens tulznas apaļas uz āri.

Viņš apbiris viss sidrabpārsliņām,
Un bārda pilna dimantdrumstiņām,
No ledus pieres zelta sviedri rit.
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— Es eju tuvāk
—

ak, kā sirds man sit!

Bet viņš jau nomanijis: kāds ir tuvumā,

Un aši mantas kopā sagrābis,
Un šķirstam lāča ādu uzmetis,
Bēg tālumā.

Tik izkaisītus nopakaļus
Redz dārgakmeņus dzelten-zili-zaļus!

Tur atkal apmetas viņš spožā lokā,

Bet nomanijis, ka to ķeru rokā,
Vēl tālāk aizbēg lielā steigumā.
Tā atstatums top vienmēr tālin tālāks,
Tik bēgot pārtrūkušās pērļu vijas
Guļ it kā izirušas ilūzijas ...

Un stundas iet,
Bālst mēnesis arvienu bālāks,
Un beidzot riet —

Caur tumsas spraugām spiežas iekšā rīts,

Nakts ņem no zemes nastu smago vāku, -

Mans gars tik gurds un izmocīts:

Es savus sapņus mūžam nepanāku.
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Balto raganu nakts

Lidu, lidu pārsliņas,
Viegliņas, smalciņas,
Debesu paijiņas

Lidinās zemē.

Baltsniega meitiņas,
Aiztītas actiņas,
Pulciņos nolaižas,

Virpuļo dejā.
Sākumā retas,

Savrup tās griežas,
Biežāk tad bliežas,
Ašāki sviežas —

Tumsa jau metas.

Te sanāk vēja muzikantu kori,
Kā vārnu bars tie gulst uz jumtu šķori,
Ņem katris mutē skursteni kā tauri,
Un sākas neģēlīgie, žēlie auri:

Čīkstošas čīgās,
Pāršķiebtas ģīgas,
Griezīgas gaudas,
Smiekli un raudas —

Virpuļu vērpējas,
Mākoņu metējas,
Tumsas tinējas,

Kā jums tik žēli?

Aizsegas nomestas,
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Nu jūs redzamas,
Baltās raganas,
Dvēseles klīstošas,

Nemiera tēli!

Ne spoku dvēseles, ne tās, kas mira,

Bet tās, kas dzīvas, pārāk dzīvas ira.

Tās savu pārlaisto, bet nedzīvoto dzīvi

Nu elementos iztrakot grib brīvi:

Put, put, puteni!
Kauc, kauc, kaukuri!

Negaisu negaisi,
Visi vēji palaisti;
Līveru lēveri,

Saplēsti mākoņi,
Debesu skrandas

Vijas un vandas.

Aumaļu gāzieni,
Šaltes un brāzieni,

Saskaņa pārrauta,
Ckaosam uzvara,

Chaosam vaļa!
Kas nomākts un ar varu zemē spiests,
Un krājies un krājies un iekšā rūdzis un ciests,
Tur atbalšu rod manas bezmiegu dvēseles takts,
Heisā! Heidā! Tu, baltā raganu nakts!
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Vakara daiļums

Sēd vakars sarkana sēdekli,
Un apkārt tam zeltoti mākoņi.

Es redzu to savu mantību dalām,
Nāk nakts, un dienas valsts ir pagalam

Ar' mani savā spožumā
Viņš ietin kā sarkanā lakatā.

Pamazām jau bālē debess jums,
Bet acīs man paliek atspīdums.

Un gaisma kā glābdamās grib man sekot,

Ar baltām kājām pa ceļu tekot.

Es pēdējo dziestošo stariņu
Vēl mēteļa stūrītī ietinu.

Un vēlo, vēso vēsmiņu
Es mīļi pie krūtīm sasildu.

Kas gaistošs un irstošs, to sasienu

Es kopā ar dzejas dzijiņu.

Visu daiļumu mājās es pārnesu
Pār plecu kā rožu vijumu.
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Mēnessnakts

Brīnumdaiļā mēnessnakts,
Tu ar savu burvīgumu
Tālā, baltā spožumā
Apņem visu debess jumu,

Btrīnumdzidrā mēnessnakts

Tumsu projām nobīdot,
Tu ar gaismu pildi āri,
Spožu miglas audumu

Visai dzīvei pārstiep pāri,
Brīnummaigā mēnessnakts.

Patiesība, sapņojums,
Kuri dzīvē pušu lauzti,
Tavu staru smalkumā

Tiek no jauna kopā austi,
Brīnumvieglā mēnessnakts.

Tavā dziļā klusumā

Nogrimst visas zemes bēdas,
Tavā lielā spožumā
Izgaist visas dzīves pēdas,

Brīnumlielā mēnessnakts.

Sāpes skaistas kļuvušas,
Novelts smagums, zudis baiļums.
Vaļā veras mūžība,
Kuru atstaro tavs daiļums,

Brīnumcēlā mēnessnakts.



Vēja rozītes

IV

Die Englein, die nennen es Himmelsfreud,

Die Teufel, die nennen es Hollenleid,

Die Menschen, die nennen es — Liebe.

H c i ne.

Kur jūs mani glabāsiet
Žēlabās nomirušu?

Tur mēs tevi glabāsim,

Skaistā rožu dārziņā!

Tautas dziesma.
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Vēja rozītes

Vēja viju rozītes,

Rozes, baltās rozes!

Katris zariņš vīts un tīts,

Līču loču izlocīts,

Stīgu stīgās augšup dzīts!

Cik jums, kuplās pārgalves,
Nebij galvas grozos!

Baltās vēja vieglītes,
Vai jums nebij bailes

Lejā atstāt saknītes?

Būt bez savas dzimtenes,
Kā bez miesas dvēseles?

Rozes, baltās rozītes,

Vai jums nebij bailes?

Zemes bēdu nebēdnes,
Baltās rozes vējā!

Kas jums līdzi kāps un ies?

Galva gaisos šūposies,
Ellē kājas karāsies!

Vēja viju rozītes,

Baltās rozes vējā!
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Rīta dziesma

Ak maiga mīla, Irida,

Tu rīta debestiņa,
Kas pustumsā vēl ietīta

Kā salda neapziņa.

Tik viena maza maliņa
Pie apvāršņa jau sārta,

No Austras rožu pirkstiņa
Ar galiņu tik skārta.

Vēl saredzams ir tālumā
No naga ieapaļums,
Kas atkrāsojas sārtumā

Kā pusmēneša zaļums.

Bet sārtums vienmēr sārtāks kļūst,
Karst karstāk vaigu kaisums,
No sirds uz sirdi asins plūst
Kā ābote un paisums.

Un pirmie nervu drebuļi
Ar neapjaustām dziņām
Dzeļ it kā sīki dūrieni

No karstām adatiņām.

Ko sirds tā sēro? ko tā sirgst?
Kas viņai trūkst? kā nava?

Ak, ziedonī visvairāk mirkst

Zem ūdens zaļa pļava.

Ko viņa kvēl? kā viņai žēl?

Kur zaudējums? kur guvums?
Ak, tā nemaz nav mīla vēl,
Tas ir tik mīlas tuvums.
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Preludija

Kas gan man šodien noticis,
Ka sejs man starot staro viss?

Ak, itnekas.

Vai skaistas drēbes kāds dāvājis?
Ak, nē! —

Vai citu ko dārgu atnesis?

Ak, nē! —

Vai puķes pumpurs uzplaucis?
Ak, nē! —

Vai skaistu dziesmu kāds dziedājis?
Ak, nē! —

Bet dvēselē ieskanas muziķa,
Tā aug un aug bez apmēra,
Vai gabalos dvēseli raudama.

Ak vētra! Ak drudzis! Ak burvība!

Sirds raud un smejas kā nejēga...
Tā sensenā zireņu meldija —

—

Ak jā!
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Laiskā saimniecīte

Smejas sarkanām lūpiņām oglītes,
Locīdamies uguntiņš lokās:

„Nu tiekat gudras no skuķītes!
Vai viņai šodien kas sokas!

Tādas smaidīgas pusviru actiņas,
Un it kā nopļautas lilijas

Guļ klēpī saliktas rokas!"

Neviens nav darbiņi darīti

Pa nemēzto istabiņu;
Top droši un drošāki putekļi
Un gulstas ap kopējiņu.
Tā pieceļas un kā sapņos iet

Viena pārdroša nagliņa ķer to ciet

Un pārplēš priekšautiņu!
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Ilgu nakts

Cik gara nakts!

Ak, ko lai iesāku?

Kā gaidīt rītu?

Kaut būtu dzijas kamoliņš,
Es tītin tītu.

Bet ilgu kamoliņš,
— Ak, to es zinu,

Nekad, nekad tas neiztek,
Kaut tītin tinu.

Cik gara, gara nakts!

Drīz zvaigznes projām ies.

Nāks rīta krāsas,
Tās vienas pašas projām ies,

Bez savas māsas.

Un tumsa ielīdīs

lekš zemes alas,

Tik manam melnam ilgu apvārsnim
Nav sārtas malas!

Cik gara, gara, gara nakts!



324

Pusnakts vējš

Sen nodzisušās visas guntiņas,

Tik tumsā mirdz vēl manas actiņas!
Krūts viļņot viļņo nopūtās,
Plok vienas, ceļas citas, —

Sirds tumsā runā kā vilnītis,
Kas lēni pret krastu sitas.

Lien mākoņgultā zvaigzne pusmiegā,
Tik es vēl viena esmu nomodā!

Tu nemiera pilnā sirsniņa,
Kas tevi tā tirda un moka?

— Ak, to tik zina pusnakts vējš,
Kas dārzā puķes loka!
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Noasa balodītis

Es aizlaidu savu dvēselīti

Pie tevis kā Noasa balodīti

Ar zaļu cerības lapiņu.
Tā atgriezās — un es nosarku —

Un otrreiz es balodi izlaidu,
Un viņu pārnākam gaidiju,
Bet tas vairs atpakaļ negriezās,
Viena sirds pie otras palikās
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Viena balss

Vai nelga neesmu, nudien!

Kas mani tā izbiedēja?
Tā tikai kāda balss bij vien,
Kas piepeši atskanēja
Caur citu balsīm caurskanot,
Kur pulkā kāds saldi smēja.

Šo vienu balsi sadzirdot,
Man sirsniņa nodrebēja,
Kā zariņš, putniņam uzlecot.
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Pazudis vārdiņš

Kaut ko tev sacīt gribēju,
Bet nezinu vairs to, ak, nezinu!

Tā valodiņa man juktin jūk,
Un visi vārdiņi projām mūk —

Bet jauks bij tas vārdiņš, brīnumjauks!
Nekad nu vairs lūpas to neizsauks.

Kā upē, kā dzelmē tas iekritis,

Jau zirneklis tīklu tam pāraudis!
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Savu mīlu

Savu mīlu, kaunīgo mīlu,
Kur to lai apslēpju?
Vai lakstīgalai zem spārniem
Lai viņu palieku?
Bet lakstīgala gauž
Un visu naktij pauž.

Savu mīlu, sāpīgo mīlu,
Kā to lai nomācu?

Vai dārza kaktā dziji
To zemē lai aproku?
Bet mīla nenonīkst;
Iz zemes rozes dīgst.

Savu mīlu, dedzīgo mīlu,
Kā to lai savaldu?

Vai kā mazu uguntiņu
To mežā lai iekuru?

Bet liesma plētīsies —

Viss mežiņš aizdegsies.
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Ērkšķu krūms

Vēli, ak vēli!

Un negriezies projām drūms,
Tik vien tā salduma vēli,
Cik bitītei uzņemt uz mēli

Ļauj niknais rožu krūms,
Tik vien tā salduma vēli!

Vīdi, ak vīdi!

Pie krūtīm tev galviņu sliet

Uz mazu, īsu brīdi
—

Sev pašam reiz laimi vīdi,

Ak, tad jau es gribu iet —

Sev pašam laimi reiz vīdi!

Skati, ak skati!

Gar zemi komēta garām ies,

Šo liesmaino viesi skati!

Ver zilās acis jo plati!
Mans sapnis tev tikai pieskāries,
Un ne es pati!
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Ap tevi

Pie tevis! Pie tevis!

Sien mani diedziņi
Kā burvju tiņa ...

Mīl spožo Ausekli,
Mīl pusnaksniņa!

No tevis! No tevis!

Vai saukts, vai atraidīts,

Vai pašas dziņa?
Lien mazs, mazs mākonīts

Pie mēnestiņa —

Pār tevi! Pār tevi!

Līkst skumjās pāri bērzs

Virs ezeriņa,
Un neredz, kļuvis sērs,

Vairs debestiņa.

Tik tevi! Tik tevi!

Sirds reize mii un nīst

Un kvēl un prasa ...

No koka zemē līst

Uz krūmu rasa.

Ap tevi! Ap tevi!

Kā zieds pilns auglības
Pa velgu vēju
Es rožu sēkliņas

Ap tevi sēju.
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Ar tevi! Ar tevi!

Ar kluso — trakule
...

Tāds tu man tīci;

Tek strauja upīte
Pa rāmo līci.

Pēc tevis! Pēc tevis!

Raud elsās žēlumiņš,
Raud izsamisdams

Un skan kā sidrabiņš
Iz rokas krizdams.

Bez tevis! Bez tevis!

Iz acīm neizžūst

Man lietiņš lāsains
...

Man lietiņš lāsains ...
— Ak vilnis, kad tas lūst,
Mirdz septiņkrāsains.
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Pirmais skūpsts

Kā bija, kā nebija!
Vai tn tas biji, vai es?

...

Cik nejauši lūpiņas sastapās,
Kā vējš sagrūž kopā lapiņas,
Nez' nākdams no kurienes!

Kā bija, kā nebija!
Es kā pa sapņiem tik jaušu

Kaut ko tik maigu uz mutītes,

Kā varvīksni dzeram iz upītes,
Un dzeram to gluži sausu —

Ne bija, ne nebija!
Tad, atpakaļ neskatot, klusi

Mēs gājām ar uzceltām apkaklēm,
Kā bēgot no lietus lāsītēm,

Ikviens uz savu pusi.
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Pielijusi roze

Kā pielijuši roze

Man mīlas pilna sirds

Ej klātu, ej!

Ar rasu apliešu,
Acis, muti tev piebēršu,
Runā nu!

Pilēs matu galiņi,
Tecēs caur dvēseli

Sīki silti strautiņi.

Un ja nu kāds tev prasa,
Vai tie skūpsti, dzirkstis vai rasa?

Ko atteiksi?

Nekā vairs nejēgsi,
Mulsdams mulsīsi,
Smiesies vien.

Tagad tu gudris vīrs,
Tad būsi nelga tīrs,

Es biedinu:

Kā pielijuši roze

Man mīlas pilna sirds
...

Ej garām, ej!
Skrej posta, skrej!
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Caur magoņu lapām

Es saules meita gan neesmu —

Ak, to es jau zinu, es zinu!

Bet sarkanrožu dārziņā
Es tomēr kroņus pinu!

Un cauri caur magoņu lapiņām,
It kā caur sarkanu kvēlu,

Es jūtu karsti skatāmies

Uz sevi dievu dēlu.

Ak, dievu dēls tas ari vis nav!

To visu es zinu it labi
—

Ne saules es meita, ne dievu viņš dēls,
Bet citas cilts mēs abi.

Un ari nekas mums nepieder,
Pat rožu dārziņa nava!

Bet mantas mums daudz:
— tu esi mans,

Un es, es esmu tava.

Un noslēpumu mēs zināsim,
Kā mēs tik bagāti tapām:
Mums tikai vienmēr jāskatās
Caur sarkanām magoņu lapām.
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Mīla un nāve

Kad mīla ar nāvi sastopas
Uz vienas pašas taciņas,
Tad ir tik šauri, tik šauri,
Ka sirsniņa netiek vairs cauri —

Es tagad jau īsti nezinu,
Vai mīlu, vai nāvi lai izvēlu?

Jo abas man liekas — ir māsiņas.

Jo abas ir viena un vienādas.

Ak, mīla ar nāvi ir māsiņas:
...

Es dusēšu viņa skāvienā

Kā rubins zelta gredzenā.
Viņš atkal vīsies manās rokās,
Kā mēness vijas mākoņu krokās;

Vai saldāks var gan būt vairs kas ?

Bet sirsniņa pukstēt ja stātos,

Vai tad gan sliktāk man klātos ?

Tur vēja meitu pulciņā?
Vējš purinās manus matiņus,
Kā jauna bērza zariņus,
Ap kaklu valkāšu pērlītes
Es apvērtas lietus lāsītes.

Man nesāpēs vairs nekas! nekas!

Vairs itnekas
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Mēs divi

Ak, putniņš ieslēgts būrī,
Vairs nedzied dziesmiņas.
Un viens pats dārza stūrī

Aug bērzs bez liepiņas.

Ja bail tev no neatļaujas,
Tad es — es atnākšu!

Un sirsniņu tev iekš saujas
Es liktin ielikšu.

Kur citur gan pieder bāris,

Ja ne pie bārenes,
Kā vienmēr lido spāris
Virs as'ru upītes.

Bet divi kad būsim, tad smiesim

Par nenovīdumu,
Kā putniņi celsimies, skriesim

Pret dienas svīdumu.

Mēs skriesim meklēt to zemi,
Kas miglā redzas jau.
To zemi, to balto zemi,
Kur melno skumju nav.

To zilo pārpasauli,
Kur miera dzimtenē

Vairs slimais mēnestiņš sauli

Ar sāpēm nemeklē.
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Kur balto Auseklīti
Ar zelta Rieteklīti
Redz, kā tie kopā vīti
Par vienu zvaigznīti.

Tur būsim mēs, bēdulīši,
Uz laimes saliņas,
Kā divi mākonīši

Virs mēness maliņas.
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Strazdiņš un lakstīgala

Šai pusē Daugavai Strazdiņš dzied.

Uu viņpusē lakstīgala,
Bet Daugava dziesmiņu pušu šķir,
Tik plata tā sīkajiem putniņiem ir,
Tik plata, ka nav nemaz gala.

Ne dzīve vienam bez otra šķiet,
Tik mīļi viens otram tie jutās!
Virs viļņiem viz sudraba asaras,

Un dzelmē krīt zelta žēlabas,
Plūst Daugava sarkanās putās.

Jo žēli vienā pusē dzied,

Jo otrā pusē vēl žēlāk;
Un viļņi un vēji pāri iet,
Un saule aust, un saule riet

—

Un vēlāk paliek un vēlāk.

Ne šai, ne viņā pusē vairs dzied,
Pār viļņiem nav pēdu, ne ceļu;
Kāds spārniņš virs straumes, šķiet, peldēja
Un vēlu pēc saules Daugava
Plūst melna un pilna veļu.



Kaķu pēdiņas

V

Ak mīļa Muza, vai vari man piedot,
Ja gribu ari gracijām ziedot?
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Kaķu pēdas

Bez tēva, bez māmiņas atļaujas,
Bez baltās dienas gaismiņas
Kāds pārīts reiz kopā zagās.
Kad modrais cīrulis-vīrulis,
Kurš citādi būtu pļāpājis,
Jau saldi dusēja vagās.

Bet mīla ar mīlu kad satiekas, —

Tai nevajag gaismas, ne atļaujas,
Tā nebīstas velnu, ne veļu,
Tā klusi, klusiņiem solīšiem prot
Ar kaķīša pēdiņām izlaipot
Pa nepazīstamo ceļu.

Zem kājām tiem zāle tā nobijās,
Ka gara gar zemi nogūlās,
Lai nebūtu tikai daļas!
Un lapiņas aprājot čabēja:
„Par ko jums seja tik sarkana?

Lūk, mēs esam vienmēr zaļas!"

Tik kādas puķītes-brūnītes,
Ar zilām actiņām glūnītes,
Tos apsardzībā ņēma
Un, kur no rītā uz grāvmalas
Vēl mīļošo pēdas bij redzamas,
Tām virsū uzaugt lēma.

Par to tad nu viņam ar uzlikts sods

Un tām tāds savāds vārdiņš dots,
Par kuru visi mēdās

Un saka: „Jūs neesat galviņas,
Jūs neesat vairāk cits nekas,
Ka tikai — kaķupēdas."
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Kāda tā mīla ir?

Vlai tā ir rotaļa, spēle vai dzeja?
Vai vieglā ritmā pusteciņu deja?
Kur galva cieši pie galviņas slejas,
Kā pantiņā atskaņas kopā lejas! ...

Els gan nu ļoti smejos par to.

Tā sirdis kā diedziņus sašķeterē,
Kā vienās ilgās tās cerē un cerē,

Un lai ar cik reiz tās šķīrās un vīlās,
Bet dari ko gribi! kā mīlas tā mīlas!

Es vairāk neko, ka tik smejos par to.

Ko mīlai par jūtām ir tāda spēja,
Ka viņas lokās kā druva zem vēja?
Kā sirdi tā paņem un kā kuro

Ar žuburu žuburiem izžuburo, —

Es tikai brīnos un smejos par to.

Tad kausētā zeltā vēl iemet to

Un matu galiņus sudrabo,
Un divas sarkanas lūpu brūces

Tā zīžas kopā, kā asins sūces, —

Man smiekli un bailes uznāk par to.

Vai mīla iztek iz ezeriņa,
Kā mēneša naktīs raudaviņa,
Un durvju priekšā mēdz nosēsties?

Pie manis nu gan tā nenāks, paties', —

Es varu tikai pasmieties!

Bet, saka, no mīlas nekas neesot glābis:
Tā knābjot sirdīs kā putniņa knābis

Knābj ogas, kas top caur to saldākas —

Man gan nu no tās nav jābaidās!
Es smejos —

aiz smiekliem līst — asaras
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Strīdīgie strazdi

Bars strazdu skraida gar žogu,
Brēc visi ap vienu ogu,
Un necieš viens otru sev blaku,
let plēzdamies: „čaku; Čaku!"

Kā tādai nabaga odziņai
let daždien meitenes sirniņai:
Ap pēdējo puisēnu bari

let Čaku, Čaku ari.

Tu strīdīgais bars, vai dzirdi

Nevienam es nedošu sirdi,
To es jums visiem saku!

Nu, cita vien Čaku, Čaku!
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Kirkes padoms

Tik lieku nav nieku kā precinieku,
Kas skaitās par jaunas skuķes prieku,

Vai nava tā?

Ja būtu tie papīra velniņi,
Es savērtu tos uz šņorīti —

Haha! Haha!

Un redzot lēkājam viņu kori,
Es pievilktu allaž tikai šņori,

Sev laiku kavēt.

Ja būtu tie rutki, tad stādītu es

Tos visus dobē — bet nezāles?

Tās der tik ravēt!

Ja būtu tie zelta gredzeni,
Lai iet tad ar' pilni pirkstiņi,

Kā mirdzēt mirdz.

Kaut būtu jel viens īsts gredzentiņš,
Kā linu ziediņš zils akmentiņš,

Kam būtu sirds!

Bet tie par savu sirdsizvēli,
Par mani, gan dzīvi neliks uz spēli,

Man nav ko gaust.

Paties, es nezinu, ko lai daru, —

Vai tos kā zobus, lai vadzī karu,
Kad nav ko grauzt?
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Par skumjām man acis, neredzēt flirtu!

Par dziļu man sirds, lai neizšķirtu,
Cik katris tukšs!

Lūk, Kirke, tā prata ko darīt ar tiem —

Tā pārvērta visus par saraiņiem:
Ruks! Rukš!

Bet tad jau man vēl tie jāgana būtu,
Un tas nu tiešām man nāktu par grūtu,

Tas jāatzīst.

Pie joda ar viņiem! Kad vaļā tieku,
Kaut ko es guvu, to lielo prieku:

Ne mīlēt, bet nīst!
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Sarkanā roze

Sirsniņa, mana sirsniņa,
Noplūktā sarkanā roze!

Venera tevi tura

Savos baltajos pirkstos:
Ak vai!

Saspiež cieši un atlaiž,

Parausta, paplucina,
Aši virpuļo riņķī,
Tā kā prāti man apmulst —

Ak vai!

Pieliek tad vēl pie lūpām,
iekož ar baltajiem zobiem,
Kuri tik neganti asi

Ak! nu es beigšos, es beigšos!
Bet — lai!
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Burvība

Kāds burvis, kurš raganu zalves tur,

Tās laikam man acīs būs trinis;

Un kad burvība vaļā jāatbur,

Viņš neliekas nu vairs ne zinis!

Man domas ap vienu tik vienīgo mulst,
Kur eju, ko daru, ko skatu!

Kā milti tās maļot riņķī gulst
Ap rūcošo dzirnavu ratu!

Es zinu gan, ari ziedonis,

Kas padara lapas zaļas,
No sevis te klātu pielicis
Savas labas trīs, četras daļas.

Un vainīgs mēnesis ari vēl,
It sevišķi, kad viņš tāds bēdīgs,
Ka viņu uzskatot paliek žēl —

Ak, cik viņš tad ir blēdīgs! —

Kā saules spožums zaļumu dod

Un augos liek chlorofilu,
Tā viņš ar savu bālumu prot
Tik audzēt sāpīgu mīlu.

Savu gaismu, kas citur nenoder,
Uz zemi tas izmet viņu
Kā sidraba tīklu

— un sirsniņu ķer
Kā zaļu līdaciņu —
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Un ziedoņa garu tur vēl vai ciet,

Kas visi nestāv dīkā,

Un skatus un smaidus kopā liek

Kā raibā mozaikā.

Tik viegls, tik salds, tik pārejošs viss

Kā mazs balts mākonīts liekas,
Bet par pērkonu sabiezē liktenis,
Un notiek, kam jānotiekas. —

—
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Nelaimes gadijums

Būs mani sadzēlis

Niknis kukainis,

Vaigam būs pārskrējis
Krusta zirneklis.

Būtu tik kukainis,

Zemē to sviestu;

Būtu tik zirneklis,

Šļakstot to spiestu:

„Ak tu neģēli,
Ko mani skari!

Sāpēja manim,

Sāp nu tev ari —"

Jeb varbūt piliens
Ēdošas skābes

Būs manim uzpilis,
Ka vairs nav giābes.

Nē! tikai lapiņa,
Sarkanrožlapiņa
Man uz sirdsdobīti

Virsū uzkrita.

Nelīdz man nagi,
Nelīdz man zobi, —

Sarkana vieglīte

Spiež man sirdsdobi.

Pūšu un nespēju

Aizpūst ar dvašu;

Rožlapa nospiedīs
Mani vēl pašu.
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Tārps un āboliņš

Cik ilgi lai mīlu apslēpju,
Kas lēnām man sagrauž sirsniņu!
Man viņam kaut kā tas jāsaka,
Man jāved tā lieta skaidrībā:

„Vai tautas dziesmas pazīsti,
Tu nelga, tu nelgu virsaiti?

— Bet ko tu tūdaļ tā sarksti

Un plucini piedurknes bārksti?

Tur ir tik jaukas līdzības,
Ka acīs saskrej asaras,

Tur sacīts par niknu tārpu, kas grauž
Un āboliņam sirdi lauž —

Tā ari dzīvē atgadās,
Ir sirdis kā ābola lapiņas" — —

Es redzu, viņš acis tik miršķina,
Man būs vēl skaidrāk jāsaka:

„Tā ari dzīvē atgadās.
Kad ļoti, ļoti kāds iemīlas,
Tad ari niknais tārps to grauž
Un sirdi kā āboliņam lauž

..
."

Te kā no miega atmostas viņš
Un saka: „Jā, jā, es tas āboliņš!"
Un man vēl beigās ko domā,
Būs jāpaliek tārpa lomā!
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Balva

Ja gulēsi zālē atgulies
Un mazs balts mākonīts pāri tev skries,

— Tas nāk no manis kā balva.

Tāpat mazs zariņš, no vēja nests,

Tev kritīs uz krūtīm, no manis mests,

Tik viegli kā putniņa spalva.

Un ja tev uzkrīt viegla lapa,
Tad zini: no manis tā uzmesta tapa,

Kā pretglāsts, ka mani tu skāri.

Un ja ari cita ap tevi smies,

Tad tikai smalki ieklausies:

Mani smiekli skanēs tur pāri.

Un cita ja tev skūpstu dod

Un pēkšņi tu apraujies nodrebot,

Ja tevi skūpsta cita. —

Tā bija mana mutīte,
Tā degošā, sarkanā oglīte,

Kas starp jums abiem krita.
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Debesu līgaviņa

Kad es pie tevis neaiztikšu,
Tad bēdās es kā upīte sīkšu —

Un kad tavu mīlu neiegūšu,
Tad bāla, bāla kā zvaigznīte kļūšu.

Es zinu
— kas še par velti cerē,

Tas tik vēl eņģeļiem viņsaulē derē!

Tā kļūšu es debesu līgaviņa,
Lai nu ari kāda iznāktu viņa!
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Kaķīša zābaki

Kaķīti, mīlīti,
Šoreiz man palīdzi!

Aizdod man savus zābaciņus!
Solos tev neaptraipīt viņus:
Es pārlēkšu viegli vieglītēm
Kā grācija pāri pār peļķītēm.

Kaķenīt —

Spožacīt,
Dod man tavu acu mirdzumiņu,
Lai tumsā saredzu kādu

— viņu;
Es gribu viņu tā apžilbināt,
Ka mūžām tas citas neliksies zināt.

Kaķulīt,
Asnadzīt!

Dod līdz man ar' tavus nadziņus,
Asus kā jaunpiauku dzelknīšus,
Bet to nu es gan tev nesolu,
Ka tos vairs sveikus tev pārnesu.
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Vainīgās kājiņas

Tik sīkas, mazas kājiņas
Un jau uz nedarbiem ašas!

Nemaz tās nava sūtāmas,

Skrien pašas!

Un kurp tās skrien, tā viņu ziņa,
Skrien bite pie salda āboliņa,
Un viņas pie — — viņa!

Es gaidiju ceļa jūtīs:
Nu vējiņš man pretī pūtīs,
Vai zibentiņš mani zemē spers,
Vismaz kāds dadzīts aiz svārciņiem ķers?

Bet zālīte glaužas tik mīksti:

„Tu drīksti! Tu drīksti!"

Un lokās pretī zari:

„Tu vari! Tu vari!"

let lapiņas čabu, čabu:

„Tas būs uz labu! Uz labu!"

Dzied putniņš čivu, čivu:

„Priekš mīlas vajag divu! divu!"

Un es tik skriedama smeju,
Un smiedama skrēju, ka skrēju!
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Viņš un viņa

Motto :

Nav strīdiņš allaž uz ļaunu

Hugenbergers.

Viņš

Ar vizuļu vārdiņiem nāci,

Ar saldīti mēlīti mani māktin māci,
Vi ji ap kaklu man rociņu,
Kā tītenīti ap kociņu!
Sirdī man ietiķi:

Kā bitīte ziedā ielīdi!

Kā žubīte ieskrēji zarā,

Pārkāries man pār žogu
Kā stīdzene;
Aizviji cieši man logu
Kā zaļa vītene;
lekšā nelaidi

Pat ne saulīti!

Kurp veras skati:

Tu viena pati
Met zaļo acu mirdzumu,
Zem garajām skropstām apslēptu,
Kā dadzī iekurtu guntiņu!
Tu viena pati!
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Viņa

Ko tumsā tīsties!

Kas brīvs no nelabas apziņa®,
Tam nav no gaismas jābaidās.

Ko vairies un vīsties!

Vai tev ko darīs, vai tevi bārs?

Skat šurp, tas tikai mans acu pārs!

Tu velti bīsties!

Šie divi melnie krauklīši

Tev nebūs nelaimes vēstneši.

Lai beidzam nīsties!

Es tevi ar skūpstiem apbēršu,
Kā sniedziņš apber kalngalu.

Vai neatzīsties?

Ne kalnam sāp vieglas pārsliņas,
Ne tev sāp manas lūpiņas.
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Abi labi

Mēs būsim kā sauT ar mēnesi:

Es iešu un mīksti gulšu
Kā saulīte zelta spilvenā;
Tu, mēnestiņ, paliec nomodā,

Jo tev ir uzdota cita gaita:
Tev zvaigznītes kopā ir jāsaskaita.
Es iešu un saldi gulšu!

Kā mēness ar sauli mēs dzīvosim tā:

Es spīdu dienā tu naksniņā.

Kā saule kūla mēnesi,
Es ari tevi kulšu!

Un saules kūliens bij ari pareizs:
Tā teica: „Ko, mēnestiņ, sejs tev tāds greizs?
Kur? Kādā debess malā tu mīti?"

Un kūla ar sidraba sakārnīti...

Es tevi kulšu!

Tā vien tik būs visa starpība:
Mans sakārnīts nebūs no sidraba.
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Gūsteknis

Es mīlas zelta tīkliņu
Uz galvas tev uzmetīšu,

Kā nāra jūras delfinu

Es tevi sagūstīšu. —

Un vai tā tik liela nelaime?

Es zinu, tu aši atteiksi nē!

Es acis tev cieti aizklāšu

Ar smaidu plīvurīti,
Tev zudīs visa nojauta:
Kur esi un kur mīti.

Tev ari daudz nav jāzina,
Ja prasu, vai debesīs? saki „jā"!

Savu lūpu sarkano zīmēkli

Uz muti tev uzspiedīšu,
Tā tevi bez jēgas un nojautas
Un mēmu vēl padarīšu —

Nav ari tev jāteic nedz „nē", nedz „jā"

Jo zini
—

kas skūpsta, tas nerunā
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Ziedoņa negaiss

Ziedoņa pērkoni,
Viesuli trakuli,

Nelaikā cēlies no debesu gultas, —

Mati tev pinkaini —

Saveltie mākoņi,
Ko tu jau sarīko zibeņu bultas!

Dārdoņus. spārdoņus,
Zil-zaļus zibeņus
Virpuļu virpuļos,
Bezelpas kūleņos

Aizrauji katru, kas gadās tev pretī.

Sniegs, saul' ar lietu

Jaucas vienvietu.

Plūstot pāri pār sirdīm un laukiem,

Sāpīga tvīksme

Plūst reizē kā līksme, —

Misējies būs tev ar debesu traukiem

Skati un paskati,
Ko tu gan dariji:

Vecos stumbrus tu nāvīgi ķēri —

Jaunākas sirsniņas
Palika neskartas,

leviņai zarus pat nenobēri!
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Un ja sirdsmaliņu
Man ar' tu nograutu,

Domā, ka ļoti es tevi gan bītos?

Mazais zudumiņš,
Augdams kā mēnestiņš,

Aši pilns atkal piepildītos!

Bet tu, šņākoni,
Zilmelno krākoni,

Bultas bez laika tev izšautas galā!
Nu tu vairs nenāksi,

Aizeji, nogrimsti
Dimdēdams, dārdēdams debesu malā!
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Miju—viju—biju

Te runa nav par putenīti,
Ne ari par dūmu mutulīti,
Kas aizvijas miju—viju.
Ne par salmiņā izpūstu burbulīti,
Bet par visu nebēdņu nebēdnīti,

Par skuķīti: miju—viju!

Divi iesarkani redzoklīši

Tai skraida pa acīm kā balodīši,

Kas slēpti iekš plakstienu gūsta.
Un pati, kā acu zīlīte,
Tā šaudās še, tā šaudās te, —

Tā lapa skrien, vētras pūsta.

Te nikni dzeļ pretī ar acu dzirkstiem,
Te atkal to vari sev tīt ap pirkstiem,
Kā mīkstu zīda dziju.
Tai ir tik niķīgs tikuimiņš
Kā raibin raibots dzīpariņš,

Līdz pārtrūkst: viju—biju.

Te strauja, te maiga, te ļauna, te laba,
It visās krāsās atspīd tās daba,
Kā jūra ap saules rietu,
Kā pelēks pūpolīts dzeltenā kosā,
Kā zeltains mākonīts tvaiku tosā,
Tā spīd kā saule caur lietu.

Ap dzīvi riņķo tās dvēselīte,
It kā ap augli lapsenīte,

Un aizvijas miju—viju.
Dzied putniņš nāves dārziņā,
Skan atbalss veļu kalniņā,

Te esmu un — te biju.





Nāvīgais zieds

VI

Katrā cilvēkā iemīt māksli-

nieks, un viela, kas viņam jā-

veido, ir pati dzīve. Būtu ļoti
bēdīgi, ja viņš to atstātu ikdie-

nišķā negatavībā un neradītu no

tās kaut ko lielāku, skaistāku un

vienmēr jaunu.
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Aizelsies strautiņš

Zem ledus žņauga viņš tūka un tūka,
Līdz ledus ar sprādzienu pušu trūka

Un šķīda visapkārt kā pienenes pūka.
Ak, kā viņš nu smejas un burbuļo!
Un kristāla krellītēs vizuļo;

Ak, kā viņš stāsta un atkal stāsta,

Kā ticis vaļā no verdzības lāsta,
Un visām puķītēm kājiņas glāsta

Un lec no akmens uz akmentiņa
Kā zaļi zeltaina ķirzaciņa.

Un līču loču mijas un vijas
Un izstiepj visapkārt urdziņu dzijas,
Kā vizožas vizuļu varjacijas,

Un sidraba spārnus izplētis skrien

Tik tālāk, tik tālāk, tik tālāk arvien.

Pie krastmalas puķītes noskatās

Un krata dzeltenās galviņas:
„Ak, kā gan ar laiku beigsies tas!

Ko dzenies, ko skrēji uz priekšu kā bulta!

Kam nepalieci, kur tava gulta?

Tu būtu par platu ezeru kļuvis,
Bet tā nenieka tu nebūsi guvis,
Kad tu jau būsi saulītē žuvis!"

— „Ak puķītes, mīļās puķītes,
Vai gan pēc visa tā prasu es!"
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Ne mani kāds dzen, ne mani kāds raida,

Par daudz es tik cietis zem verdzības spaida,
Par daudz manī kūso mīlas un naida!

Mīļ-puķītes, lai nu es šā vai tā,

Es smiedamies gāžos neziņā!"

Un ne par šo un ne par to

Viņš smejas un lejas un burbuļo
Un kristāla krellītēs vizuļo,
Un putu spārnus sasizdams skrien

Tik tālāk, tik tālāk, tik tālāk arvien.



367

Izbēdzis skolas skuķis

Kā visa dvēsele smej!
Kā kājas teciņiem skrej!

Un nepieskaras nemaz pie ielas bruģa!
Es līgojos kā uz ātri skrejoša kuģa.

Man šķiet, man slepeni šķiet:
Pulks velnēnu blakām man iet:

Viens skrej pa vienu, otrais pa otru pusi,

Jo šodien no skolas es esmu izbēgusi.

Viens rauj aiz bizītes

Un otrais aiz piedurknes,
Un karsti elsdams pie auss man laimi sola:

„Met grāmatas kaktā! lai paliek visa skola!"

Cits sirdī sārtu kur,
Citi papēžos asi dur

Ar sarkani nokarsētiem īleniem,
Lai skrietu, kā norunāts, tikties ar puisēniem.

Es izstiepju pretī jau rokas,
Man priekšā vijas un lokās

Kā čūsku mēles, kā maldu uguntiņas ...

Te pēkšņi — — —

ar vienu rāvienu apdziest viņas.

Kā varēja notikt tas?

Ka velnēni atkāpjas?
Ko trulas top un apdziest to sarkanās iesmas

Priekš vienas vienīgas skaidras un baltas liesmas?
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Ir vēl kāds stiprāks spēks,
Ir vēl kas skaistāks kā grēks:

Sirds pretstatus mērojot tumši to nojautusi:
Es griežos atpakaļ turp, kur izbēgusi.

Tu nedzīvā burtu viela,
Cik redzīgam topi tu liela!

Un visi kopā tie lokanie, smuidrie zeņķi, —

Es nemainu tos pret vienu trulo leņķi.
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Zinātnes

Ar botāniku

Es nabaga skuķe
Nekurpu neaiztiku!

Es nespēju nākt pie nekāda gala:
lekš kādas sistēmas jāiedala

Tā zilā ilgu puķe.

Un fizikā,
Ari šā tā!

...

Man likumus izprast bija grūti,
Jo tas, ko ieslēdz formulas,
Un spēki, kas ārēji parādās,

Vēl neizpauž dziļāko būti.

Bet metafizika

Visvairāk man tika
—

Tur tālāk par citiem es kļuvu —

Kur esošs un neesošs jāizšķir:
Es zinu, ka tas, kas nedz būs, nedz ir,

Mīt tomēr taustāmi tuvu.

Un astroloģija
Man bija

Tās zvaigznes, kas kādās acīs —

Es gaidu, kad liktens būs nolēmis,
Ka Jupiters Veneru saticīs,

Un ko gan viens otram tie sacīs.



370

Un gramatika
Ar' neizpalika,

Es konjugēju jau „arno",
Tik ne to mierīgo, rāmo,

Bet lēkājoši trako,
Kur perfekts ar futuru

Jaucas kā viļņi pa jūru
Un ceļas un veļas un šļako.

Tik prezens? — Nē!

Ak, tagadne
Man kādos domu atvaros grima!

Un Venera, kaislā Venera

Top tūdaļ par zvaigzni pārvērsta,
Pirms tā vēl kā miesa dzima.
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Mīlas klēpī

„Dusi, sirdsmīļākā, ak, dusi!

Ko skaties uz rīta pusi?"
Tur gaisma aust, man jāredz tā,

Sen viena acs man nomodā

Un otra nomigusi.

„Dusi vēl, mīļākā, dusi!

Ko veries uz ziemeļiem klusi?"

Tur adatā mazs magnetiņš,
Ko mūžam dreb, ko vēršas viņš
Vienmēr uz pola pusi?

«Sapņos tu noklīdusi!

Ko skaties uz dienvidu pusi?"
Tur zelta vīns, zils mākoņgalds,
Ak saules dzēriens, cik tas salds!

Kā sirds man iztvīkusi!

«Saule uz vakara pusi —

Nāc man pie krūtīm dusi!"

Ar sauli ilgas nenoriet;
Lūk, gāju zvaigzne tālāk iet,

Ej, liec tai stāvēt klusi!
—
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Nemanot

Ar ausīm klausoties tu to nesadzirdi,
Tik klusiem soļiem ziedons nāk,
To jūt tik ar sirdi. —

Un vari gaidīt un gaidīt un stāvēt uz vakti,
Tu neredzēsi, kad rozes plaukst!
Tas notiek pa nakti. —

Ak!
—

Nevar ar' mīlu notvert un slodzīt ar slogu
Tā sirsniņā iekšā un ārā skrien

Kā putniņš pa logu.
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Baltā aliņa

Mūsu mīla tik skaista, tik burvīga,
Kā balta kristāla aliņa,
— Es baltās sūnās tur guldīta,
Ar pārsliņu sedziņu apsegta,
Gan tiesa!

Tā izcirsta robiņu robiņiem,
Kā ar smailiem ķirzatu zobiņiem;
Ar zvaigžņu krāsām tā oaurstarota,

Ar mēneša sudrabu izmargota,
Gan tiesa!

Bet āk, šī burvīgā aliņa
Ir maza kā mēness maliņa.
Šī maziņā, sīciņā aliņa
Ir jūtu jūrā tik saliņa —

Tā ari, tā ari ir tiesa! —



374

Nemiers un miers

Lūk, zariņš pie zariņa piekļaujas,
Pret negaisu kopā savijas

Par vienu lapu jumtu,
Kas kopā tos vija?
Viens vaidziņš pie otra pieglaudās,
Divi asaru strautiņi satikās,

Lai pārāk nenoskumtu, —

Vai mīla tā bija?

Vai mīla tā bij, vai nebij, vai ir,
Kas' pievelk un atgrūž un vieno un šķir,

Ka sirdis kā zari lokās,
Vai tāda tik liekas?

Ak, divas slaidas linijas,
Uz kapa akmens zīmētas

No mākslinieka rokas,
Uz mūžu tiekas.
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Spārītis - meitenītis

Es meitenīts esmu kā spāri
Ar lūzeniem spārniņiem,
Ak kā — kā tikšu es pāri
Pār lielajiem ūdeņiem?
Kā viena es tikšu pāri
Pār dziļajiem atvariem!

Drīz nabaga spāris būs dibenā grimis

Ak, kas man' mīlētu, nav vēl dzimis!
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Mīlas filigrans

Es tiešām neskopoju!
Ar saldiem glaimu vārdiņiem,
Kā rubeni bērza pumpuriem,
Es tevi piebaroju!

Kā vālodze vālodzēnu

Ar rīta rasu dzirdina,
Tā ari manim jādzirda
Bij tevi, nerātnēnu!

Vai cita tā tevi postu,
Kā es tevi posu un rotāju,
Kā saulīte apjož ozolu

Trim kārtām ar zelta jostu.

Lai paliek tev nu ziņā:
Visskaistāk spīd saule — kad noriet tā,

Un dzīves laime vislielākā

Ir dzīves pēcatmiņa.

Ne tevi es viļu, ne mānu.

Es aizejot taču atstāju
Vissmalkāko dzīves audumu

Tev, mīlas filigrānu.
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Jūras šalkonis

No jūras sen izmests gliemēzis,
Bet iekšā tam skan vēl šalkonis:

Tu neesi savās mājās!

Tas skan gan diktāk, gan klusāki,
Bet aizmirst nekad tu to nevari:

Nekad tu neesi mājās!

Sen tu jau prom no dzelmes cilts,
Še ir tik ikdienības smilts,

Kur iegrimst dziļi kājas.

Bet atmini
—

— tumšzaļā dziļumā
Mirdz pils iz dzeltena dzintara

Ar korāļu lievenīti.

Tai virsū rožu lapu jumts ...

Ak, cik te raudāts, cik te skumts?

Teic, kur tu tagad mīti?

Tur stiepjas mirdzoši augi un aļģes,
Kas mūžam nesniegti pļāvēja daļģes,

Un meldri nokarājas.

Bij brīdis, kad šalkonis apklusa;
Kad sirds pie sirds reiz dusēja,

Tad jutās tā mājās ...

Tik īsu, īsu brītiņu
Par sapni, par mirkli ne garāku,

Ak — — mājās!

Bet nu skan diktāk un diktāki:

Tu mūžam mājās neesi,

Tu nebūsi mūžam mājās!
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Nāvīgais zieds

Nenieka tu manim

Neatjāvi!
Tu mani turēji,
Tu mani skāvi,
Kā pili apvelk
Ar valni un grāvi.

No vētrām tu gribēji
Mani saudzēt,
Ar remdeno ikdienu

Vienot un draudzēt;
Priekš sevis tikai,
Priekš sevis audzēt!

Bet pumpurs salauž

Saudzošo segu
Un plešas par ziedošu

Ugunsdegu,
Tā pati es savās

Liesmās nu degu.

Un pušu rāvu

Es tavu roku,

Ap sevi aplikto
Saudzošo loku,
Kas mani žņaudza
Kā vītenis koku.
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Es savās sulās

Tik spēji briedu,
Ka izvērtusies

Es tev nu par biedu,
Par kuplu, sarkanu,

Nāvīgu ziedu!

Ko pazudušo
Par velti meklē

Vilkt atpakaļ savā

Ikdienas seklē,
Tas kvēlošām lapām
Zied pašā peklē.



380

Vētrā un vaļā

Neturi mani mierīga osta!

Ļauj mani iekšā redzamā postā!

Laid man papriekšu bojā iet,
Tad spied ar skūpstiem man acis ciet!

Ļauj sirdij papriekšu man aukstai kļūt,
Tad gribu ar rozēm apbērta būt.

Kad nebūs man vairs ko cerēt, ko gūt,
Tad gribu es pie tevim būt.

Ak, neturi mani mierīgā ostā,

Laid mani iekšā redzamā postā!

Cits liktens, cits likums mani vada.

Es esmu vaļai un vētrai rada.
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Mīlas būtība

It kā kad būtu!

Kas nava nekad un nevar būt:

Viens satvertu otra mutīti

Kā klēpī iemestu rozīti,
Viens neteiktu, otris jau zinātu

To smalko dvēseles ietrīsu —

Ak, paradizes atmiņa!
Kas nava nekad un nevar būt!

Cik sirdij skumji, cik sirdij grūt!

It kā kad būtu!

Kas nava nekad un nevar būt:

Div' laipiņas kopā saaugtu,
Div' putniņi dziesmiņu dziedātu —

Viens sāktu un otris nobeigtu,
Viens beigtu un otris iesāktu.

Ak salda malda apmāņa!
Kas nava nekad un nevar būt,

Kā divi tā spētu viens otru gūt.

It kā kad būtu!

Kas nava nekad un nevar būt:

Viens paceltu otra galviņu,
Kā zemē iemītu liniņu
Ar zilām piemiegtām actiņām,
Un nešķirtos mūžam vairs no tām.

Ak nelgu ilgu ticība!

Kas nava nekad un nevar būt,
Ka divi tā viens priekš otra jūt.
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Un kad tas būtu!

Kas nava nekad, kad varētu būt,
Tad sabruktu pati būtība,
Kas visa uz pretstatiem uzcelta;
Tad kustības, maiņu un sāpju ritums

Kļūst laimē — pēdējais pulsa situms.

Bet mīla mūžam dzīvo no tā,

Kas nava nekad un nevar būt,

Ka divi spētu par vienu kļūt.



Magones

VII

Ich weifi es wohl, m keiner Form

Wird mir das Erdenleben ganz geniigen.

No Gētes Fausta.
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Noli me tangere

Tu!

Tu gudrība, pilna padomu,
Pa gadu gadiem sakrātu,
Iz piedzīvojumu pagrabiem celtu,

Iz prātīguma dibeniem smeltu!

Ak! tavas vecās mācības

Ir kļuvušas sirmas līdakas:

Tās jaunākās! rīt grib un tirda un urda,
— Tad labāk jau taisni skrēju iekš murda.

Ak gudrība, lai tu ar' cik manim sniedz,

—
Manu negudro sapni tu neaiztiec.

Tu!

Un asaru, patiesi raudātu!

Tu mīla, pilna žēlabu

Ak, stiprāks par piktumu ir vēl maigums,
Trūkst pretspēka man un uzmācas baigums ■—
Tu gribi mani mīlējot,
Par sevi pašu tik pārveidot;
Tu apliec man savu glāstu žņaugu
Un neļauj, lai pati par sevi es augu.
Mana dvēsele elsodama kliedz:

— Manu skaistāko sapni tu neaiztiec!
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Es!

Es, ģeķība, pilna nākotnes,
Kas sevī jaunas pasaules nes:

Viss manī vēl bezveidīgs un plūstošs
Un sāpīgs un vārīgs un pušu lūstošs.

Varbūt bez tevis kritīšu,
Bet celšos un atkal staigāšu!
Iz miglas plankumiem zvaigznes raisās,
Pamazām cits ziedons dvēselē taisās;

īz sevis pašas man jāizstiedz:
— Manu topošo sapni tu neaiztiec!
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Magone

Kur tāda radusies, kur nē:

Nezāle kviešu pasaulē;
Visapkārt briest kviesīši,

Apaļi, smagi, mierīgi,
Pilnās vārpas kā maciņus žvadzina,
Šī sarkanās lapas tik vēdina,

Lauka čigāne,
Magone!

Kā kviesīši klanās, kā klanās!

Kā vējam izpatikt manas!

Kā noliec muguru,
Kā kurš spēj līkāku!

Stāv tikai vienīga,
Lepna un spītīga,

Protesta dvēsele,

Magone!

Viennotaļ viss lauks:

Vecs, jauns, liess, tauks,
Teic visai dažādā skaņkārtā:

„Jā, jā,
v

jā, jā!",
Pret tūkstošiem „jā" viens vienīgs „nē!"
Tu ilgi viss nepaliksi te.

Lepnā spītniece,
Magone!
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Viena

Mana dvēsele

Jau kļuvusi ir par kuslu,
Tā nespēj vairs būt, kur citi mīt:

Tā ir kā magone,
Kuras kāts ir par truslu,
Lai spētu to vainagā vīt.

Un viena pati tā savā dabā

Savu smago opija sapni glabā.
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Priekšjūtas

Ak, kas gan vairāk esmu es,

Nekā visi tie milijoni!
Vai čūska no kalnu augšienes
Man nonesa robotu kroni?

Vēl gaida uz tāliem braucieniem

Mana laiva iekš klusas jomas,
Starp citiem nākotnes sūtītiem

Es nezinu vēl savas' lomas,
Bet gan pie tādiem piederu es,

Kuru sapņus pāraug domas.

No nezin kādas tālienes

Man uzpūta svešas pūtas,
Ko karsti vēji uz spārniem nes,

Kā buras tie uzpūta jūtas
Un pildīja mani ar sāpēm ...

Ak, rūgta kā jūra esmu es

Un kā tuksnesis pilns ar slāpēm.
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Iekšējā vētra

Kas mani tver, kas mani nes,

Kā zieds top cilāts no vēja,
Tā vara nav no ārienes,
Tā visa pati esmu es,

Sava liktens atnesēja.

Man nezels kapa pagalvī
Ne laipnais efejs, ne mierīgās mētras

Manas pēdas dzisīs viesulī,
Es tikšu aprakta tuksnesī
No savas iekšējas vētras.
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Tālas skaņas

Ak, to es zinu, zinu jau,
Ne mīla, ne mīlas guntiņš tas nav,

Kas nedod man miera ne nakti, ne dien...

Man ausīs skan dīvainas skaņas arvien,

Arvien skan skaņas bez mites!

Tā vasaras vakaros stropos san

Pus miegā, pus nomodā bites.

Es drīzi klausos tālumā,
Kā lielu upju šalkoņā —

Uz svētās karaļu salas;
Drīz atkal zem manis skan vaimanas,

It kā tur būtu apraktas
Vēl dzīvas lakstīgalas.

Kā ūdens zem manis līgojas,
Te raisās, te vienojas saskaņas.
Jau pusnakts vējš gar logu iet,
Manas degošās acis nav vēl ciet.

Te atskrien mazs putniņš un pieprasa:
„Vai tev jau dziesmiņa gatava?"
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Sapņu dieviete

Kā melni sarkana magone

Bij nākusi sapņu dieviete

Pie manis iekšā, kur gulu,
Tai manas degošās lūpiņas
Bij likušās magoņlapiņas,
Kas jāpiepilda ar sulu.

Ar sulu, ar saldo ārprātu,
To nerimu rūgstošo reibumu,
Kas pārņem ik jūtu, ik domu —

Šo sulu citkārt priesteri
Bij dzēruši, zīlējot nākotni,
Šo mistisko, dievišķo zomu.

Bet reibums ved ari skaidrībā

Un prātus sien brīnišķā vienībā,
Kas jaukušies nejaušā blindā;
Kā pērkonu negaiss, kad pārgājis,

Ap lapām pērlītes apvēris
Visapkārt sidraba rindā.

Tāds sapņu dzērējs gan dzīvē mēdz gurt,
Bet dzēriens no jauna spēj dzīvību kurt,
Un tur tik sākas tā spēja,
Kur citiem spēki jau guruši,
Kā dzirnavu spārni līkst, saplēsti
No pārāk stipra vēja.
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Man dzēriena spēks jau vaļā sedz

To daili, ko ikdiena nesaredz,
Un debess manis labā

Ver vaļā zilo mēteli,
Zem kura tā saul' un mēnesi

Un visas zvaigznītes glabā.

Es sasaukt jau spēju vārdiņus,
Kā meža māte sauc putniņus;
Es redzu, ka viņas sūtīts

Dzied katris kā dziesmu iemācis:

Vaid rudenī žēli ūpītis,
Dzied ziedonī sarkankrūtīts.

Un manim iepriekš top zināmas

Jau visas tās saldās meldijas,
Kas lakstīgalai uz mēles.

Man visa dzīve skan saskaņā,
Kā melnajam krauklītim ozolā,
Man rociņā zelta spēles.
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Praviešu parādība

Tas notika sapnī kā brīnumā,
Ai māmiņ, ai!

Es braucu pa gaisu pajūgā,
Ar pūķi priekšgalā iejūgtā,
Es nobraucu dievu pagalmā!
— Lai, meitiņ, pa sapņiem tik notiek tā!

Ai māmiņ, ilgas ir nomodā!

Es redzu, kā zelta ābols vēl mirdz,
Ai māmiņ, ai!

To dievi man deva, lai tas mani spirdz,
Bet kad tas ar nazi uz pusēm bij šķirts,
Es redzēju —

ak!
— tā bij mana sirds!

— Lai, meitiņ, pa sapņiem tik notiek tā!

Ai māmiņ, sāpes ir nomodā!

Tad krūtīs kā kokle man atskanēja —

Ai māmiņ, ai!

Es visu, kas mēms bijis, sadzirdēju;
Ar tūkstoš mēlēm es runāt spēju,
Kā lapas naktī runā ar vēju.
— Lai, meitiņ, pa sapņiem tik notiek tā!

Ai māmiņ, gars vienmēr ir nomodā!

Spožs dimanta kauss ar' tur vēl nozibsnija
Ai māmiņ, ai!

Ar veldzi priekš manis to piepildija
Tik pilnu, ka tas pār malām lija,
Bet dzēriens tur iekšā — asaras bija.
— Lai, meitiņ, pa sapņiem tik notiek tā!

Ai māmiņ, as'ras līst nomodā!
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Līst asaras un tās neizgaros,
Vai māmiņ, vai!

Tās nežūst kā rasa saulītes staros,

Bez manis nāk cietēji šurp vēl baros

Un nogulst kā bites ozola zaros.

— Lai, meitiņ, pa sapņiem tik notiek tā!

Vai māmiņ, visi cieš nomodā —

Bet, māmiņ, tev paliks vēl vairāk žēli,
Vai māmiņ, vai!

Man dievi iz mutes vēl izņēma mēli,
Kā pravietim citkārt, un lika tur kvēli,
Tik asu, dzēlīgu liesmainu kvēli.
— Lai, meitiņ! Sapnis ir skaņas un liesmas!

Ai māmiņ, nomods ir manas dziesmas.
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Nemiera bērns

Ne liegi man izgaist,
Kā rītrasas piliens
Gaist robotā lapā,
Kad uzlec saule!

Ne laiski man līgot,
Kā zirneklītis

Pa zīda diegu
Kāpj augšup un lejup.

Ne droši man slēpties,
Kā skarota vārpa
Līkst vilnainā druvā

Starp citām, aiz citām.

Ne saldi man dusēt,
Kā dzelmes pērle
Dus bezdibenim

Pie melnajām krūtīm.

Mans miers ir
—

nemiers,

Man laime ir — sāpes;
Nav lemts man stāvēt,

Nav ļauts man dusēt.

Pats rīts vēl nav modies,

Jau modina mani!

Nav laiks vēl nācis,

Bet sūta jau mani!



397

Kā vētrai man jāiet,
Lai mākoņu strūkles

Pa negaisa kamoliem

Saveltu kopā.

Un mūžam man steigties,
Kā nākotne steidzas

Ar degošām kurpēm
Pa tagadni pāri!
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Dzimtenes vējš

Še, šaurā lokā spārnus kopā spiežot,
Es lejā laužos tik ap māju stūriem,
Un rotājos virs jumta dūmus griežot,
Vai izplūkātas salmu grīstes sviežot,
Ak, kā man pāri tikt pār augstiem mūriem!

Es gribu turp — pie savas ģints un rāsas,
Kas miera nepazīst, kam sveša dusa,
Kur līdz ar mani manas niknās māsas

Mīt, lielās aumaļainās lietus lāsas,
Kas ledū tērptas zemi cērt kā krusa.

Un, dzīts no radniecīgas mīlas jausmām.
Es gribu apkampties ar savu brāli,
Ar spožo zibeni, kas iet ar šausmām,

Kas naktī, kā ar simtām dienas ausmām,

Ar zilām liesmām pielej visu tāli.

Es gribu tālāk vēl — uz māti sauli,
Kur klinšu šķautnēs kvēlo ērgļu mājas,
Kur stepēs balti balo vilku kauli...

Es gribu prom uz citu ārpasauli,
Lai nebūtu nekur man jāapstājas!

Lai justos izbēdzis no visa spaida,
Es gribu tālāk, vienmēr tālāk dzīties,
Kur nav neviens, kas palaiž un kas gaida,
Kur varu brīvs no mīlas, brīvs no naida

Tik savos viesuļos uz priekšu vīties.

Lai cita itnekā es nesadzītu,
Ka brīvi vien, ka tikai lielo brīvi,
Es visu, visu nostu nokratītu,
Ka smiltīs pat vairs pēdas nepazītu,
Es projām nomestu ir pašu dzīvi!
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Nešķeltais Es

Pār dzīvību dus pirmība
Kā nešķelta pumpura vienība.

Tad vaļā veras

Gan zaļais tuvums,

Gan zilais tālums,
Gan ikdienas bālums.

Ir kaut kā projām jālaižas,
Kaut kā pār dzīvi ir jāceļas.

Pār nocietējušu īstenību,
Pāri par plūstošu varbūtību,
Pār vienkrāsainu viemuļību —

Kaut kā pār dzīvi ir jāceļas,
Ir jārod spārni un jālaižas.

To saka sēras nojautas
Un pareģojošas asaras

Un domas šķiedraini izvītas.

Kaut kā pār dzīvi ir jāceļas,
Ir jāpārskrien asaru ielejas.

Un iedegas jutekļu dedzība

Un fantāzijas daudzkrāsība

Un stiepjas ilgu tālredzība:

Ir jāpārskrien zemuma ielejas,
Līdz augstuma kalniem ir jāceļas.
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Alkst brīnumu tavas acis,

Pēc notikumiem alkst sirds,

Tu gaidi, ko sapņi tev sacīs:

Ak augstāk, vēl augstāk ir jālaižas,
Tev pašam pār sevi ir jāceļas.

Bet ja tu ari esi guvis

Visaugstāko,
Un ja tu pats par gaismu kļuvis,
Tad zini to:

Ej atkal, visām sāpēm cauri tausties,

Cik sirdī dedz!

Ak, saulei vajag staros lauzties,
Lai visas krāsas redz!
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Uguns burvība

Vijīgo, mijīgo ugunīt,
Lokmeht!

Ko tu kā putniņš pa zariem čaksti?

Kādā tu valodā spriksti un spraksti?
Vai tu stāsti par pirmpasauli,
Kurā tu pati dedzi par sauli?

Jāpiešauj pirkstiņš —

Kaut tikai zināt,

Cik tu karsti spēj sadedzināt?

Staraino, zaraino ugunīt,
Spīdeklīt!
Vai reiz tāla zvaigzne tu biji
Un tikai savu mājotni miji,
Lai virs zemes kā skaidrīte mistu,
Un tad mūžīgā miegā kristu?

Paņemšu saujā —

Kaut tikai zināt,

Vai tu spēj šķīstīt un izlīdzināt?

Ugunīt, ugunīt, straujdedzīt,
Kopā tu krīt!

Dzirkstiņas vien tik zemē bira!

Vai tās kā rozei tev sēkliņas ira,

Kuras tu glabā pavasaram?
Jeb vai ar vielu jāsakrīt garam?
Piegrābšu klēpi —

Kaut tikai zināt,

Vai tu no jauna spēj atdzemdināt.
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Lielā diena

Es skatos uz rītiem un vakariem,
Uz ziemeļiem un uz dienvidiem,
Es gaidu no tālumu tālumiem:

Kad viņa nāks,
Tā lielā diena?

Ar paslēptu uguni drēbju vīlēs,
Kad tā man manu nākotni zīlēs?

Es gavilēt gribu, vai izsamist,
Iz katra akmeņa dzirksteles sist,

Lai lemts man celties, vai lemts man krist!

Kad viņa nāks,
Tā lielā diena?

Kad viņa apvārsni salauzīs

Un uz pleciem man debesis atnesīs?

Man nava bailes — kad zust, tad zust!

Līdz pēdējai tūtai tik sevi just,
Kā tēraudam karstā krāsnī kust!

Kad viņa nāks,
Tā lielā diena?

Kā viena, kurai nav vairs otras māsas —

Kam visas debesu un pekles krāsas.

Es ceļos ik rītu nemigusi,
Es ilgu ceļus jau nogājusi,
Es vētrai priekšā jau aizskrējusi!

Kad nāks? Kad nāks?

Kad viņa nāks?

Kā augšāmcelšanās, tā lielā diena?

Vai ari pastarā! man alga viena!
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Neredzamais koris

Balss iz tāluma:

Kurp tā aicina? Ko manim sola?

Uzpūš jūras dvesmu man no tāla pola,
Caur caur puteni un vētras auri

Pirmā cīruļdziesma cīnās cauri,

Pirmās ilgas sabrūk nevarā —
—

Balss iz tuvuma:

Kādas ainas tā man priekšā tēlo!

Vaigi vienās kvēlēs kaisīt un kvēlo —

Kā
ap ziedu dūcam bišu saimi

Dzirdu — atskan saldi meli, glaimi:
„Ņemi laimi! Ņemi savvarā!"

Balss iz augstuma:
Atmet! nīsti! aizbēdz! nicini!

Spoži man ir augšā spīdekļi!
Tikai to, kas pārejošo bēdza,
Mūžība kā paliekošo slēdza

Savā lielo skaņu satvarā!

Balss iz zemuma:

Ārpus, viņpus, augšpus tevis nav nekā,
Viss tilpst acumirkļa izjūtā!
Tvert un baudīt līdz pat nesamaņai!
Gaist kā pārtrūkstošas stīgas skaņai!

Pats sev lēmums, pats sev patvarā!



404

Balss iz tuves, tāles, augšas, apakšas —

Visas balsis kopā plūstošas,
Visas manim pāri izgāžas!
Nomesta ir katra tava sega,

ledegusies lielā ugunsdega!
Tā tu pati esi, dzīvība,
Pilna šausmu, pilna skaistuma —

Gāzties iekšā tavā atvarā:

Heija!
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