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Zemes dēls

Tu rokās ziedu

pinekļus nesi,
Tu zemes ziedu

gūsteknis esi.
. .

Ai, zemes ziediem

maigi var siet:

šķiet brīžam — pašas
rokas tev zied

. ..

Šķiet brīžam — šie ziedi

pēdējs un viss.

Tik tāla teika

ir debesis.

Bet nakts kad un mūžība

zvaigznājā kāp, —

tu kluss tieci: pinekļos
rokas tev sāp . . .
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Mans arkls

Laikam spēku par maz.

Laikam arkls par smagu:

nevaru lāgā
izdzīt ne vagu .. .

lesāku labi.

Bet necik tālu —

jau lemeši ārda

dzeltaino mālu.

Bendēju kumeļu,
bendēju sevi.

Tēt, kam tik smagu

arklu man devi. . .
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Mana dziesma

Kam savu dziesmu es dziedu?

Es dziedu to smilgām un zālei.

Un paceplīšam uz zara.

Un vējam. Un zilajai tālei.

Un kūpoša lagzdu krūma

dzeltainam puteklītim.
Un sūnu lācīšam zaļam.
Un dziestošam auseklītim.

Un baltajai brīnumu pilij,
kas zvaigznēs un ugunīs visa.

Un neprātam, spārnu kas sauca

Un sirdij, kam gaisma dzisa
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Mani sapņi

Es sapņotājs. Mūžam pār galvu
man ziedoša liepa šalc.

Manas dienas atpeld un aizpeld
kā gulbju pulks mākoņu balts . . .

Pie manis paliek tik skumjas —

kluss, tumši zaļš pīniju mežs .. .

Tik sapņi un tumšzaļās skumjas
manu dvēseles nemieru dzeš.

Tik sapņos un tumšzaļās skumjās
man debess ir tuvu un mirdz.

Kā rožu pumpurs pilns smaržas,
tā sapņu un skumju mana sirds . .

Ak gulbji, ak pīnijas manas!

es nezinu pats, kā tad būs,

kad liepa aiz akmeņu sētas

uz mūžību izšķirs reiz mūs
.. .



I
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Zvaigžņu meita. Zemes dels.

Ich liebe Frauen, die vor tausend Jahren

Geliebt von Dichtern und besungen waren.

Ich liebe Frauen
— schlanke, wunderbare,

Die ungeboren ruhn im Schoss der Jahre.

Sie werden einst mit ihrer sternebleichen
Schonheit der Schonheit meiner Traumē gleichen.

Hermann Hesse.
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Zvaigžņu meita

Bij mēnesis cipresēs apgāzies.
Uz mēneša ragiem Tu balstījies,
kā pa apaļu lodziņu izliecies,

Tavos pirkstos bij divi debesu ziedi.

Tu vienu caur zilo nakti man sviedi.

Es dzirdēju, ka tu aiz cipresēm dziedi:

„kas manu ziedu atradīs,
tam ilgas asinīs nedzisīs —

tās viņu nāvē un nelaimē dzīs.

Nāve un nelaime maldi tik būs.

Nāve un nelaime tuvinās mūs —

nelaimē dvēsele zvaigžņota kļūs.



Zvaigžņotā zvaigžņoto sagaidīs,

zvaigžņu mirdzumā gredzenus mīs.

Mūžam vairs maldīties nelaidīs."

Man sapnis ira, kā sapņi irst.

Bet tagad dvēs'le, kā zieds birstot, irst —

ilgās irst.. .
Mirst —un nenomirst
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Zemes dēls

Pirmā daļa

1

Zils, salapojis ilgu zizlis

man acis aiztīklo un seju,
kad maldu takas mīlas dārzā

es pasaciņas pīdams eju.

Tik retumis caur zilo tīklu

pa karstam skatam metu tālē,

kur dimantkalns un zvaigžņu tronis

kā agra rīta svīdums bālē.

Tur mana sapņu karaliene
...

tā, kuras mūžam neskatīšu,

tā, kuras mūžam neaizsniegšu - -

tik pasaciņas viņai pīšu
...
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Kā žubītes, no ceļa gurdas,
tās laižas viņai katru rītu

uz krūtīm. Un tad viņa domā

par maldu dēlu nepazītu.

Kad ilgu zizlis zilā lokā

līks pāri maldu dēla kapam,
pēc nesasniegtā dimantkalna

viena gurda žubīte skums —

starp zilām lapām
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2

Es tevi meklēju kā neredzīgais dienu,

kā nāves apēnotais jaunu dzīvību.

Tev baltus karogus es ziedoņvējā sienu.

Kad tie uz vārtiem plūst, man šķiet: nu nāci Tu. . .

Un naktī laukā uguni Tev kuru.

Kad zilas ēnas apkārt sasēžas — man prieks.
Un klusas sarunas ar viņām klusām turu

un gaidu: kāda baltu roku sniegs

un man uz pleca liks kā siltu maija rītu

un vīna glāzes smiekliem dzidri iesmiesies
.. .

Dziest uguns .. .
Ēnas plok .. . Tām līdzi rasā krītu

kā ēna, tumšs un salts, un smags, un — pievīlies.

Viss atkal tukšs. Ar maldiem klusums mijas .. .

Tik dzirdu: asins strauti tumsā burbuļo
un izskan aizvien jaunās melodijas

par Tevi, karalieni tālo, mūžīgo.
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3

Es svece plīvoša

tumšzaļā mirtes ēnā.

Es mīlā sadegu
un gaistu nāvē lēnā.

Kā saule vakarā

savās asinīs noslīkst,
tā mana dzīvība

sarkanās ilgās iznīkst.

Mana dvaša uz rokām krīt

kā birstošas rožziedu lapas
Un acis pamazām tumst

sapņu miglas slapas.

Viss tumst. Tik nesatumst

mans sapnis senredzētais -

kā tāla uguns ap to .
dreb mirdzums svētais.
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4

Naktī pie manas gultas
mana sapņu sieva stāv,

kā marmora krusts bez rokām

mēneša miklajā gaismā blāv.

Tuberozes zied viņas dvašā,

irst un uz krūtīm man slakās

un iekrīt dvēslē dziļ-dziļi

zilitumšajās ilgu akās . . .

No rīta celties tik grūti
Ar bālu cietēja seju
un marmora krustu uz krūtīm

visu dienu eju.
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5

Mēs abi ar sauli zālē

pinām vainagus manām ilgām.
Ziedi. .

.
Zelts

..
. Skatos —uz mani

balts mākonīts laižas caur smilgām . . .

Atlaižas, prasa man ceļu
uz mājām, uz zvaigžņu pļavu.
Es redzēju mākonītī

acu pāri Tavu
. . .
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6

Un brīžam redzu es acis,
kā rudens vakarus, skumjas —

dreb dzeltains apses zars logā,
un čuguna debesis jumjas ..

.

Ēnas skrien sikspārņu lidām.

Laukā vējš māsiņu aijā . . .

Tik mīļi, tik tuvi, tik tāli

siltas rociņas vaigus man paijā . ..

Izpūš kāds sveci un iemet

rozi caur izsisto rūti

Tumsā ceļ dūri kā kalnu

un uzveļ uz krūti —
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7

Kad naktis kļūst smagas, es gaidu, lai atkal

tu mēneša lodziņā saukt mani nāc.

Tad vērsies zem cipresēm melnie vārti

un ilgāk vairs netikšu maldināts.

Jūs, manas rokas, tad sakrustos,

dzeltainus trūdu cimdus jums dos.

Būs labi, ka rāmas jūs palikušas —

ļauna jūs daudz esat darijušas.

Manas lūpas — mūžības klusums jūs

par dusas vietu izraudzīj's būs.

Būs labi, ka mēmas jūs palikušas —

ļauna jūs daudz esat runājušas.

Acis, manas acis, jūs neizdziestiet —

jums zili ziedi starp plakstiņiem zied:

pēc zvaigžņu nakts acīm jūs ilgojāties

un sapņos visu mūžu šķīstijaties
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Otra daļa

1

Es atkal Tevi, tālā Zvaigžņu meita, sveicināju,

no sejas tumsu atšķirdams kā biezus matus.

Es brīžam biju gurds un brīžam maldu ceļus gāju
un bija naktis, kad vairs neredzēju Tavus skatus.

Bet Tavu ziedu arī maldu ceļos nezaudēju —

viņš manā dvēs'lē plaukst, un mana dvēs'le plaukst ar

viņu,
Un atkal karsta ilgu padebesī eju
un Tevi, tālā, meklēju un zemes atslēdziņu
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2

Kad vējus uz dusu birztalā

es vakaros pavadīt eju, —

par acīm sen meklētām domājot,

pats sapnī sevi ieauklēju.

Un zaru altārī tumšajā
divas sveces drīz plīvo un lokās,

un, ceļos kā lūgšanā nokritis,

es sniedzu pēc tām savas rokas.

Un brīnišķi tieku tad pārvērtīts —

ne ļauna vairs manī, ne grēka;
pilns mūžīgas gaismas, bet nevarīgs —

vairs prom no tām aiziet nav spēka,

līdz naktsvējš — skumjš, tumši zils eņģelis

viņas bālajās rokās ņem klusu

un, krēslaino taku gaismodams,
uz mājām mani vada, uz dusu



3

No mirtēm un tuberozēm

reiz pušķīti sasēju
un dzīros to kaisīt uz zemi,,
kur pār būsi gājusi Tu.

Es zinu — tā vieta būs svēta.

Es zinu — pat naktī vēl tvīks

pār viņu vājš trīsējošs gaišums,
kā blāzmas smaids nevarīgs.

Sen izžuvis pirkstos mans pušķīt's,
un pirksti sāk izžūt tam līdz.

Es nevaru atrast uz zemes

to vietu, kur solis Tavs mīts.
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4

Kad hetēras straujās un kaislu gars

caur sarkanu gaismu pūš fleitas, —

tad domājat, ka jau nu piederu jums,

jūs tvīkušās zemes meitas.

Jūs domājat: nu jau es sadegšu tā,

ka vējš tik lai pelnus nāk kaisīt,
kad liekat no apaļiem ceļgaliem sev

man puķainās prievītes raisīt.

Ak, zemes meitas, kā maldāties jūs:
degt turu par svētāko dziņu, —

bet uguns — mana uguns, ko meklēju — būs

ar zvaigžņotu vainadziņu.
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5

Tai vietā iz irdenās zemes,

pēc Tevis kur raudāju es,

pa gadiem ir izaugušas
divas skumstošas cipreses.

Kad zvaigznes tām galotnes naktī

ar mirdzumu kopā sien, —

tad atveras mēneša logs un

nakts bezdelīga šurp skrien.

Tā nometas sudraba stīgās

un vēsti no debesīm dzied.

Pār ciprešu tumšajām galvām
balts gaismas vilnis tad iet.

Kas atvēra mēneša logu?
Es redzēju — tā biji Tu.

Tu skumstošām cipresēm liki

nest saulainu sveicienu.
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6

Sen jautāju, kādēļ šī dziesma

— vismīļākā dziesma tā man:

par Tevi, Zvaigžņotā tālā —

tik tumši, tik skumji vien skan?

Tā skan kā trūkstošas stīgas.

Kā mirējiņš mīļš viņa gauž.
Kā nāves zvans ziedoņa krēslā,

kas dvēseli pušu lauž.

Nu upes spoguļa ēnā

pie mēneša redzēju es:

melns vijolnieks viņu man spēlē
uz nakts melnas vijoles ■

Ak, Zvaigžņu meita, Tavs mirdzums,

Tava gaisma tik aizdzīt to spēs.
Ja slēDsi to — mūžīgo nakti

viņš drīzi man saspēlēs.
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7

Tai smiltāja priedē, kuras sakne

caur manu sirdi reiz augs,

slims krauklis nāks vakaros dusēt.

Un tas būs mans pēdējais draugs.

Kad zilzaļo nakts rasu zaros

viņš birdinās, domāšu es:

uz kapu ar dzintara krūzi

mana Zvaigžņotā gaismu man nes.





II
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Augšāmcelšanās

Man izžuvušos pirkstos dzeltains ziediņš vīst.

Sen tumsa izdzēsusi klusos vaidus manus —

Bet nu kā vainags man ap pieri gaisma svīst

un dzirdu mostamies kur tālus zelta zvanus.

Sirms akmens jau trīs garas mūžības uz krūts

man gulējis un mēmās sāpes dzēris.

Nu dzirdu: pirmā bite ziediem pāri dūc —

Kā zelta lenti redzu, acu neatvēris
. . .

Es lēni mēģināju pacelt smagos plakstus.
Caur viņu bārkstīm kā caur pumpurainiem zariem

es redzu sārtas debesis un mākoņrakstus
un sudrabkrēslā stāvu — spārniem baltiem, gariem...

Tas nāk un neredzētā gaismā visu zeltī,

šķeļ sirmo akmeni un krūtīs dedz man liesmu,

un ieslēdz mani savu spārnu baltā teltī,
un klusi, klusi dzied man svešu sauļu dziesmu . . .

Tad baltu šķēpu-līl'ju spiež viņš manā rokā:

„to glabā svēti tu, kā puķi un kā āvi!"

Es pieceļos un eju nu kā burvju lokā —

man pirkstos baltais zieds ar dzīvību un nāvi.
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Asniņu dziesma

Zilganās baismās,

plūstošās jostās

visapkārt brīnumu

pasaules mostas

Pumpuru vainagos
ziedu gari līgo,
saulstaru vijoles

vēja pirkstiem stīgo.

Bālas, vizošas

takas iet;

plaukšanas, mošanās

dziesmas dzied.

Grimst viņu dziesmas

dziļi zem sniega

gulošo asniņu

brūnajā miegā ...

Izlien brūns rūķītis —

pabrīnās,
sniegainā klajumā
lūkojas.



35

Ledainas acis

pretim tam dzirkstī,

zaļledus gredzenos
deg ziemas pirksti.

„Nava," skumst rūķītis —

~Nava vēl tās,

kura uz dzīrēm

mūs modinās:

tai, kad tā nakts vidū

laukā mūs sauks, —

pirkstgalos zilie

vizbuļi plauks . .
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Marta panorāma

Birzī un silā briest kaut kas zils.

Lauskis slims — kāja tam izmežģēta.
Pievakarē, kad saule grimst,
zili plūstošiem stāviem pilns pagalms un sēta

Cīrulis rugājā krelles ver,

panes tad gaisā un pārrauj, lai šķīst.

Stārķim — tās lasot — no svārkstūriem

divas asins strūklas laistīgā rencelē līst.

Pa krēslu urdziņas ratiņos brauc

uz upi, tur ledū jau sprauga;

zem ledus tukši, tumšdobji klundz:

upes tēvocis jauno ūdeni rauga .. .

Sniega vīrs pļavā pie pirtiņas
sēd, aizsviedis galvu un slotskātu, kūst!

Vēl uz pirtiņu gribētos pašķielēt tam —

acis pašlaik pa vagu projām plūst.

Bet jaunība brīnās un nezin, kurp iet —

tai liekas, ka viņu katrs mākonīt's sauktu,

un naktī, kad acis aizdaras ciet,
tad ir, it kā spārni pie pleciem augtu . ..
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Odu vakara deja

Gaiss kluss — silts — mīksts — pelēks
nu, izteikt trūkst vārdu!

Mušu tēvs bēniņos
rūc, sukā bārdu.

Mušu māte miegaina

purina kleiti.

Ods tikai čaklis zēns:

lec un tūliņ grābj savu fleiti
...

Kastaņu zaros

trīc skaņu dzijas.
Knišu bars tajos
šūpojas, vijas . ..

Šūpojas vijas,
spītīgi sīc.

„odiņ, brāl, spēlē tik,
kamēr svīst rīts!"
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Odiņš brāl's smīn tik vien

pār visu seju:
„cik pumpuru kastanī,

tik pūtīšu deju!"

Slīkst vakars kokzaros

sarmotā miegā;
odam nav cimdu līdz —

fleite iekrīt sniegā . ..
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Sarķītes pavasaris

Pa lodziņu Sarķīte novēro:

jumta stūrim aug gari lāsteku ragi;

pūpoliem sirmajā vītolā

vējš pūšas lēni un smagi. . .

Vītolam laikam kas nodomā,

tādēļ tas pūpolu aitiņas audzē:

Grietu, dzird, pelgubens atstājis,
bel tā iemīlējusies salmu kaudzē .. .

Nāk viņa šurpu kad nākdama —

mūžam tai salmu kūlis plecā!
Nu — Grieta gan būtu gudrāka,

ja iemīlētos kauču siena gubiņā vecā.

Un nemanot Sarķīte aizsapņo

tālajās, siltajās pavasardienās.
Cik jauki! Viss zaļš, visur vardes kurkst,

un pļava purenēs vienās
...
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Nu ka tevi jods, tādu ziedēšan' —

čemuri kā ganu Mikas salmenīca!

Nē, vienu vismaz vaj'ga noprovēt —

lai tad ar nošviukst reiz gapā vica .. .

Bet tikko tā pasniedzas — Mikus jau brēc,

pakaļ liek Sultāns un ellīgi rej.
Skrien Sarķīte, paklūp un — atver acis!

Viss kluss. Kolēģes gremo. Tukšās redeles smej ...
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Pāns aprīlī

Nu laikam atkal atveseļojies būs vecais Pāns:

jau manīts viņš pa upes krastu saulē vāļājamies —

(tai vietā kūlā palicis zaļš maura laukums)
un rubeņiem caur eglēm rīta miglā lamājamies.

Aiz birzes tīrumā tas pārbiedējis aitu ganu:

pie grāvja spoguļa starp kosām, rokā sastutējies .. .
ar čiekuru tas zaļo matu kušķi ragu starpā

pelēkiem pirkstiem lēni sukājis un klusi smējies . .

No izbailēm gans cita padoma nav zinis atrast,

kā suņus virsū rīdīt. Un tad skaļi
tas lēkdams ieblējies un pazudis starp kailiem

bērziem.

Un bērzi visi vienā mirklī salapuši zaļi.

Uz ceriņzara, kufā, licies, Grietas lakats žuvis,

puis's Spricis divus uzplaukušus ziedus ieraudzījis
un tik nu līksmis kļuv's, ka meties viņus skūpstīt,
bet izrādījies, ka tas Grietas acis noskūpstījis . . .

Caur ķiršiem zaļu smieklu vilnis šalkdams lējies —

Pāns krūmos smējies .. .



42

Pūpoli

Nu atkal zelta saules viln's

kā vīns caur dzīslām iet.

Man klēpis pūpolzaru pilns
un raudāt tīk un smiet.

Dreb stari ap tiem pārrautie
kā zeltīts adijums.
Tai bubulīši pūkainie
velk pavasari mums

.. .

Es glaudu tos un sildu tos.

E, prom pie joda sviest

šīs ziemas drānas! Gribētos

tos kailās krūtīs spiest...
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let saule gar kailajām liepām
un pumpuros svecītes dedz,

bet zilganais mētelis strazdam

vēl dūšīgi sakņopēts.

Gan melnajiem zariem pēc rindas

viņš nopūlas ieskaidrot,

lai ziedu sapņainās acis

tie drīzāki atdarot.

Tas esot tīrs nieks tak un viegli,

o, viegli to izdarīt —

tik vajagot pateikt kā viņš, lūk:

čiv-čivu uvit un — flīt.
. .

Bet krēslā kad nokrīt uz zemi

salts miroņu šķidrauta zīds,
tam zilajā dziesmiņā brīžam

kā apspiestas elsas skan līdz .. .
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Lietus vīriņš

Ruds rudiņš pa krēslu

čabina lietiņš.
Kā pelēks vīriņš

gar logu iet viņš —

kaklā zīļu vācelīte

tumšpelēka debesīte —

vasarā tā būšot pērļu sietiņš.

Tēvs liels tam un stipris —

kuļ jūras un ledu lauž.

Māte pie septiņām ugunīm
debesīs vaļ-vīksnas auž,
bet dēliņš — pa krēslu čāpo
un snauž...

Kad iedegas zvaigznīte

mākoņmaliņā,
viena zīlīte dreb tam

pašā degungaliņā . ..
Ak tu Dieviņ -—

ka tik to snīpi nenolauž!
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Sapņu burvis

Saulainām rokām

atnāca burvis,
atslēdza smiedamies

debesu durvis.

Kur skatos — neviena

cilvēka vaiga:

pa ielām tagad
tik sapņi staigā .. .

Nāk skuķes pretim
kā padebestiņas,
dzirkst, plīvo un kuras

skatu uguntiņas.

Mēness sēd alejā
uz koka sola

un skumji tām pakaļ
acis bola.

Namos, sētās

un koku zaros

mirdzoši stāvi

līgojas baros.
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Durvis un logus
neviens neslēdz ciet —

sapņi visu nakti

iekšā un ārā iet.

Ap katru gultu
stāv veselas saimes,
un visiem rokas

pilnas zvaigžņu laimes.

Tik Dievs viens pats debesīs —

mācās zibeņus šķilt
un gudro, kā sapņus
uz debesīm atpakaļ vilt...
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Sūtījums

Mudž ļaudis alejas ka ziedonī,
un cīrulis ikvienam azotī.

Kā dūnu vīkstols veļas meitenīts,
tam pirkstiņos zils gaisa balonīts.

Te pasprūk tas un pazūd mākoņos,
un ilgi mazā skatās debešos.

Bet māte, kas nav acumirklī klāt,

pēc tam sāk viņu rāt un pratināt:

„Kur palika? Kam atdevi? Nu — kam?"

—Es atdevu... es aizsūtīju ... Dieviņam .. .

Un Dieviņš paceļ mākoņpaladziņu
un nomet mazai matos zelta vainadziņu..
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Vakars

Pie akas iet meitas un tumsu smeļ
un salej pagalmā traukos.

Pa pļavu miegs pelēkus kalnus veļ.

Grieze vērpj palagu rudzu laukos.

Caur upi mēness aizsnaudies brien —

sudraba ķēdes mirdz kājās.
Ķiršos gari baltus spārnus sien

un rindā gar sētu stājas.

Zem kūts jumta zib lietuvēna acu gailēs
Visos vītolos šūpojas tumšas bailes .. .
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Nakts mese

Miklajās pavasarnaktīs,
kad zeme vēl šļagana, slapa, —

platos, pelēkos svārkos

mans vectēvs ceļas no kapa.

Pie upes, nār drupaino ledu,
kur sapņu pilns vītols snauž,

dzeltainiem trūdu pirkstiem

viņš pirmos pūpolus glauž —

mazu vaska svecīti

aizdedz un zarā liek,
un stāvot pret plīvošo liesmu

dudina dīvainu dziesmu:



50

~Šīs ir tās naktis,

kad dzīvs tiek ilgu gars

un saucošas acis

veļ- katris zars .. .

Šīs ir tās naktis,
kad grūti ir gulēt kapā:
ik pumpuriņš tumsā,

kā bērniņš, raud balsītē slapa . . .

Mēs, bērniņi, nākam

jūs apraudzīt,
mūsu šausmīgo stāstu

jums izstāstīt.

Mūs ieraka zemē

ar asinīs nožņaugtām ilgām

pēc saules un dzeltainiem vējiem
un debesīm zilgām.

Nu apkārt mums klusums un nakts

Guļam mēmi un bāli.

Silta zeme, kur zālīte dīgst
un putniņš zargalā līkst,

no mums tagad bezgala tāli.. .
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Mūsu pavediens ir pārgriezts —

tumsā grūti viņu uziet.

Mūsu pirksti izžuvuši —

nevaram vairs viņu sasiet.

Jūs mūsu pavedienu
tālāk vērpt raugiet —

pašā saulē un zvaigznēs
un debesīs iekšā augiet!"

Dziest svecīte zarā,

un diena svīst.

Mana vectēva ēna

starp zemi un debesi klīst -
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Dieva nams

Ap liepu loga priekšā,
kas zarus līdz rūtīm plēš,

ceļ zaļu Dieva namu

zaļš pavasara vējš.

Tur zīlītes dziesma saulei

un vēja kokle skan

tik saldi, ka sirmajās stundās

tvīkst asaras acīs man
..

.

Caur asarām zaļa līst tumsa,

bet sirdī silti smej prieks.
Kur skumjas? Kur sāpes? Tām uznāk

sirms magoņu sēkliņu miegs .. .

Jau klusas sen kokles un dziesmas,

un nakts rasa pumpuros mirdz.

Bet zaļajā Dieva namā

ar zvaigznēm dzied mana sirds . . .
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Brīnumi

Starp sūnu lācīšiem uz jumta brūni zaļiem
tek pirmās bezdelīgas vidžu-vidžiem skaļiem.
Bet ganu puikas pagalmā pie kalpu gala
stāv, rokas kabatās, un padebešus dala.

Un divi gandrīz pirksta gari čibukēni

spriež saulei bargu tiesu: strādājot šī lēni!

Un saule sabīstas — tai bailes tiek no tiem,

un liek tā plūsmot saviem brīnumiem.

Dun zili kalni gaisā, zelta jūras nesti.

Krīt pļavā pureņkroņi, mākoņvīru mesti.

Pat slimā vecmāmuļa logā izliekušies,

un brīnās, klausās, kā no sapņa iztrūkusies,
un ilgi saplaukušās liepās skatās,

līdz zilā debess salūst acīs platās .. .

Bet runčuks laipo — it kā nekā neredzētu —

uz pakša pusi lēniņām pa maigļu sētu.

— Šis pakšis pagarš — jumts tur zems — nekas,

nekas...

Viens mirklis — un viss vējā jau no puiku pātagas.
Pa pļaviņu viņš aizdip sirmi mazs,

bet zālē saplaukst rozā kaķu pēdiņas.
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Idille

Liepalejas galā
trotuāra malā

mazs pelēks puisēniņš
kā sultaniņš
uz ceļiem sakumis

sēd
...

Viņš kaut ko gaida —

kā skumst, kā smaida —

protams, tas nava vis niecīgs kaut kas

viņš gaida laimes un vasaras!

Sēd, micīte blakus,

un pavalstnieki
iet bijīgi garām

savus takus.

Meitenes mirdzošām bizītēm,

magoņu sarkanām lentītēm.

Un resnie pašās!
O, tie gan katris

desmitas zelta

un vara saules

nes savās tašās . ..

Ja viena nu pēkšņi micītē lektu,
visa pasaule ziedoņa brīnumos degtu,
un katru, kas garām tam ietu pa zāli,

viņš tūlīt celtu par ģenerāli. . .
Un sultaniņš gaida vasaras.
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Pār galvu liecas

balti mākoņu tilti.

Visapkārt akmeņi
kā sestdienas kukuļi
saulītē mīļi silti.

Vējiņš mīksti

matus tam plivina.
Melnajā liepzarā
zīlīte čivina — —

Sultaniņš gaida vasaras
..

.

gaida un gaida —

kā skumst, kā smaida —

un tumšajā micītē

līst saule un — asaras — — —
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Pļavā

Nu saules zaķīšiem viss gaiss ka piepildīts.
Pie kājām katram bērzam zālē spogulīts.

Ai, kā tiem pašiem mīkstās zelta cirtas tīk!

Tiem visu dienu spoguļoties neapnīk.

Pat nakti, gadās, kad tik pamostas —

pa tumsu pašķir zīda matus, paskatās,

kā zīlēdami nezināmo nākotni,

un redz tad — spožu zvaigžņu pilnu galotni. . .



57

Ievainots gulbis

Virs viena spārna pavasaris mirdz,

no otra — melnasiņu strūkla irdz . . .

Uz ziemeļiem, drūmajiem ziemeļiem,
uz dzimtenes miglainiem ezeriem —

ak, kaut tak par agru neizdzist,

kaut vienā no tajiem varētu krist. . .

Manas dzimtenes krastos jau lagzdas kūp,

peld pēdējais ledus upēs un drūp,

un palu ūdens tik spirdzinošs, salts —

ak, kā tur atkal es mazgāšos balts .. .

Guļ saule tumšajā ezerā,

zaļas pasakas līgojas niedrājā —

un mākoņi balti, tik balti zied,

puķu kājām garām un pāri iet
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Ak, tikai par agru neizdzist —

ak, vienā no rožainiem mākoņiem krist. ..

Jau nāk viņi, blāzmaini pretim man steidz

un pirmos dzimtenes sveicienus teic —

ai, niedras jau lielas .. . dzi, lapām kā čaukst —

jau ūdens rozes, baltas ūdens rozes plaukst. . .

Pūlīšos pretim tek sirmi vilnīši —

dzeltaini cālīši —

tajos man krist

Caur akmeņiem asins urdziņa irdz.

Uz ziemeļiem iet balti mākoņi

un mirdz — —
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Bērzi

Manas dzimtenes svētie bērzi

stāv pulciņos zilgani bāli

un klusi plaukstošām rokām

svētī dīgstošo zāli. . .

Vēl puķu dvēseles viegli

pa baltajiem mākoņiem līgo
un pieauž ar ziedoņa ilgām
debesi bezgalīgo.

Bet bērzi un dzimtenes lauki

uz mākoņiem lūgšanas raida

un viņas, tīmekļu maigās,
uz zemi laižamies gaida.

let tīrumā salīcis arājs,
vecs, sirms jau; zūd locekļos jauda
Bet puķu dvēseles viņam
dzied ausīs un vaigus glauda . ..
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Birzs malā tumšajām acīm

viņš ilgi mākoņus pētī,
un bērzi dzeltenām rokām

viņa sirmo galvu svētī. . .

Manas dzimtenes svētie bērzi

līgojas zilgani bāli,
un dzimteni vienos ziedos

tie redz jau, bet tāli vēl
...

tāli —



III
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Mīlestība. Jaunība. Plaukstošas meitenes

dzied. Vīnoglājs. Asins vilnis. Manas

rokas. Vai tu? Con sordino. Krēslā. Mēs

ar cilvēciņu. Zaļu staru šūpulītī. Berceuse.

Sirmajā stundā. Tu manisāpini. levainotais.

Gurds. Dzeltainas lāses. Mīlestības kaps.
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Mīlestība

(Iz „Mužibas rapsodijam")

Es jautāju mūžībai, kas mīlestība ir, kas ir viņa
neizprotamā?

Un mūžība man deva šādu atbildi:

Mīlestība un atziņa ir viens, un ciešanas ir viņu mērs.

Ciešanas un laime ir viens, un skaistums ir viņu mērs.

Skaistums un bezgalība ir viens, un dzīvība ir viņu
mērs.

Dzīvība un nāve ir viens, un mūžība ir viņu mērs.

Mūžība un mīlestība ir viens, un Dievība ir viņu
mērs.

Es jautāju mūžībai, kas mīlestība ir, un mūžībai nebij
vārda, ar ko atbildēt . . .
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Jaunība

Purpura viļņos Jaunība peld,
divas purpura čūskas uz krūts.

Krastos, kas priekšā tai blāzmojas,
kā ugunsgrēks čūsku laids rūc

. . .

Vectēvam Kronosam pulkstenis beigts.

„Kāds laiks tagad?" Jaunībai virsū viņš plijas.
Un jaunība atbild: „laiks tagad tāds, tēv,

kad purpura čūskas pinekļos vijas!"
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Plaukstošas meitenes dzied

1

Mēs nezinām, kas mūsos mostas.

Mēs nezinām, vai drīkst tā tiekties . . .
pēc zvaigznēm kā pēc ķiršu ziediem

mums zilās naktīs patīk sniegties . ..

Mums tumsā celt tīk jaunās rokas,
Mums tīk, lai kāds tās ziediem sistu ..

.

lai viņās sveši silti putni
kā apkampienu alkstot kristu

. . .

Un kad tā esam piekusušas
un atpakaļ tad sevī slīkstam,
kā bāli gurdi vītolzari,
tad saldu skumju dzelmē līkstam ...
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2

Bet kālab sapņos mūsu sargeņģelim
vairs zelta matu nav un drānas baltas?

un rokas, kad viņš svētīdams mums uzliek,

nav vairs kā senāk — avotviļņu saltas. . .

Un lūgšanā vairs krusta nav tam rokā,

bet rozes — rozes
..

. rasas neaizskārtas.

Un lūpas, kad viņš zemāk pār mums liecas,

kā koraļļi tam kvēlo, asins sārtas
.. .
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Vīnoglājs

Mani kaut kas biiest un sāp.

sāp kā kaislu lūpu dzēliens

Vīna ķekari tā kāp,
reibinošais jaunais dzēriens.

Asins saldi gurst un tvīkst.

Acis mulsi apkārt skatās.

Un uz sejas vēsi līkst,

vīna lapas — zaļas, platas ...
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Asins vilnis

Dzirkstošs, dziestošs asins vilnis —

apburošākā no dziesmām,
dedzinošākā no liesmām!

Te tu gursti, te jau 1id0...
Mulsti nepazītās tālēs.

Dedzi liesmās. Drebi gālēs.

Sāpju kapā apbed tevi:

zilā sapņu tornī tāli

zvana dzīve — gurdi, bāli.. .

Drīz pa krūtīm uguns čūska

lien .. .
Jau spārni mirdz pie pleciem ...

Atkal mokām, maldiem veciem

esi atdots. Telpā saules

plūc kā puķes. Un pats irsti.

Ik uz soļa dzimsti, mirsti —

mūžību un mirkli skūpsti. —

Eņģeļu un velnu pilni
tie, kas sevī nes šo vilni —
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Manas rokas

Manas rokas ir divas aizsalušās upes,

tās gaida palu, kad ledus ies;
silti viļņi plūdīs, zilas debesis nesīs; —

kailas sievas vakaros nāks peldēties.

Tā, kura peldot viskarstākā pietvīks,
ārā kāpjot atkritīs un noslīks.

Divās upēs būs tai kapi rakti,

un noslīkusi viņa paliks visu nakti.
..
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Caur manām rokām silts nemiers tek.

Es dzirdu marta urdziņas savos elkoņos.
Uz maniem pleciem sarkanas ilgas stāv,

kā stārki sarkanos zābakos.

Viņi gaida, lai aprīļa lietus sāk līt:

bizu ritenī tie grib sev ligzdu pīt.
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Es gaidu zili sirmos vakaros,
kad mēnessirps nāk logā maldus saukt, —

es gaidu zili sirmos vakaros,
vai manām rokām nesāks lapas plaukt!

Kā efejvītnes, vīnoglāju stīgas

ap mēnessirpi manas rokas augs.

Kurš eņģelis nāks raudzīt viņas noplēst,
to viņas apvīs un žņaugs.
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Manas rokas — divi satīti padebeši —

asins virves un karstas dūņas.

Naktī viņas smagi uz palaga guļ,
kā laiskas čūskas uz sūnas.

Visi sapņi var viņām garām iet:

tām netīkas ģifts smago galvu celt.

Bet sapni ar rožaini briestošām krūtīm

tās metīsies pieciem dzeloņiem dzelt.
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Manas rokas ir divas puķu gultas:
zilie ceriņi, nakts vijoles un ievas.

Ak bēdziet no viņām, sargieties,
karstu asiņu sagurdētās sievasl

Kas reiz tajās vaidot raudās un smies,
to nedziedēs vairs ne cilvēks, ne Dievs ...
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Vai Tu?

Pelēkus spārnus sit vēji.
Pāri iet nicības dvaša salta.

Vai tu aiz mākoņiem smēji?
Gaisma nolija mirdzoši balta

...

Vakars dūc vabuļu spārniem.
Krēsla plūst zilganās jostās.
Debess vaigs apvelkas sārņiem.

Zvaigznes ver acis un mostās.

Vai tu aiz mākoņiem smēji?
Gaisma nolija trīcoša, bāla

...

Vai tavas raudas atnesa vēji?
Man iedzēla spārngaliem vaimanā tāla

.
..
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Con sordino

Nu aizklāšu es logu klusām ilgām,
kā krēslas austu klusi čaugu drānu,

un gaidīšu, lai zvaigznes drīz pa viņām
ar staru kājām drebošām un zaļām
lēnlēni virinādamās sāk staigāt
kā zirnekļi, kas fosforaini zvīļo . . .

Es gaidīšu no tevis sveicienu

Es domāšu par tumšiem ūdeņiem
un bezgalīgi skumjām nāru dziesmām.

kas ilgi maldas mēnesnīcas birzīs,
līdz piekusušas tumšā dzīlē grimst
Es esmu tevi, skumjā, iemīlējis.
Man tavas acis ir kā skumjas dziesmas,
kas klusi saldās sāpēs dvēsTi tin —

kā nāru dziesmas, kas pār dzīlēm vaid .. .

Es gaidīšu, lai mani viņas skauj
un sāpju laimes bezdibenī rauj ...
Un aizklāšu es logu klusām ilgām,
kā krēslas austu klusi čaugu drānu ...
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Krēslā

Man gribētos tevi ieaijāt,
kā krēslā vējš liepiņu aijā.
Man lūgšanu gribētos pār tevi klāt

kā zaļsirmu vakaru maijā.

Man gribētos tevi vest un vest

pa tumšzilām sapņu pļavām.
Man gribētos tevi uz spārniem nest

uz debesīm — manām un Tavām ...
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Mēs ar cilvēciņu

Mēs abi ar cilvēciņu
esam kā zvaigžņu puduriņi:
kad aiziet saule — tiekamies,

kad mostas blāzma — šķiramies.
Naktī ar ilgu lukturiem

klīstam pa tumšajiem plašumiem.
Satiekam ceļā
zilus vītolus.

Zem tiem pin eņģeļi

sapņu vainagus.
Zem zilajiem vītoliem

apstājamies
un prasām, ko dara

pats sapņu dievs?

— Sapņu dievs vītola zaros snauž
. . .

Bet eņģeļi klusiņām
matos mums mirdzošus vainagus sprauž ..

.

Vītola zari sakustas —

laikam pats sapņu dievs pamostas!
Strūklās birst zilas uguntiņas,
uz rokām, uz pleciem paliek mums viņas...

Mēs abi ar cilvēciņu

aizejam kā zvaigžņu puduriņi...
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Zaļu staru šūpulīti

līgo bāla mēnessroka,

mazo gurdo dvēselīti

skumju villainītēs loka.

Zilā debess dzelmē klusi

sapņu dievs jau zvaigznes kaisa,

un, kad pusnakts atnākusi,

sapņu logus vaļā taisa . . .

Debess viesi mirdzēdami

nāk uz staru šūpulīti
un līdz rītam klusēdami

aijā skumjo dvēselīti..
.
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Berceuse

Aijā zu-zu-zu-zu,

mans sapni tu —

Skumjās acis, zu-zu,

tev aizspiežu . . .

Pār klajumu nakts rokas krēslu jau sedz.

Pie debesīm eņģeļi zvaigznītes dedz.

Virs kokgaliem rieta zieds bālēdams irst

un sejā tev birst. . .

Aijā zu-zu-zu-zu,

mans sapni tu —

Bālo pieri zu-zu,

tev noskūpstu ...

Manas tumšzilās sirdsdzelmes miglu jau auž

Tur dvēsele lilijas — lilijas lauž

un savos baltajos spārnos tās sprauž —

tvīkdama sprauž —
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Nāk nakts, un pār tevi vien dvēsele klīst.

No spārniem tai lilijas — lilijas rīst.
. .

Un jūti tu: puķaini sapņi nu līst —

pašas debesis līst —

Aijā zu-zu-zu-zu,

mans sapni tu —

Aijā zu-zu-zu-zu,

dusi nu! . ..
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Ievainotais

Kāpēc tu mani siti?

kāpēc tu nāci otrreiz

un mani siti?

Kad tu starp baltiem bērziem aizgāji,
kā zilgans staru vīksnīts mirdzēdama,

un vakar-debesis pār tavu galvu staru logos, —

nē — tauriņi ar platiem liesmu spārniem

svārtsījās nenoteiktā, gurdā gaitā,
bet es pie apsūnoj'šā celma sēdot paliku,
kā otris apsūnojis celms, —

tad domāju:
Kad pārnāksi —

uz lieliem rīta liesmu vanagiem tu pārnāksi,
tiem ļausi nomesties uz melnā blakus celma,

bet pati tirpdama man pieplaksi
un neprātīgā skūpstā dvēseli iz manis izdzersi,

bet tad uz liesmu spārniem mani aiznesīsi

caur zaļu šalku pilnām meža galotnēm
uz nepazītām pasaulēm —
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Tu atnāci

ar smagu rožu zaru,

degošu purpurziedos,
ar aukstu rasu manu vaigu apslacīji,
man krūtis sacērtāji rožu dzeloņiem,

un aizgāji tad — vīlīdamās —

kā zilgans staru vīksnīts mirdzēdama

ievijies bērzu baltās nītīs

un tā kā iziri. ..

Un rīta liesmu tauriņi
zem ziedu pumpurvelēniņām
ar spārnu galiem tevi apraka . . .

Bet es paliku mežmalā, kā celms

asinīm apliets —

Kāpēc tu mani siti —

kāpēc tu nāci otrreiz

un mani siti?

asiņaini siti. . .
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Sirmajā stundā

Pelēkmīksta vakarstunda

līst pār mani siltā plūsmā.
Satumst dvēs'lē skumja jūsma.

Slēpies acu bārkstu ēnā,
skaitu seno skūpstu rētas . ..
Kad gan tās būs izdziedētas!

Velti melnos marlij-dvieļos
nakts tās tīsta mīkstām rokām —

kūpošs sārtums pil caur krokām.

Attek nosalusē mīla,
naktsdusai lūdz karsto palti:

viņai esot salti salti —
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Tu mani sāpini klusi —

Kā "zelta zobens

ar pērļu spalu

dziļā tumšā vātī

manās krūtīs tu dusi

Kaut jele drīzāk

nāvi Tu man
atnesusi
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Gurds

(Lizai Baumfeld)

Nu rozes kaislīgās, sarkanās

un neļķes jautrās un liesmainās

par stiprām man
...

Man dzeltainā saules gaisma sāp,
kad manos brūnajos sapņos tā kāp
un asi skan . ..

Nu patīk man naktis, kas mīksti plūst,
kad smaržīgos viļņos viss izirst un kūst —

tik sapņu strauts tāltālu urdz . . .

Un dusa nāk zilgani apstīgot

un aizmiršanā ielīgot
savu bērnu . . . Viņš piekusis, gurds
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Dzeltainas lāses

Kad es pirmo reizi kalnā kāpu lūkoties —

tā dusēja.
Virs galvas viņai bāla, tāla zvaigzne
caur rīta miglu spožu pavedienu virināja,
un kaut kur zilā krēslā maija zvaniņš irināja . . .

Kad es otru reizi kalnā kāpu lūkoties —

tā matus pina
un spoguļojās tumšsarkanā vīna biķerī,
no kura lēnām cēlās asins-sārta liesma,

un viņa to kā purpurlenti

ap krūtīm sev un kaklu tina
. . .

Kad es trešo reizi kalnā kāpu lūkoties,

tā sēdēja pie izdzisuša ugunskura
un bāliem pirkstiem lika krustām sausas tāses.

Kaulaina roka it kā svētīdama

pār galvu viņai bija izstiepta,
un pirkstgalos tai drebēja dzeltainas lāses
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Mīlestības kaps

Kur nonāvēta mīlestība dus,
tur mēnesis ceļ naktīs bālu krustu.

Ik nakts tā asarainos palagus
klāj žāvēt tajā, lai jo drīzāk zustu

tās dzīves pēdas, kas to apsmējuši.
Bet zvaigznes, kurām gadās tuvāk stāvēt,

sāk sveši vizuļot un raudāt klusi, klusi . . .

Un slapjos palagus nekad tai neizžāvēt





IV
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Ziedanis. Pļāvēja. Vecā pirtiņa. Vakars.

Ziedoši ceriņi krēslā. Nakts. Zilajā ābo-

liņā. Miega dziesmas lieliem vīriem: Run-

cīšam. Taksīšam. Paisīšam. Vilnīšam. —

Dusa. Pelēka diena. Zālē. Bezdelīdzēns

un zēns. Čigānu dziesmas: Brūnās naktis

Mīlestības dziesma. Brālis mēness.
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Ziedonis

Caur birzi brauc ziedonis — mirdzošs un balts,

dzeltainiem pieneņziedu ratiem.

Līkst bērzi vēsmā un sveicienu šalc

zaļu tauriņu pilniem matiem.

Met skatu viņš eglienā — aizdegas

plīvošās sveķu svecēs viss sils;

met pļavā — un zālītē nolaižas

bezdelīgu actiņu mākonīts zils.

Atbrauc pie dārza un apstājas,
zelta grožus ap liepu sien.

Sniega kupenēs ābeles ierokas,

ziedon's apsnidzis cauri brien.

Uz sliekšņa sēd meitenīts zeltgalvīts;
tam ziedon's čukst klusu, kā būtu

lūpās pusuzplaucis vizbulīt's:

„saule tev sveicienus sūta!"

Uz salmu jumta bezdelīgas rindā čivina

un zilās spārnu uguntiņas plivina.
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Pļāvēja

Ka balti gari pļāvēji stāv meža mala,

un saule karājas ikvienam izkapts galā.

Pa vālu jaunā pļāvēja iet noskumusi,

jūt: ziediem vainagoto viņa nokāvusi .. .

Kad diendusā šļūc vectēvs kalnā pablisnāt,
vai pērkons neved mākoņzirgus upē dzirdināt, —

kādz zaļām piedurknēm pie viņas klusām lienās,

te ziedos viss, te asins šaltis vienās . ..

te izkapti kā lenti sev ap kaklu tin,

te raibu čūsku zagšus viņai matos pin ...

te taisās viņu žņaugt, te atkal mīlināt.
..

Murgs — tiešamība? Tveicē grūti izzināt.
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Vecā pirtiņa

Aiz rudzu stūrīša

pie bērzu birzīša

zaļā pļavmalī

pavēnī
vecā pirtiņa sēd.

Sēd gluži salīkusi

un lietū izmirkuši —

ar salmu boļeni
un dūmu seģeni,
kā melna vecenīte,

kā übadzīte.

Tai lodziņš viens pats
kā tumša acs

Bet bezzobu mutē

īss nozelēts ļuļķīts
drebēdams turas

un kuras
...
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Ak, manu pelēko večulīt!

uz rudeni tevi jau projām grib dzīt!

Tu sēdot un pīpējot, pīpējot —

bet sildīt nemaz mūs vairs negribot!

Tad atnākšot jauna — ar cigāriem
un strīpainiem silegļu lindrakiem.

Kad tā sev dūmu seģeni siešot —

pat circeņi klēpī no karstuma diešot. . .

Sestdienas vakars

gurdeni tumst,

vecā pirtiņa
sēd un skumst.

. .
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Vakars

Zaļganās remdenās ēnās

mājas un lauki slīgst.
Mēneša sarkanie ragi

kaimiņu tīrumā dīgst.

Ar zāli — saliktās plaukstās —

uz velēknas puika kā gailēns dzied;

iz jāņogulāju krūmiem

vecais gailis klausīties lied .. .

Caur mežu riets uguns roku sniedz.

Gājēju dziesmas mirst tālē.

Magones melnsārtas skumjas

platām lāsēm pil zālē ...
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Ziedoši ceriņi krēslā

Zem zilajām nastām

salīkuši,

pa pelēko krēslu

piekusuši

ciemiņi — diez' pie kā

sanākuši,

gar sētu sastājuši...

Un dīvainu nojautu dārzs kļuvis pilns,
un silti plūst viegla reibuma viln's

.. .

„Kas tur tāds saldi smags

zem zariem iet?

Ar rokām un kājām
kā gurušām, vājām,
kā puķainiem spārniem, man šķiet..."

— Tur, vecā māt, tava jaunība iet,

viņas saldi sāpīgās skumjas tur zied —

ver zilās acis un zied.
..

„Tais' logu, meit', ciet..."
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Nakts

Uz jumta zils mākonīts dus

no vijolītēm pīts.

Sapņi zied visos logos,
sarkani kā pats rīts.

Kā dūmi pār palagiem baltiem,

kaislas no jaunām miesām kāp.
Aizmirstie, nedzertie skūpsti
deg, sarec lūpās un sāp . . .

Uz jumta zils mākonīts dus

no vijolītēm pīts.
Kaislas deg visos logos,
sarkanas kā rīts.
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Zilajā āboliņā

Tu, zilais ezers,

mani pieņem un slēpi!
Riets sārtu krēslu met

kā rožu klēpi.

Es guļu dzelmē
. . .

Trijlapās zvaigznes zied.

Tālu kur — niedru birzēs —

nāras pārnākot dzied . . .

Lēni peld pāri
nakts debestiņas
kā zilas klusas

līdaciņas .. .
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Miega dziesmas lieliem vīriem

Runcišam

Aijā, mans runčukēn, žuliciņ tu —

Visa klēts augša ar visiem salmiem

šovakar pieder tev vienam, jo nu

tavi brāļi guļ dīķī aiz kalmiem
...

Rīt, pirms aiz spāres zvirbulis čieps,
tava māte nāks pukodamās,

ņems tev aiz krāgas, citur kur stieps
un ilgi ar asti mani lamās.

Bet es tevi peļu karali saukšu

un servāģiem rītu pēc pelēm tev braukšu.

Ar tām tev būs jāmācās karus vest,

bez tam — ņurdēt un kūkumu mest. . .

Gul' nu, mans runčukēn, žuliciņ tu —

peles jau ar' guļ pa salmiem!

Tagad tās pieder tev vienam, jo nu

tavi brāļi guļ dīķī aiz kalmiem ...
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Taksišam

Liec to lielo raibo bomi

tagad blakus sev —

rīt no rīta uz valsts domi

jāiet būšot tev!

Nu vairs pienā ļekatiņas
nedrīkstēsi bāzt —

gaidi tikai krēslā ziņas,
ka var turpu drāzt. . .

Tikko reizi birzes stūrī

ieriesies tu: vau!

zaķi sastāsies kā mūrī:

domnieks iet, rau — rau . . .

Bet tu rādi tiem ar bomi:

zaķu smelkne jūs! . .
.

Gul' nu, Taksīt, rīt uz domi

jārikšo tev būs.
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Puis i š a m

Zili-zils sapinīts

brauc, taurenīts priekšā.
Pie rūts žadz apinīts:
laid iekšā! laid iekšā!

lelido sapinīts
tik kluss — tik kluss.

Prasa circenim taurenīts:

vai puisīts jau dus?

Puisītim gultiņā
vienam nav labi —

nāk sapnītis maliņā,
dusēs tad abi.

Kad sapnītis projām brauks

caur rītsaules stabiem,

velti puisīts to atpakaļ sauks —

birs asaras abiem .
. .
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Vilnīšam

Bul-bul-bul-buli,

vilnīt mans, guli!

atbalsij birzē

jau sudraba zvans.

Mēnesis zili

auž debesīs pili,

zvaigznes līst strūklās

kā vizuļains tvans.

Diezgan tu ritis,

diezgan tu sitis

zaļajām rociņām

oļus. Nu klus!

Gredzeni bāli

pa līmeni tāli

plūst arī gurdi
uz krasta pus.
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Bul—bul—bul—buli,

vilnīt mans, guli —

lilijas zieds nu

tavs šūpulīts.
Tāla tam gaita,

jūra ko gaida.
Guli, līdz sārtais

tevi modinās rīts
. .
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Dusa

Aizpeld mākoņlīdaciņa.
Mēnesnīca zīdā zaļā
stāv aiz melniem zaru logiem.
Veras debess durvis vaļā.

Bāla debess gara roka

bālus ziedus kaisa klusu.

Apklus sāpes. Daiņo smilgas
saldu dusu — saldu dusu —
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Pelēka diena

Elksnīšu plecos
pelēka diena šūpojas.

Svārciņos vecos

brien lietiņš un miegojas.

Žagata kļavā
nelaimi melš.

Apmaldījies bērniņš raud pļavā —

nezin, uz māju kur ceļš.

Kalnā stāv ragus pacēlis
milzīgs, slapjš, pelēks gliemezis.
Tam krūtīs guļ dzirnavu akmenis.

Arī piekusis . . .
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Zālē

Un kad man nekas vairs netīkas,

es ieguļos zālē

un ļauju, lai smilgas pār mani līgojas . ..

Uz rasas zvaigznīti
stiebra galiņā
velkas raibs kukainīts —

tik liels, kā trīs matu kamolīts.

Bet dreb viņš un trīc:

ka tik nu kāja nepaslīd!
ka tik nu bezdibenī neiekrītl

Dieviņ, kur ceļš atkal grūts tad un tāls .. .
Un kur tad paliek mans ideāls!

Un dreb viņš un baiļojas, nabadziņš.
Un kā nu nē! Tāpat savs romāniņš.
Kurš prātīgāks — nezinu: es vai viņš?



107

Bezdelīdzēns un zēns

Mans tēvs ir kriksīts,

jā — mans ir kriksīts,

Bet tavs ir tītarbiksīts,

jā, tītarbiksīts!

Ko viņš te lielās,

ko viņš pie jumta nāk.

Papras', vai viņš mušu noķert māk,

jā — vai māk?

Tāds pats esi tu:

gar pakšiem slaisties —

būs rudenis klāt,
vēl neproti laisties!

Es aiziešu saulei līdz:

cilī! cilī!

Bet tu paliksi sētmalī!

Abi ar tēvu te sētmalī!

Cilī!
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Čigānu dziesmas

Bruņas naktis

Man asinīs brūnas naktis.

Man dvēselē ugunskurs skumst.

Man acīs zib mēneša saktis

un upe, kas alksnīšos tumst.

Kad bads spēlē būdas logā,
mans ideāls — saimnieka auns.

Pēc pusnakts, kad tikko tas rokā,

jau pašam no sevis man kauns.

Tik brūnajām naktīm es deru —

viss cits manā dzīvē ir joks.
Ar tumšākām saknēm tās dzeru,
kā ūdeni upmalas koks.

Gar ugunskuru pa leju
Nakts bālēdama kad iet,

es skrandām aizsedzu seju:
drīz saule par mani nāks — smiet
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Mīlestības dziesma

I tu, lunkanā,

kaķe dzeltenā,

manā būdā tagad žurku daudz.

Klausies, lunkanā!

atnāc vakarā —

viena žurka tevi dikti sauc!

Savām ģiftīgām
krūšu granātām

viegli vari viņu nozāļot.

Bet pirms mirt tai liec,

projām neaiztriec —

mazu drusciņ paglaudīt tās dod!

Manā padusē,
kur tā dvēsele,

ir šis žurkas nezvērs iemūrēts.

Atnāc, lunkanā,

kaķe dzeltenā:

tik pēc tevis tā vai nāves brēc!
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Brālis mēness

Mēnes', tu mans vecais brāli,

tu vien mani neienīsti —

tu tāpat kā es pa nakti

bāls un domīgs apkārt klīsti.

Tu tāpat kā es pa reizei

tukšs; tad pilns pēc maizkukuļa.
Un kad izčibi pavisam,
tad tev kulbā svēta guļa. ..

Ak, es tikpat svēts ar' būtu —■
to pie pieciem velniem zvēru —■

ja man būtu tikai simtā

daļa tavu zvaigžņu jēru!



V
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Gurdumā. Nabadzība: Mazais dēliņš.

Vecākais dēls. Tēvs. Māte. Vecā māte.

Meitenes pie akas. Pelēkā būda. — Zvej-
nieces dziesmiņa. Arājs: Rīts. Druvā.

Tveice. Meitenīts ar launagu. Vakars.
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Gurdumā

Sev pašam

Un atkal nakts, un klusums smags,

un neizkliegtas nopūtas visapkārt biezē gaisā,
kā bulu vakarā, kad visās debessmalās

iz melnā, dziļā debessšķīvja
lok tumsas runči tvīku violeti baltām rūsas mēlēm,

bet pubulainie padebeši mežmalā

sāk tumši, tumši biedinoši dunēt,

vairs nespēdami klēpī valdīt zibenčūsku pūli
un pērkoņtēva šaušalīgos dusmu graujienus,
un satriecošos dārdus

.
.

.

Bet retās bālās zvaigznītes skumst mierīgi ap viņiem
bez ziliem staru vaiņadziņiem
un gaida —

kaut ko varenu un šaušalīgu gaida

Tā gaidīji reiz tu un skumi — skumi —

un skumdams cerēji.. .
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Bet nu sāk tavā skatā gurdums svārstīties,

un acīs kvēlo apslāpētas asaras

un deg,

un degdamas sev lūdzas brīvas izejas
uz vaiga un uz baltā galvas spilvenīša . ..

Tu atkriti un gribētu būt piekusis pavisam
un negribētu tālāk cīnīties,
un negribētu kungs vairs būt par savām asarām —

tu gribētu tām pilnu vaļu ļaut.
Tu cita rokā gribētu spiest šķēpu
un cita plecā pakārt vairogu,
lai cīnās citi asinīs un sviedros,
lai uzvar vai lai uzvarēti tiek.

No visa gribētu tu atsacīties,

uz visu pamest tik ar roku

un vienaldzīgi pagriezt muguru.
Tu gribētu būt piekusis un ievainots

un tādēļ tiesību sev piešķirt
uz priekšu tīties mīkstā vientulības mētelī

un drošā alā paslēpties
un gaidīt, kamēr lēnām izsikst asinis,

un alas mute izdvašos tad tavu dvēseli

nakts klusā bezgalībā,
kur zilie zvaigžņu ezeri gar sirmiem piena ceļa kras-

tiem svārstās . .
.

Tu gribētu būt piekusis,
tu gribētu būt ievainots,

bēgt gribētu -— slēpties un atsacīties — mirt.. .
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Bet nu es tevi jautāšu:
vai esi dzirdējis, kā runā īsti kareivji priekš cīņas?

„ . . . un neražens ir katrs, kas kaujas lauku atstāj,
kamēr tam šķēps nav salauzts trijos gabalos,
kamēr tam krūtis nava trijās vietās caururbtas,
kamēr tam bults nav gājusi caur pašu sirdi... —

ikkatris tāds ir neražens un atmetams .. ."

Tā runā īsti kareivji priekš cīņas

un gavilē pēc cīņas . . .

Tad rādi tu nu savas brūces —

izdziedētās

un neizdziedētās,

un neizdziedināmās!

Rād', cik tad viņu tev pavisam ir!

Nāc, parādi to asins palti,
kurā tu gulēji un kuru tu par savu vari saukt,

un pasaki, cik reiz tu mēģināji, viņā gulēdams,
piecelties, lai gan atpakaļ bij jākrīt.. .
Un ja ne tā, tad parādi to zāles cekulu,

kas augstāks plaukstas platumā par citiem

un mīkstāks, spuraināks un zilāks

tādēļ, ka zeme tanī vietā

ir vienreiz piedzērusies tavu asiņu!

Ja pļavā viņš, to izkapts nebūs aizkārusi,
un sirmais pļāvējs, jaunā pļāvēja
tam apkārt appļaus, it kā augtu tur

priekš kāzu dienas vainaga un rotas

zaļš mirtes celms, daudz gadu pūlēm dēstīts ...
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Ja mežā — ganāms pulks to nebūs aizkāris,
bet žodziņu no baltām stīoiņām
tam latvju gana zēns būs appinis,
kā kliņģerītēm un kā neļķu ceriem mājas pagalmā.
Ja tālā silā — tāpat neaizkārts viņš būs,

jo meža kaza, izsalkušā briežu māte

ar drebuļiem ikreizes no tā nogriezīsies,
ar bailēm tumši sajuzdama asins nozīmi. . .

Jā, — parādi — tak parādi man to!

Bet ja ir tā tu nevari

un tomēr jau no visa atsakies,

tad:

neražens tu esi

un atmetams
...

Tu cienīgs nebūsi nākamo Pavasari

plūkt pļavā vienu pašu āboliņa ziedu,

to plucināt un saldo rasu sūkt

iz bāli sārtiem ziedu kātiņiem.
Tu zaglis būsi, ja to darīsi,

un bezgodis!

Ak, draugi, draugi, mani draugi!
cik smuki mēs gan protam vaidēt:

„nakts, nakts ap mums, —vi — vi.
..

un tumsa,

un saltums stindzinošs kāds, briesmīgs! .
.

Bet draugi, kur tad mūsu šķēpi?
Vai nezināt, ka labi iztecināts šķēps
i' tumsā mirdz, kā balta liesmu lente,

mirdz zvīļodams un arī silda, vicināts?!

Bet mēs tik saucam: tumsa, salti!

un dziļāk ievelkamies vecos kažokos.



117

Tad šurpu, draugi, sakustieties taču!

sev ugunskuru uzkursim no šķēpiem . . .

Kā zaļganbaltas pagales tos krustīm sakrausim

un pulkā ap tiem sēdēdami sildīsimies,
un rītus vērosim un dienvidvējus,
un katru troksni apkārtējā mežā,
kas mūs varbūt uz cīņu aicinās

par jaunu Pavasari, jauniem maija paliem,

par katru jaunu āboliņa ziedu
...
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Nabadzība

Mazais dēliņš

Māt, kādu es redzēju sapni:

es noliku maizīti krūma paēnā —

lasīju pļavā cīruļactiņas

un spraudu pie savas strīpainās blūzītes.

Uzreiz izlec no krūmiem zils lietuvēns,

pieklūp un dzer no manas piena krūzītes —

tāds — platiem dzelžainiem ragiem —

asiņainiem nagiem — —

Es viņam ar cīruļactiņām situ,

bet kritu,

un viņš uzklupa man virsū kājām
Tu mani sauci —

bet es vairs nevarēju tikt uz mājām
Tad tēvs ar izkapti glābt mani skrēja —

bet lietuvēns ar' viņu pārvarēja ■
Neviena stipra cilvēka vairs nebija pasaulē . ..

Māt, ko tas nozīmē?
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Vecākais dels

Mana diena mani nomāc un izsūc manus spēkus
kā varavīksna palu ūdeņus no pļavas.
Bet tomēr ■— kad es naktī atdusējies pamostos,
es jūtu muskuļainās rokas savas

kā divus siltus tīģerēnus sev pie sāniem guļam
un karstu bezbēdību asins strautos kuļam.

Un kad no rīta savu spožo cirvi trinu,
viss cits man aizmirstas, tik to es zinu:

Man jāsaskalda nolādētais būris,

kurā smoku;
man jānoārda miroņkaulu mūris,

zem kura sev kapu roku, —

lai balta diena manā logā mostas,

lai mana dziesma izskan septiņās atbalss jostās . . .

Bet diena nāk un izsūc manus spēkus
kā varavīksna ūdeņus no pļavas.
Un vakarā, kā putns aizšautos spārnus,
uz tumšo būdu nesu gurdās rokas savas
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Te v s

Kad es krēslā noguris no darba velkos

un kājas negrib vairs tālāk iet, -—

tad es iedomājos, ka ap maizes kukulīti

mājās pieci pāri vizbulīšu zied
.. .

Kā brūna caunīte guļ kukulīts,

uz katru stūrīti raugās vizbulīts.

Pieci cilvēciņi roķelītes svaida

un manis gaida

Kad nu caunītei ar nazi tuvojos,
diez', kāpēc tad mana roka trīc

un dažreiz acīs saspiežas asaras,

bet apkārt ik vizbulīts

aplīst ar saules mirdzu.

Un ap nekrāsoto galdiņu puskrēslā
dzirdu plaukstošu lapu irdzu,
zili avotiņi čalo

un manas asaras nemanītas projām skalo . . .

Bet gultā kāpjot zinu:

sapnī es redzēšu aprūsējušu cirvi,
kuru reiz pukstošu sirdi trinu
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Ma te

Kādēļ neesmu tāda es

kā zirnekļu māte,

kas savus maziņos
siltā, pelēkā somiņā
visur līdzi nes?

Reiz viņus nesu zem sirds,
reiz jutu:
mana dzīvība — tava dzīvība —

lai saka, kas spēj viņas šķirt,
vienai likt dzīvot, otrai mirt!

. . .

Reiz jutu,
ka manas acis mirdz

..

Es vilku dvašu priekš diviem,

divu asinis plūda
iz vienas sirds.

Karsta laime caur dzīslām man lija
un tik droša es biju . ..



122

Bet nu, ja rītos pirmā uzmostos,

kad zilā krēsla tikko lēni drūp,
uz mazo gultiņu un šūpli paskatos, —■

man liekas: asiņainas pēdas kūp
uz grīdas .. .

Un kāds smejas tāli,

un mazie vaidziņi tik bāli, bāli

Ja vakaros es viņiem iemiegot
no savām asinīm varētu dot, —

ak, manas naktis būtu tad bez raizes!

Bet viņi lūdzas — maizes —
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Veca mate

Mani pirksti ir dzeltaini un izžuvuši,
kā līdakas kauliņi savērti diegā.
Kā spieķīši mani roku stilbi palikuši,
manas kājas aizvien stāv kā sniegā.

Vienmēr jau nevar lapas plauki
un birze briest pumpuros brūna.

Kaut kam Dieviņš tomēr aizvien liek augt

raug, kā uz loga krusta aug sūna —

apaļos cekulos,

zaļi brūnos cinīšos . . .

Gan uz mana krusta ar' viņa augs

un spurainos cekuliņus saistīs.

Kad vālodze zaros pēc lietus sauks,

Dieviņš pats nāks un viņus laistīs

zelta pirkstiem caur liepu lapām —

tiks krustiņam, tiks arī kapam . .
.
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Ak, kā tad zaļos un mirdzēs viss!
...

Zilais lietuvēns plankumiem sārtiem,

kas manas asinis izzīdis,

būs palicis ārā, aiz vārtiem.

Man klāt tikt nekad viņš vairs nevarēs —

mans sūnainais krustiņš mani aizstāvēs . . .
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Meitenes pie akas

Akas svirkstenis ir vecmāmuļai draugs:

par spaini viņš iztaisa plaukstu
un ar garo roku iz tumsas smeļ
viņai ūdeni aukstu.

Kad uz mūrīša krūzītē viņa sasilt to liek,

mums ar' tad tiek ...

Vienreiz lūgsim, lai izsmeļ viņš
zilo debess gabaliņu,
kas pašā dibenā guļ, —

un tad dāvāsim vecmāmuļai viņu!

Vecmāmuļai dūmi un tvaiks

izkoduši acis.

Debesu viņa vairs nesaredz.

Bet ko tad viņa sacīs! . . .

Kad vecmāmuļa reiz mirs,
vienu balto mākonīti

akas svirkstenis viņai izsmels

par galvas spilvenīti. ..

Uz mākonīša vecmāmuļa kapsētā brauks —

akas svirkstenis ir viņai draugs
...
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Pelēka buda

Kad mēness nakts vidū pagalmu mēž,

uz būdas sliekšņa palss viesis sēž.

Uz caura kaula viņš meldiņu meklē —

meldiņu, kādu dzied mocītie peklē — —

Bet būdā smags miegs visu krūtis māc,

pa tumsu kā aizžņaugtiem kakliem krāc —-

caur kauliem sāpes ver, locekļus lauza,

kliegt brīžam gribas, bet mute sausa . . .

Bēniņos laikam kāds dzirnavas griež,
tumšs milzis liek roku uz jumta un spiež
līdz gailis zem jumta kliedz uzmodināts —

un būdai iedegas sarkana acs .
. .

Tik ap mazajo gultu zili putniņi spurdz —-

saulīte sēd kājgalī — upīte urdz . . .
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Zvejnieces dziesmiņa

Rītos un vakaros

pilna nemiera, bīļu,
pie ūdens šūpoju
savu atstāto mīlu.

Krastmalā šķīstošos

vilnīšus skaitu,

savu zēnu pārnesām

gurdama gaidu.

Manu zēnu nozaga

zaļviļņu meitas,

dziļumos ievīla

viņu dzintara fleitas.

Kāpās tam zvērēju:
~kad mirsi — līdzi mirstu!

šīs mīkstās rokas

būs tev par šķirstu . .

."
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Kur nu lai lieku tās!

Ne zinu, ne jēdzu — —

vai visu jūru

viņās lai slēdzu? —

Kad viļņi no krasta

pret selgu ies zili,

tie mani aiznesīs

uz stikla pili.

Zaļviļņu meitām

viņu neatdošu —

dziļumos pati
to iezārkošu ...
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Jaņam Rozentalam

Arājs

Rīts

Uz zelta austuvēm aiz ievu krūma

auž zilā naktī lakstīgala rītu,

un neredzama roka loga rūtī

velk svītras kā ar ugunssārtu krītu.

No jumta dakstiem

kāp gaisā mākonis.

Pret akmeni — šķiet miegā — lemešus kāds trin.

Uz smagiem plakstiem
dreb sapņa zirneklis

un tīklus mirdzošos ar steigu kopā tin.

Pa mauru pagalmā — pirms zvaigznes izdzisušas —

tik zaļa rinda pēdas rasā palikušas.
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Druva

„Ai, zeme kūpošā, tu brūnā mātes krūts!

kad tava vēsā valgme aizkar manas kājas, —

man puķēm piebirusi upe ausīs dūc

un mīksti zaļi stiebri acīs virinājās.
Ai, zeme — visas manas ilgas, sāpes, prieks
uz tevi krīt kā siltais lietus pavasarī.
Man' tava smarža sapņos tin kā bērnu miegs
un tavi oļi mīļi man kā zvaigžņu bari.

Ai, zeme — zaļu brīnumu man pilna tu

kā tumšais teiksmu ezers zaļu dzelmju piļu.
Un kad es krēslā veļu pirmo velēnu,

es tevī smieklus dzirdu kaut kur dziļu — dziļu."
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Un spožie lemeši riež šķiļot uguntiņas.
Uz zila dzīpara virs galvas cīrul's trīc.

Zem kājām šņācot brūna velēnčūska tinas,
un spārniem sarkaniem pār mežu laižas rīts.

Uz baltiem kumeļiem steidz ziedoņvēji garām,
un zariem dzelteniem no birzes bērzi māj.
Pār vagu kāpjot atjūk mati pavasaram

un līstot velēnas ar zelta palti klāj. . .
Pa pļavu linu kreklos mākoņsievas līgo
un rokas sadevušās baltā virknē dej.
Un dzīves prieks visapkārt mirdz un kokles stīgo

un siltu laimes straumi visās dzīslās lej.
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Tveice

Bet kas tās sirmās dzijas ņirbina pret tāli

un karstumu kā spožu drānu klāj?
un piespiedies pie zemes uzdveš jauno zāli

un mākoņpiedurknēm ko slēpu saulei māj?
Kā lācēns karsts un slapjš uz pleciem tveice gulstas
Sāk sviedru lāses balstu slapināt.
Uz māju kumeļš raugās. Sauciens mulstas.

Klau, tēvainis sāk laikam dudināt. . .
Un pēkšņi acis redz kā varavīksnas loku.

Pie mēles tā kā dievmaizīte pielipusi.
Un tad uz brīdi viss, viss apkārt paliek klusi —

pār arumiem pats Dievs ceļ vecu sirmu roku..
.
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Mc i tenīts ar launagu

Cīrulīti, rudacīti,
ar to zīļu vācelīti —

dod man savu vainadziņu,
es tev došu launadziņu!

Tu sev jaunu vari pīti
kad sāk zeltā mirgāt rīti,

skrej uz debess pļavām košām,

pin no zvaigznēm bālējošām.. .

Nomauc klusiņām klusītim

gredzentiņu auseklītim,
iesien krēslas lakatiņā,
nosvied rožu puduriņā.

Tad es iešu vainagota,
zilas mirdzas apstīgota.
Naktī zvaigznes teiks: „lūk viņa —

auseklīša līgaviņa!"
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Vaicās tautas māmulīti:

„kas tad tas par circenīti —

cīrulīša vainadziņu,
auseklīša gredzentiņu!" —

Bet ja bēgsi debess tālē,

ežmalītes zīda zālē

tētis pīs man vainadziņu —

tam es došu launadziņul
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Vakars

Māj sārtu roku saule bērzu zaros,

un kumeļš birzes ēnu cakas min.

Bet arājs klausās krēslas labvakaros,
kas sirmā plīvurā to lēni tin.

No mājas skursteņa pār kļavu galvām
kā zili vilnas klēpji dūmi veļas,
no ielejas tiem pretim migla ceļas —

tur dusa nāk ar savām mīļām balvām.

Dzen mirklis mirkli.

Nams kluss jau aizmidzis,
un gurdās dvēselēs viss mierīgs, svēts un gaišs

Ar pērļu irkli

brauc sapņu zirneklis

Un tīklus vizuļainus acu dzīlēs laiž.

Aiz loga zvaigznes dreb pie zilām dzijiņām.

Miegs klusi žvadzina ar zelta atslēgām.
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Pa vasaras pēdām. Gaidās. Rudens* Pār

birušām lapām. Pievakarē. Naktī. Rudens

ūdeni. Zem dzīvības koka. Kad nāksi

atkal?
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Pa vasaras pēdām

Mans taciņš kūp saules sasildīts.

Kaļ elksnītī cizāzītis.

Un odi ap galvu vērpdamies sīc

kā apaļš sirms mākonītis.

Uz rugāja tīmekļu stīdziņām
skan dziesmiņa skumji un klusi.

Pa taciņu šo, pa šīm noriņām
ir vasara aizgājusi. . .

Un gaiss ir tik kristalla skaidrs un kluss

Dreb žēlabās nevarīgās
mežs saulē. Bet ziedoņa meldijas dus

kā gurušas bezdelīgas.

Pie dārza pār sētu paveros —

bez vēja birst magone — stāvi!

Es cepuri noņēmis apstājos:
mana draudzene skūpstās ar nāvi. .

.
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Gaidās

Pelēkiem riteņiem
brauc zirneklis pa pļavu.

Sarkanām pastalām
bradā saule pa kļavu.

Brēc izkapts tīrumā:

labs rīts — labs rīts!

un auziņām — māsiņām

zeltzīļu vainagi trīc.

Gar ziemeļiem barā

zili jātnieki klīst;

no papēžiem krusa birst,

iz rokām — pavadas līst.

Aiz apvāršņa Dusmīgais Tēvs

liec slepeni loku ledus bultām.

Aiz apvāršņa Dusmīgā Māte

šuj baltus palagus melnām gultām.

Un viss, kam nesen tikās cīnīties,

nu raugās, kur atkrist, kam piekļauties
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Rudens

Ar klusu mirdzumu diena

pār rudens svētību iet,
un vasaras padebeši

gan balti, bet svešāki zied.

Stāv dzeltenos pulciņos stati

un skatās, kur rija sēd,

un klausās, kā kaimiņu birzī

viņu brālīšus maurodams ēd

dzelzs pūķis .. .
Ak Dievs, kur tas rijīgs!

Tur tūkstošiem dienā tie mirst.

Tik kaudzēs vien met viņu kaulus,

bet smadzenes maisos birst...

Uz Āfriku nēģeriem dzērves

prom latviešu launagu nes.

Dēļ jaunajām karašām izkapts
pa tīrumu baras: ās . . . ās .

. .
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bet vēlāk: velns ... velns
.. .

kamēr beigās

pa ribām miezīšam liek.

Nu, pāri no tāda vīra

nekas, protams, nepaliek.

Bet miezītis nevaid vis miris —

viņš tikai izliekas tāds.

Ar apini celsies viņš augšā.. .
Un tad — lai tik rādās tam kāds!
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Pār birušam lapām

Man likās: pār birušām lapām
dzeltainas rozes kāds kaisīja —

liepa pēdējos sapņus no zargaliem raisīja —

Man likās: pār birušām lapām
divas biklas liesmiņas plivinājās —

divas sarkanas nopūtas lejup virinājās

Man likās: pār birušām lapām
kāds šaušalīgi vaimanāja —

vējš vaidēdams caur kailiem zariem gāja

Man likās: pār birušām lapām
zilganas ēnas brēca un muka —

melns kraukļu bars zem mākoņa juka

Man likās: pār birušām lapām
kaulainas rokas pēc manis sniecās —

zari trūdošos sapņus glaudīt liecās
. ..
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Pievakarē

Smags trūdu tvans

no svešas zemes sok,

it kā iz līķu muklāja
tas aumaļotu

Vājš kapa zvans

lēnlēni gaisu lok,

it kā to pielijuši egle

šurp atmiglotu.

Es sudraba smieklus noriju
un skumjām kā egle pieliju —
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Naktī

Mēness nobālis

rāda uguni.

Mākoņu sievas

nes mironi.

Reiz zibeņu mētelī

staigāja tas,

un šīs bija visas

tā hetēras ..
.

Ak, mākoņu sievas!

jūs nezināt —

jūs nezināt pašas,
ko atnesat:

tik paceliet sudraba palagus,
un tūdaļ uz vietas sastingsit jūs —

jūs redzēsiet: nesamais mironis

ir varenais mākoņu karalis
. ..
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Rudens ūdeņi

Tīklotām acīm iz dzelmes

mākoņus baltos tie vēro.

Palsi mirdz vītolu zari.

Palsas tur dvēseles sēro
...

Debešu ūdeņi svēti.

Debešu ūdeņi tāli

Mēneša gaismā virs dzelmes

miglā raud stāvi bāli.

Nakti ja mākonīts nāktu

dusēt zem zilganiem zariem,
rītu uz debesi gaišo
celtos pilns palsajiem gariem. .
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Zem dzīvības koka

Zem dzīvības koka

dvēsele skumst.

Līst asins ēnas,

un diena tumst.

Kāds šūpo tur — zaros —

nakti un nāvi.

Virs galvas man pakar
zaļu ledus āvi.

Ar pēdējo lapu
tas raisīsies.

Vējš žēli raudās,
bet nāve — smies
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Kad nāksi atkal?

Vaicāju saulītei

vakarā norietot:

kad nāksi atkal

mūs sasildīt?

kad nāksi, sārtvaidzīt?

„Citu rīt! Citu rīt!"

Vaicāju ziedonim

ar gulbjiem aizbraucot:

kad nāksi atkal

vaiņagus vīt?

kad nāksi — kad?

„Citu gad! Citu gad!"

Vaicāju jaunībai
ar rozēm aizejot:
kad nāksi atkal

gredzenus mīt?

kad nāksi — kur un kā?

«Kalniņā! Baltsmilšu kalniņā!'



VII
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No dzīves es par dziļu ievainots. Apnicis.

Elēģija. Lielā vientulība. Tumša nama

tumsās dziesmas: Akords. Strautu melo-

dijas. Līgavainis. Audžu tēvs. Pēdējā

.stiga. Zvaniņi. — Krēslā. Alejās. Ar

dzeltainu lapu. Pasaciņa. Atgriešanās.
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No dzīves es par dziļu ievainots —

mans prieks vairs nevar būt bez slēpām ēnām

Tā bērzs, kas pavasarī izrobots,

gan lapām apaužas — līdz citiem — lēnām,

bet zaru krēslā, draugiem nemanot,

no vecās vāts pa mizu sudraboto

sāk lēnas skaidras lāses asarot,

un skumja salka iet pār galvu vainagoto
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Apnicis

Apnicis dzīvot un dienas mīt,

apnicis tikai pa lāsītei līt.

Un beigās tak jāredz: nekas nava veikts —

viss palicis tumsā, viss neizteikts!

Kā saspiestās apakšzemes urdziņas

spēks kaisdams un sāpēdams aizvelkas.

Uo tomēr — kā gribētos aizskalot

visus žogus un svabadi mutuļot —

visu tumšo un karsto, ko sevī tu nes,

kā gribētos izliet iz dvēseles!

Es gribu izplūst
kā avota ūdens

pildīta krūze

zaļsamta mauriņā,
baloža dziedošo

spārngalu apgāzta . ..
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Gulgdami rievainie mutuļi
veļas kā zaļgani āboli. . .

Visi, kas tuvumā pagadās,

piesteidzas klātu un nodzeras:

putniņš, taurenīts, bitīte,

kukainīts, tumšbrūnā skudrīte,
trīsošais pusdienas saules stars,

zemāku atliecies rožkrūma zars.

Noguris ceļnieks ja gadīsies klāt —

rokā smels pieri sev dzesināt.

Un ja kas pāri vēl palicies —

tikmēr jau zemē būs ievilcies . . .

Par apgāzto krūzi,

pirms krēsla pār zemi

zaļgani pelēko zīdautu klātu,

neviens vairs nenieka lai nezinātu
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Eleģija

Gar laukiem snaudošiem, caur mēnešdziju tīklu,
virs galvas zvaigznēm mirdzot kad es vientul's eju
un domās risināju lielo dzīves mīklu, —

uz zemi pastāvīgi vēršu drūmo seju.

Man zvaigznēs iemīloties dvēsle kļuva slima.

Man viņu mirdzums bija svēts un mīļš līdz sāpēm.
Un sapņi dvēselē — un sapni . . . sapņi dzima

. .
.

Un saucot tos, pa baltām marmor-kāpēm

es kāpu bezgalības svešās brīnumsfērās

ar rokām izstieptām, kā tverot kaut ko tuvu.

Ne mirkli skats mans no tām nenovērās,

ne mirkli rokas atlaist nepaguvu..
.

Un tomēr — tukšas reiz tās lejup slīdēs.

Pie zemes mitrās karstā piere kļausies
Bet zvaigznes tāpat vienaldzīgi spīdēs
un citu maldinājot pielūgt ļausies
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Lielā vientulība

Ir naktis, kad ap mani vientulība aužas

tik plaša, dziļa un tik sveši klusa,

ka viņā zūdot baigā doma jaušas;
šī nava nakts vairs, šī jau lielā dusa ...

Viss bijušais tad šķiet tik tāli, tāli.
. .

Ne zaļā zvaigzne logā kokli stīgo,

ne skumjais bērzs aiz rūts vairs zu-zu līgo —

viss izskan, izplūst svešā mirdzā bāli. . .

Nav dvēselē ne prieka vairs, ne sāpju.
Ne mīla krūtīs, šķiet, ne naids kad kvēlis,

ne ērkšķu vainags kādreiz pieri dzēlis —

un kluss un šķīsts es zilā dzidrē kāpju.

Kā gurdu vēsmu krūtīs zemes elpu

gan nesu vēl, bet aizvien vieglāk eju
caur svešo gaismu ... Spārni mirdz pa telpu,
un paradīzes ziedi birst uz seju.
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Tumša nama tumšās dziesmas

Akords

Sarkanām mākoņu lūpām

vakars izdzēra dienu,

satinās zvaigžņotā togā

un iegūlās logā ...
—
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Strautu melodijas

Aiziet blāzma sārtiem karogiem.
Laižas nakts ar ziliem baložiem.

Pieciem spārnos zvaigžņu uguntiņas,

pieciem mēnesšķiesnu kodeliņas.
Zili tīkli šķetinājās, vijas . . .
Zilos tīklos strautu melodijas
tinušās uz puķu krastiem kāp.
Maigās kājas tām pat puķēs sāp

kājas tām pat puķu dvašā sāp . . .

Strauti viņām naktīs saldi šķiet —

naktīs viņas dvēsles meklēt iet.

Dvēsļu tumši klusos dziļumos
metas tās kā siltos ūdeņos

. . .
Tūkstots zelta stīgu nošalcās.

Tūkstots pusnakts dziesmu pamostas . .
Kas gar dvēsles dzīlēm nakti iet,

apstājas un aiztur elpu ciet:

„ai kur skaisti, skaisti dzīlēs dzied. .
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Līgavainis

Aiz muguras slēpdamies nazi kāds trin —

un velkas lēnām pie galdiņa mana
...

Mana līgava upmalā matus pin,
Un baznīcā tumsā kāds zvana — — —

Pie sarkanas lampas sēdu es pats
un mieloju sarkanu sapņu saimi.

Manu asiņu biķerī dreb mans skats:

„ņemiet un dzeriet no tā—uz manas līgavas laimi!
44

No upmalas vītoliem atskrien vējš,
dzilllks! iesit rūtī ar vīna glāzi...
Pie sarkanas lampas līgavains sēž —

aiz muguras tam kāds trin nazi — —
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Audžu tēvs

Trīs bērnus Nakts viņam atstāja, —

trīs vaiduļus — Sapni, Sāpi un Dziesmu.

Ik vakarus nu viņa raudzīt tos nāk,
rokā brūns skals ar zilu liesmu.

Un kad viņas bērniem labi iet,

brūno skalu tā jūrā sviež,
un jūrā to nakti tulpes zied.

Drīz ledus puķēm tam aizauga logs,
zaļa tumsa sagūlās gurdajās sejās;
tad brūnais skals Nakts pirkstos sāka jau dzist,

bet raudāt trīs bērni nemitējās.

Un jūra bija melna kā uzarts lauks,

un jūras meitas vaicāja mēnesim:

«krusttēv, kad tulpes plauks?"
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Un raudāt trīs bērni nemitējās —

viņam asiņu trūka, ko dzert padot tiem.

No viņa glāstiem tiem apvijās pieres
bāli zaļganiem ledpuķu vaiņagiem.

Tad divi — ar vaiņagiem galvā — bēdza

pie mātes, bet trešais negāja līdz.

Un Nakts, skalu jūrā mezdama, teica:

„Sāpe, mēs ejam. Tevi pārvest nāks Rīts!"

Kad Sāpi Rīts aizveda melnā laivā,

no būdiņas pacēlās mākoņos
balta sudraba kaiva

.. .

Bet jūras meitas viļņos sāka tulpes šķīt
un Rītam sarkanus vainagus pīt.
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Pēdēja stīga

Šovakar vējam tik viena stīga.

Ap pusnakti varbūt arī tā trūks.

Ak brāļi — aizdedziet savas sveces,

ja ap pusnakti kāds jūs pēc palīga lūgs,
mās tumšiem spārniem pār galvām jums —

ap pusnakti vējā spēlēs izmisums
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Zvaniņi

Divas zilas zvaigznītes

liepā aiz loga
sudraba zvaniņiem
zvana —■ zvana

Nokrīt vienai

sudraba zvaniņš,
satumst tūdaļ tās

lieplapu namiņš . . .

Viena bāla zvaigznīte
liepā aiz loga
ar asaru trauciņu
zvana —
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Krēslā

it kā klusa šūpļa dziesma

krēsla zūzo sirmi maigā.
Bāli zilos vaiņadziņos

atmiņas un sapņi staigā.

Ņem pie rokas mani, ved uz

bērna zemi — kluso, mīļo.
Dieviņ, kur es nomaldījies —

viss te vienās zvaigznēs zvīļo . .
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Alejās

Tiens maldos pa tukšajam alejām
un nevaru atrast gala tām.

Guļ nakts savos zvaigžņotos spilvenos —

kļavas vizuļo zilganos briljantos.

Līka zara-roka man labvakaru do' —

plauksta notrūkst un griezdamās aizlido
..

.

Zūd ļaudis un mājas. Reta laterna zied.

Telegrāfa drātīs kāds iesēdies dzied.

draugs, kā no šām alejām ārā lai tieku?"

— Pāri Upei! — ar mēmo Laivinieku
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Ar dzeltainu lapu

Ar dzeltainu lapu rokā

krēslā gar logu kāds gāja —

ar dzeltainblāzmainu lapu.

Ar dzeltainu lapu rokā

naktī no tumšā kakta man kāds māja —

ar lielu dzeltainblāzmainu lapu . ..

Sapnī mana līgava
dzeltainu zīda palagu uz manu gultu klāja..
Es lēnām pieliecos,

pacēlu palagu un redzēju
kapu
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Pasaciņa

Šī pasaciņa kā upīte irdz

man dvēselē — skumja un lēna:

uz krasta klints sudraba bērziņš mirdz,
bet dzelmē dus viņa ēna ...

Pret dzelmi līkst ilgās ik zariņa gals,
līkst drebēdams nemierā zaļā.
Sauc mūžīgi dzelmē viņu mīļmīļa balss,

bet — klints nelaiž vaļā . . .



167

Atgriešanās

Uz mūžīgo skumju mājām

pa tumsu asara klīst.

Dziest sudraba zvaigznes tās ceļā,
un puķes slēdz ziedus un vīst.

Tai pretim nāk eņģeļa dziesma.

Uz vientuļu dvēsli tā iet.

Kā josta no zilganiem ziediem

viņas taka gar debesīm zied
. . .

Un redzot asaru tumsā

un zinot, ka ilgi tai vēl

bez ceļa būs jāmaldās vienai, —

bez gala tiek viņai tās žēl.

„Ej, māsa, pa manu taku!"

tā asaru uzrunā.

Teic as'ra: „Ir es nācu gaiša,
Ir tu nāksi atpakaļ šā —"
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Mirušā bērna dvēselīte dzied. Svešā kap'

sētā. Rūdolfam Blaumanim. Dzīvība. Kāzu

nakts. Tēva piemiņai: Mājās. Mūžīgā
ēna. Svētīgās rokas. Blāzmas zvans. Pāri.

Skaidu spilvens.
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Mirušā bērna dvēselīte dzied

Kā saldi dūmi

man mūžība pretim plūst.
Es aizeju kā caur ziemsvētku svecītēm.

Zilu dziesmu spēlē torņa zvans.

Uz bālā vaiga

(reiz tas bija mans)
pēdējā asara žūst

Es visam pāri. Es jau noziedēju.
Es pirmās lapiņas tik pavērt spēju.
Man žēl šo mazo rociņu —

man viņas plauka rudās piedurknītēs
kā divi bāli ziediņi
divos brūnos zariņos.
Ik rītu es tās

pret sauli cēlu

un no avotiņa pļavā

debestiņas smēlu.

Rupjas maizes gabaliņš viņās smaržoja
kā puķu pudurīts.
Un pats es biju kā mākonīts.

Bet māmiņai es biju austošs rīts.

Tā mani šūpoja, tā mani pūpoja.
Naktī savos sapņos un kažociņā tina.

Ap šūpuļa virvēm

kā sudraba lentes

zu-zu dziesmiņas pina.
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Kā lecošu sauli mani vēroja,
pie sava vaiga manas krūtiņas mēroja

(vēl tagad viņas dvaša man matos!).
Bet tad nāca saldo dūmu mākonis

un izdzēsa zvaigznītes manos skatos.

Vējiņš no ziedošas liepas
mīkstiem dzeltainiem spārniem
pavēra logu
un mani aiznesa,

zaļiem zariem mādams,

ziedus birdinādams

uz māmiņas drebošiem pleciem
un vaigiem (pēkšņi tik veciem .. . veciem ...)
— par viņas šūpošanu,
— par pūpošanu —

Es visam pāri. Es jau noziedēju
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Svešā kapsētā

(Eksprompts L. kapsēta)

Es mīlu soļot viens starp svešiem klusiem kapiem,
kad debess pelēka un vēji zaros staigā,
pa retai bālai lapai vaļā raisīdami,

pa retai saltai lāsei iemezdami vaigā . . .

No puķēm vīstošām nāk viegla trūdu smarža,
tin lēnām sirdi salda noguruma dzijās.
Tik tuvu nāve šķiet, bet tomēr viņai pāri
kā raiba josta vēl mans dzīves taciņš vijas . . .

Es lasu krustu uzrakstus un mīlas vārdus,

ar kuriem cerība tik lepni nāvei spītē.
Man patīk solījums, ko dārgam mūža biedram

kaļ krusta marmorā, kad zemes šūpulītē

viņš dus jau — pasteidzies, viens — savu garo dusu.

Varbūt pat še vēl mīlestība atrod dzirdi!

Varbūt viņš klausīsies kā mīļā, mīļā dziesmā

no seno sapņu zemes, skumju pilnu sirdi. .
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Es lasu gadus, kad kurš dzimis, miris.

Kurš agrāk ceļā piekusis: vai viņš vai viņa?
Un izrēķinu tad, cik gadus pie šīs dobes

ir sāpēs locījusies mīlas uguntiņa. —

Tur krusti aizmirstie, kam spožie zelta raksti

sen izdzisuši. Bet nu samta pavedienu
ar zaļiem mīkstiem pirkstiem sūna ievilkusi.

Tā ir, kas neaizmirst nekad un it nevienu.
..

Un pēkšņi tīk man redzēt savas paša rokas

un savas acis metallplates spogulītī.
Ar' jūs . . . Bet diezgan. —Pāri sētai sveicināju
gan vējus svabados, gan lietus mākonīti. . .
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Rūdolfam Blaumanim

zārka

Kungs, ņem nu atpakaļ Tu savu liesmu āvi,

ko pats Tu kādreiz viņa rokā spiedi.
Par asins darbu apdāvini nāvi..

.

Bet viņa pirkstos liec lai uzplaukst melni ziedi —

Un ņem no savām vieglākajām ēnām,

kad mūžu tumsu tam uz plakstiem klāji.
Uz krūts liec aptrūkušo kokli lēnām,
to nesalauz — vēl šķirstā raud tā vāji

No sēru vītoliem rais' pirmo rudens vēju,
liec šalkt gar latvju būdām tumšo daiņu:
„kāds dzejnieks svešumā vēl tad jūs pieminēja,
kad nāve slaucīja tā dvielī cirvi asiņainu ..."
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Dzīvība

Mana dzīvība

vientuļa svecīte

egļzara galiņā
meža vidū.

Ap svecīti plivinās

zilzaļas liesmiņas —

malduguns liesmiņas —

manas dziesmiņas . . .

Balta ir egle,
un balts ir mežs;
zem egles balts ģinden's
ar izkapti sēž.

Kad ģindenis celsies —

apbirs sniegs,
svecīte dzisīs,

mani apņems salds miegs ..
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Tumsa par mani klāsies

Zilzaļās liesmiņas,

malduguns liesmiņas,
manas dziesmiņas

pa mežu plivināsies — —
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Kāzu nakts

Nakti un dienu

pie līgavas savas

es domās aizvienu.

Tai zemes pirksti.
Ik pirkstā oļu
gredzentiņš dzirkstī. . .

Un zāles mati,

debesu rasas

izmazgāti . . .

Ak mīlas mokas,

kad kāzu nakt' slīgšu
es viņas rokās!

Uz rīta pusi,
kad zvaigznes bālēs

un atsarks tāles, —

mēs būsim klusi,

uz mūžību, mūžību klusi — —
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Tēva piemiņai

Mājas

Un atkal kā daždien stāvu,

un ābeles zarus liec.

Dūc bites pār galvu, un strazdi

par zeltroci ziedoni triec.

Es meklēju sirmo galvu
caur zariem. Cik skats tai bij silts! —

Pār grāvi pie klēts, redzu, salikts

no četriem dēlīšiem tilts —

Tur četri nesēji gāja,
kad pumpuri taisījās plīst.
Es stāvu un skatos un skatos,

un ābelēm asaras līst. . .

Kad gurdas tiek krūtis un kājas,
tad četri nesēji iet.

Šalc vējiņš. Dūc bites. Svilp strazdi.

Un ābeles raud un zied
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Mūžīga ena

Kurp eju, ko vien daru,

man pastāvīgi šķiet:
ar klusu palmas zaru

mans Tēvs man blakus iet.

Pār ilgām, pār cerībām baltām,

pār skumjām, kas dvēseli dzeļ,

viņš, ēnām aizslīdot saltām,

kā krustu mezdams to ceļ. . .

Kā krustu mezdams uz dusu

nāk vakaros mani saukt.

Šalc tumsa kā mūžība klusu,

un palmas visapkārt sāk plaukt . . .
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Svētīgas rokas

Nu savu roku svētību

tu izsējis esi kā balvas

pa pļavām, pa druvām un tīrumiem

un arī uz manas galvas .. .

Kad atdevis biji beidzamo

un spēki bij zuduši visi,

ar dziestošām zvaigznēm svētrītā

kā liesmiņa klusi dzisi.

Bet tavu roku svētība zeļ,

šalc kļavās un liepās ap māju.
Es dažreiz kā brāļiem un māsām ar tām

pa vakariem parunāju . . .

Pa taciņām tām un pa ežiņām,,
kur gāji tu, labprāt nu eju,

un visur vēl redzu pamirdzam
tavu skumji mīļo seju.
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Kad zilās puķītes tīrumā plaukst
un pāri tām rudzi plati,
man šķiet: sāk ziedēt tur kritušie

tavi siltie, sirsnīgie skati . .

Ai, pilnas ziedu un svētības

šīs rokas, šie skati bija.
Ai, kālab saltajā zemē tās

tik dziļi iezvanīja .. .
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Blāzmas zvans

Kad saulīte vakarā šķīrās,

bij viņas pēdējais vārds:

„Es nāku rīt atkal. Tik logu
man atver, kad metas tas sārts . . ."

Tad iestājās šausmīgie brīži.

Kā sātānu pilni bij tie.

Tik logā, tik tumšajā logā

krīt skati pussastingušie . .
,

Te pēkšņi dreb rūtī bāls gaišums,
kluss sudraba pulkstenīt's dziņdž .. .

Un cietēis kā apmulsis klausās.

„Kas ārā tur?" nokunkstas viņš.

„Blāzmas zvans — blāzmas zvans —"

Tas atver —
— un nāve teic:

„Tā
...

nu tu mans —"
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Pāri

Kaut bez saules, kaut bez dziesmām

beidzot tak caur melnām liesmām -

Nonāksi tak galu galā
klusā svētlaimīgo salā.

Katrā zarā, kur tik iesi,
varavīksnas dvieli siesi —

Septiņ' varavīksnas krāsas

kļūs tev septiņ' mīļas māsas
.. ,

Tagad tev tik viena prātā:
tumši sārtā

. ..

Tur tev' gaiši zilā glāstīs, —

Dzeltainas dzintara pasaciņas
klusi dzilkdama stāstīs . ..
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Skaidu spilvens

Mūžam mēs nemiera bērni.

Mūžam mums asinīs dūc

nemiera sarkanā dziesma.

Mūžam alkst nemiera krūts.

Cīnīties, ilgoties, tiekties —

šūpuļa dziesma jau sauc.

Soli vispirmo tu spēri,
dzimstoša nemiera skauts.

Cīnīties, ilgoties, tiekties —

nava ne vakars, ne rīts.

Dusā un sapnī pēc mērķa
roka vēl sniedzas un trīc.

Mūžam mēs nemiera bērni.

Mūžam mums asinīs dūc

nemiera sarkanā dziesma.

Mūžam alkst nemiera krūts.
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Bet kad svētais sargs reiz mieru sauks;

visu pārtrauksi kā deju mulsu.

Lielais svētvakars kā māte, draugs,
krēslas pirkstu uzspiedīs uz pulsu.

Diena aizlidos — zils taurenīts.

Pirms priekš durvīm skuju taku kaisīs,

atnāks miers un dvēsles šūpulīts
apstāsies, un dzīves dziesma gaisīs.

Pāri jumtam gāju putni skries

un uz pavasara dzīrām trauksies.

Jautri tie pēc tevis sasauksies,
bet tu klusēsi un neatsauksies.

Brauks pa debess ziliem ūdeņiem
mēness. Zelta burās sapņi līgos.
Bet pār taviem baltiem palagiem
baltu sveču rinda mieru stīgos.
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Un kad svētais sargs reiz mieru sauks,
miers būs ilgām, ilgu dziesmām visām,

Pirmreiz būsi apmierināts, draugs,
kad tu dusēsi uz skaidu cisām.

Tālu tava dziesma maldījās.
Apkārt strūklās debess vīrāks kāpa.
Riets ar blāzmu ceļā skūpstijās,
Bet tev mūžam jaunas tāles slāpa.

Tālāk, tālāk maldījies viens pats
tu pa bezgalības telpu plašo.
Visam pāri lidoja tavs skats

turp, kur dzintarkalni sirmi dvašo.

Dzintarkalni nāca, aizsteidzās.

Katrā zaļa maldu uguntiņa.
Miera nebij ne pie vienas tās —

Miers ir tik uz skaidu spilventiņa . . .
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Un kad svētais sargs reiz mieru sauks,

miers būs rokām, kuras gurdams sniedzi

tu pēc zvaigznēm debess dzīlē, draugs,
kurām mūžam atpūtas tu liedzi.

Smagi kritīs tās uz smagās krūts.

Smagi atbalsosies mēmā telpa.
Viss, kas likās satverts, panākts, gūts,
izzudīs kā krēslā miglas elpa.

Izzudīs kā ziedu lietiņš balts,
kas no spārniem nolīst lakstīgalai,
kad caur ievām rīta trīsas šalc,

sārti aizdegoties debess malai.

Tikai skalu krustiņš paliks tām.

Tas būs vienīgais tavs mūža guvums,
kad no mētru vītnēm vīstošām

elpos iznīcības saltais tuvums.
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Un kad svētais sargs reiz mieru sauks,

miers būs sirdij. Melno sāpju dziju
melnu spārnu mājiens pājraus, draugs,
nesdams lidās melnu melodiju.

Melnus spārnus tavi sapņi sies.

Ak, cik melniem spārniem lidot grūti
Un tiem krītot, salti pretim smies

lāpsta, gremžot dobi zemes krūtī.

lesi turp, un tumsa ies tev līdz.

Ēnas drebēdamas ceļā klāsies.

Bet tavs biedris — baltais mākonīts —

jautri aizlidos, pat neapstāsies .. .

Un kas tumšo taku skumjās ies —

brālis, līgava vai māte sirmā —

tev tik ēnas, ēnas izliksies,

kādās līgo vakarstunda pirmā.
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Un kad svētais sargs reiz mieru sauks,

izirs zilā mīlas pasaciņa.
Irs kā zilu pērļu virkne, draugs,

irs kā viļņu pinums avotiņā . ..

Skaistās sievas, kas tev rozes lauž,

zudīs acīs un kā sapnis beigsies.

Tās, kas torņa zvana klēpī snauž,
modīsies un tevi vadīt steigsies.

Sirmā virknē sanot viņas nāks,
sirmos mēteļus pār šķirstu plētīs.
Pēd'jo reiz kad celsies šķirsta vāks,

tās pār tevi lieksies, tevi svētīs —

tev uz krūtīm kritīs, tevi sauks

mīļā, mīļā balsī sengaidītu.
Tām tavs skaidu spilvens patiks, draugs,

patiks tava nakts, kas nezin rītu
. ..
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Tālu, bez gala, kur tālu

tornī vēl zvana un zvan'.

Tālu, bez gala, kur tālu

nemiera dziesma vēl skan.

Klusi kā brūce, kas slēdzas,

gaistošās atmiņas sāp.
Klusi iz zilganiem plūdiem
mūžības torņgali kāp.

Vai tur vēl dziestošā diena

drebošu bālumu auž?

Eņģelis blāzmainais miera

palmzaru smiltīs tev sprauž . .

Tumšzaļā efeju ēnā

vējš pakāp kokli. Un klus.

Gājējam čukst: Bija nemiers.

Atpūta nu būs. Lai dus.
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Aitu lēpis. Mēnešmeitiņa. Pelēkā audēja.

Purva velni. Vārpu māte. Druvu dieva

rudens. Meža nagaža. Mēris uz upes.

Sukuburs.
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Aitu lēpis

Pa mežu zilais aitu lēpis kūņojas —

te ragus rievainos gar alkšņiem īgni brauka,

te alkšņu zarā jāteniski uzrāpjas
un nopūzdamies lapās sviedrus slauka:

„I — gani, gani — aitu visiem gana,

un alkšņiem miza sulaina un tauka;

bet gaidu es, un gaida tauta mana,

lai taču mušu pērkonu kāds taisīt rauga!

Pērn šādulaik uz katra mana raga
vismaz pa pusducim bij alkšņi brūni.

Bij dārdi, ka pat lietuvēnam sirds vairs nebij

smaga —

pa krēslu abi jandāliņu dejojām ap šķūni...

I — gani, gani — aitu visiem gana,

bet nejēdz tie, ko gaida tauta mana!"

Un kad plēst mizu gans pie alkšņa beidzot stājas
un mēģina to pirmā taurē tīt,
no priekiem aitu lēpis gaisā sasit kājas
un smieklos tirpdams papardcerā krīt...
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Mēnešmeitiņa

Ar mēnestiņu uz pieres

mēnešmeitiņa pa mežu iet.

Zaļsudrabmatiem apstīgots mežs.

Un tumšākā eglē kāds dzied:

«Bāleliņ, v — hu!

No melnās nakts man bail . .
.

U — hu! v — hū, — hu!

E, kā visankārt zaļas acis gail. . .
Mans mūžs tik trīs dienas.

Tēvs miris, guļ debesīs zārkā.

Pirmo vakaru viņš mani

nosvieda zemē — mežmalas mārkā
..

.

Es mēnešmeitiņa zila,

zvaigžņotu bāleniņu gaidu.
Katrā avotā aiz sila

pieliecos, paskatos, smaidu
. .

Viņu meklējot, skūpstu
katru gurstošu vilni.

Visi avoti tagad
manu zaļo matu pilni . ..
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Bāleniņ v— hu!

Mans mūžs tik trīs dienas vēl —■

tad liks mani debesīs zvaigžņotā zārkā,

un tad tev būs manis žēl.
.
.

Un meklēsi, meklēsi: kur tad nu viņa,
mana zilā mēnestiņa?" .. .

Tumst zilā mēnestiņa —

jau debesīs viņu sauc. —

Zvaigžņotā veļu laivā

viņas bāleniņš meklēt to brauc
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Pelēkā audēja

Uz mežu — staignajā purvmala —

jau naktīs nāk pelēkā audēja,

Tai saltu naktsēnu austuves,

un pūce viņas atspoli nes.

Zaļi mirdzošu praulu paminas
un brūnas čakārņu tītavas.

Purva miglas kalni tās kamoli —

bāli, pelēki, palsi-zilgani. . .

Tā mēnesi pakar bērzgalā
un dzijas no kamoliem šķetina.

Drīz pūce jau ar atspoli skrien,
un sikspārņi trūkstošos metus sien ...

let pusnakts gar riju, kur apstājas, —

viņas gaiļi skaņi nokliedzas
...

Un audēja atspoli nosti rauj —

pie miera iet čaklajiem palīgiem ļauj.
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Tad leni, ka zagle, ta pieceļas —

stikla spaļi matos vien zvīļojas —

un ņem viņa audeklu bālgano
un snaudošai birztalai uzklāj to

.. .

un birztala nelabas sapinis redz:

kā šķidrautu kāds, kā palagu sedz —

kā kreklu, bez mēra, bez vīlēm kas šūts:

tāds salts viņš un plats, un neparasts, grūts

Bet audēja pati aizvelkas

un purva muklājā ieguļas.

Nāk saule sarkanā vainagā —

redz: birztala miroņu šķidrautā . . .

Zelta šķērēm viņa to sagraiza,
un rīta vējš gabalus izkaisa.

Un smaidi un silti glāsti nu līst,
bet bērziem dzeltainas asaras rīst
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Purva velni

Priedītēs ar sūnu bārdām

krēslā sakāp purva velni;

ragos kvēlo vakarblāzma,

sejās smīni zilganmelni.

Zobos visiem drebēdami

āžu nagu pīpji turas.

Zilas sēra uguntiņas

plīvodamas tajos kuras.

Apkārt lapo miglas palmas.
Tālumā snauž melni dārzi.

Dieva nama baltās sienas

blāzmojas gar kalna gāzi.

Klusu, klusu sudrabzvaniņš

pusnaktī džiņdž purva miglā —

nāve ved uz Dieva namu

jaunos garus gaitā žiglā.
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Purva velniem, kad gar viņiem

garu vieglais gājiens lokās, —

bāli miglas palmu zari

visiem spalvainajās rokās.

Klusi mirdzošs sudrabzvaniņš
zvana katrā palmas zarā

Sajukusi garu rinda

paliek purva velnu varā.

Nav vairs ceļa, nav vairs zvaigžņu,
Tikai velnu acis dzirkstī.

Purva malā garus zvanot

piekūst nāvei kaula pirksti.

Kā zem zemes, kā kur gaisā —

tā kā elsas — tā kā raudas —

Svītrās sēra uguntiņas
brīžam tik pa gaisu šaudās.

Miglā viscaur sprauslā — žvīgo —

krāc un šņāc, kā viļņu šļakās.
Reizēm kaut kas smagi iekrīt

tā kā dziļās, dziļās akās —
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un tad nogurdz tumši smiekli,
tā kā zirga aizžņaugts zviedziens —

kamēr, beidzot, kur aiz miglas
atskan ciema gaiļa kliedziens.

Tukšumā viss pēkšņi nogrimst,
it kā akmens dzelmē melnā:

ne vairs zvanu, ne vairs smieklu,
ne vairs viena purva velna. —

Jāj caur purva brūno miglu
mēness zirgā rožainbālā.

Saplosītie palmu zari

kūp zem kājām palsā vālā.

Maldas izklaidētie gari,
un uz Dieva nama pusi
tālumā — kaut kur aiz miglas —

nāves zvaniņš lāso klusi.

Skaita nāve savus garus,

skaita, un tad atkal zvana —

Septiņpadsmit jaunu sievu

līdz pat rītam nesazvana.
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Vārpu māte

Iz upes sniecas palsa milža roka

un klāj uz rudzu druvu bālu miegu.
Ar salūzušiem ratiņiem pa sniegu
brauc grieze. Un aiz palsā miglas loka

rej zemes vēzis, laikam viesus gaidot.
Ar vaigiem piepūstiem, — nu, tīri jau pēc spoka,
lien mēness bubuļpaps kā bērnus baidot

pār bērzu birzes melnroboto sienu,

un laistīgs tīklis zaļu pavedienu
sāk mirdzēt trīsēdams starp zaļiem zariem,
un birzē kaut kas žvīdz un šalc kā gariem
caur lapām zīda spārnus virinājot. —

Snauž druva miglā. Stiebri klusi trīc,

un satīstītas zaļos krekliņos
dus vārpas neizplaukušās. Tik bālas

kā bāli pirksti smaragdgredzenos ..
.

No zemes sūcas pirmbūtības miegs,
bāls sapnis, bālas skumjas, bālgans prieks.
Te lēni nodreb viņas . . . Dīvains brīd's

tām tuvojas ...
Iz mirdzas svešas, tālas

nāk — māte
.. . miglas rokas plivinājot

un zilus staru paladziņus klājot. . .
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Tai matos rasas zīļu vaiņags vīts,

kas laistās, uguntiņas virinādams,
un dzeltains ziedputekļu mākons līdz

kā sapņu leopards lien, krēpes purinādams . ,

Caur birzi nāk tā, raujot mēnesstīklu.

Zeltzirneklīši dej, un lapas dzirkstī.
. .

Jau tuvāk žvīgo tīmekliņu zīds,

jau druvā jūtami tās mīkstie pirksti . .
.

An stiebriem tie kā silta dvaša glaužas —

Un brīnums notiek: gaisma stiebros svīstl

Kā gaiši pavedieni viņa cauri aužas
. .

.

Tad pēkšņi zaļie lakatiņi plīst,
un zvaigžņu strūklas kūpēdamas līst

uz jaunām galviņām, vājvāji zaļām,

kas bālos matos lēni tinas vaļām ..
.

Un lēna šalka nodreb visā druvā

un lēni atbalsojas birzī tuvā...

Tad klusums atkal samta sakšu sviež

un gliemēžvāku zvaigznēm apbirušu
pie auss ar rokām nevarīgām spiež:
san maigi. .

. Vārpu māte brīdi klausās viņā,
tad rasas kreļļu virkni pārrauj pušu
un iekar zīlīti ik akotiņā ...

—

Jau vāju bālumu smīn debess mala,

un zelta cirvi sagrābj lakstīgala
un gliemežvāku drumslu drumslās šķeļ. . .

Kā svētot vārpu māte rokas ceļ
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Tad stūrīti no zilās villainītes

tā saplēš gabalos un rudzpuķītes
ar rokām smaržainām starp stiebriem kaisa —

šķiet, sapņu vītne iziruši gaisā,
ko nakts bij pinusi priekš bārenītes

..,

Kad sārtām burām mākons brauc pēc rīta —

tā nozūd kūpēdama, blāzmas nemanīta.
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Druvudieva rudens

Vakar tomēr vēl man kaut kā dzīve bija
auzu stūrītī aiz zirgaploka,
kaut gan droši izcelt saulē galvu, plecus

jau vairs nedrīkstēju visu pēcpusdienu:
aizvien tuvāk nāca izkapt-šķandas,
aizvien mazāks kļuva zelta mežiņš . .

.

Reiz starp vējā līgojošiem stiebriem

redzēju pat kailas brūnas rokas

augšpus elkoņiem un krūtis plānā kreklā.

Mani viņas droši noturēja
tik par apsūnoj'šu oša celmu,

kuros izkaptis, ja iecērtas, tiek trulas.

Un kā viņas nolādētās smējās:

beigšot šovakar, lai tur vai plīstu!...
Tas kā dzelkšņu pudurs dūrās manās ausīs . . .

Tad uz elkoņiem un slēpdamies aiz celmiem

izvilkos es krūmu paslēptuvē.
Un man bija tā: vai linu mārkā

bāztu galvu, lai nav jādzird, jāredz
šitās siseņmātītes ar nelīdzenām krūtīm . ..
Ak, lai viņām sēnes uzaugtu uz acīm

un uz krūtīm pūpēži kā galvas!
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Mana mājas vieta nu būs — rudens migla,

kuļ-ā palsām sudrabtaurēm naktīs

puķu dvēseles pūš iznīcības dziesmas.

Rota vienīgā man — kupls vārpu vaiņags,
viscaur dzeltains, tikai priekšā divas

rudzpuķītes — tās ir vasarsrīta

zilās acis
...

Arī viņas miglā,
maldoties pa krūmiem, drīz vien nobirs —

zilas as'ras melnā skumju naktī..
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Meža nagaža

Kad zelta dzirksteles caur rīta zilām trīsām

ar pirmo saules staru krīt zem egļu zariem,
no sūnu cisām skuju pilno galvu
ceļ meža nagaža. Un skatiem gariem
un miegainiem vēl liesmu deju vēro,

līdz biezoknis viss iepeld rītā gaišā,
tad uzlec, nobrekšķas, krīt, aizveļas pa sūnu,

uz galvas nostājas un paceļ kājas gaisā,
un — diena iesākta ar viņas priekiem, bēdām . ..

Pēc brītiņa to redz uz celma sēdam.

Kā kaut ko karstu pūzdams, lūpas plakšķinādams
no egļu čiekuriem viņš sūkā sveķu sulu.

Pārs šūnu uzēdām, ja gadās kameņmedus,
tad vārnu rudzu cinī laižas atkal gulu,
un saules tveice klāj tam pāri bulu.

Bet mutē vaļējā pa pusspalvaino mēli

nu mušas kārās strīpās vien tik sienas
.. .

vairs acīs melnajās tik reta kāda lienas —

tik mutē saldajā, tik mutē, pirms nav vēli!

Te žokļi — klappps! Džinkst mušu pūlis šausmās
.. .

Bet acis piemiedzis kā saldās laimes jausmās
smīn meža nagaža un lūpas ciešāk kniebj,
un vaigus piepūstos te sūnā spiež,
te atkal saulē griež —

tak beigās izlaiž tās un nenokož nevienas
. . .

O, asins izliešana viņam riebj! —



Pa tveici apstaigā, vai vaiverāji ziedēt

jau iesākuši nav. Tad pūču bērnus biedēt

kāpj šķetrā caurajā. Kāds prieks tam mirdz uz sejas;
Uz augšu dvašu pūš un lapu vīstoklā

berž muti
...

un tad pēkšņi pašā caurumā

reiz dobji ierēcas, ne mirkli nekavējas
un —

zemē . . . Kas viens zin, kas var vēl gadīties!
Bet pēc tam iet ar katru cini badīties,
kā suns rej kaķi, bet tad atkal skrien

kā kaķis, slēpjas un zem krūmiem lien,

kož mēli, kājas trin un kā vēl delverējas.

Nāk vakars. Un kad saule rietēt taisās

un jostas krāsainas ap zariem tinas, raisās, —

uz mežmalu lien dziesmu klausīties,
ko pļāvējas pa pievakari dzied,

kad — izkaptis pār pleciem — baltas iet

caur koku stāviem blāzmodamas mājās.
Un lēni līgodamies klausās viņš, līdz tumst.

Un dziesmai rimstot ilgi, ilgi skumst.

Un sejs tiek pelēks, garš, un acis it kā vājas . .
Pa reizei smagi, smagi nopūšas
un brīžam, domāt — nāks pat asaras.

Jau lejās mēnessbāla migla klājas,
bet meža nagaža vēl gaida dziedātājas.
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Mēris uz upes

Kā asins piesūcies lec mēness sārts.

Snauž straume. Plostenieki būdās kāre.

Pret rīta gaišumu uz kaulu plosta
stāv pelēks plostenieks un gaisu osta.

Kur paskatās viņš dzelmes spogulī,
tur skaidrais ūdens sajūk puveklī.
Bet pats viņš apmierināts smej he — hē!

Un kaula pirkstu sit uz izkapts padusē. . .

Nāk sargu būda
.. .

Melni silueti

no turienes brauc kaulu plostam pretī.
„Uz kurieni?" — Uz priekšu! — „Un kas vedams?"

— Tik viena izkapts. Šitā. Negribēdams

jūs uzkavēt — jums laiks pie miera iet —

tad tikai pirksta galu paveiciet,
lai gan vēl lāgā nav tā asināta,

tas redzēsiet, ka šāda fabrikāta.
. .

jeb vienu matu uzpūtiet, un paši
jūs sacīsiet: to nepārgriež tik aši

ne skutnis, pat visasais pasaulē . . .

jūs drebat. . . saļimstat jau .. .
he —he — hē! —

Brauc palsais plostnieks smīnēdams uz leju.
..Hē, pilsēts! sacelies uz izkapts deju!"
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Sukuburs

Vakarā, kad mežs un purs

aizpeld zilā tvanā,

pura dūksnī Sukuburs

klausās atbalss zvanā,

kas caur tālām birzīm brien

zaļos lokos lūzdams.

To viņš gaida augu dien

vaidēdams un pūzdams.

Dūņu pilī slepenā

(asins sarkans sunis

tumšās durvis apsargā)

jākur viņam gunis,
līdz uz rīta dūmakām

pusnakts gulstas salti

un pie durvīm melnajām
sanāk viesi balti.

Purezera lilijas
— dvēsles ļaunā varā —

slaidas, bālas saceļas,
steidzas rindā garā,
skumjo dziesmu suminot,
tad uz dūņu pili,
zaļos matus plivinot,
rokās trauki zili.
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Biklas liesmas tajos dedz

bāli mirdzot sejām.
Drīz tās pura miglā redz

maldugunīm dejām.
Liesmu puķes sarkanās

plīvo, plok un ceļas,

šķilas, saplok, apkampjas,
sārtām mēlēm dzeļas.

Dej gar ceļu tālumā

ceļinieku viļot,
nozūd miglas bālumā

zilas dzirkstis šķiļot

vizuļainā vainagā,
kamēr pašas bālas

kļūst un saplok garumā
tad uz miglas vālas.

Palsiem miglas zirgiem brauc

nu uz dzīlēm saltām.

Atkal dzīļu tumšais auts

rakstīts līljām baltām.

Vēlā maldu stunda šī

dārga Sukuburam:

katram tak kas īpaši
darāms, kas nu kuram:

vienam kaut kāds zemes nieks,
otrs ar Dievu rāties
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tumsā lien, bet trešam prieks
zeltā rušināties. —

Šitās mantas tam — nekas!

jāmin tas ar godu:

dabū viņš ik sestdienas

zelta naudas podu .. .
Un pat divus, ja varbūt

šurp uz tumšo māju

laimējies tam atdabūt

jaunu dejotāju. —

Kad nu purs zib uguņiem —

kā tam mierā stāvēt:

tīrumā uz akmeņiem

jāsteidz naudu žāvēt!

Lūk, pa gatvi sarāvies

knupī puspelēkā,
vītolkrēslā slēpdamies
tas ko var tik ļekā. —

Gatves galā pirtsnamiņš.
Meitenītes gaidot

tēvu, kad nāks mājā viņš,
laiku kavē skraidot.

Redz — kāds veļas . . . Tas jau pats!
„Tēt, es pirmā — haisā!"

„Tēt, mums jāt bij norunāts!"

„Tēt, cel mani gaisā!"
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Liek tās pretī nācējam —

kājas zib tik plikas,
un visapkārt sabirst tam

tā kā sniega pikas.
Sukuburam laika nav

izskaitīt ne trīsi,

un tas gluži ielenkts jau.
Ko nu sadarīsi!

„Pa — pa," smīn viņš, «palaidni,

parād šu to snīpi!
Taā. — Nu tur uz akmeni

uztaisīsim pīpi."

Gatves malā tīrumā,

kur uz kūti iet tā,

akmens sūnu kažokā —

veca spoku vieta.

Visi sasēžas uz to.

Tētis tabakmaku

raisa. Pēkšņi jāšķevo
vienai. Na, vai traku:

zilgansārta izšaujas
liesma, sprakšķot klusi.

Bet pirms citas atģiedas,
tā jau pazudusi.
Tētis mierīgs. Kaļķīti —

kā pie veca vīra

daždien — sit uz akmeni,
krabina un tīra.

Sit, sit, piesit — brraks
.. . Kas tas?

Priekšā plata spraudze!
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Skatās — deg un plīvojas
zelta naudas kaudze . . .

Skuķes mutēm atvērtām

rokas vien tik sasit.

Pēkšņi bail tiek vecajam
teikt kaut ko vai prasīt.

Beigās sāk pats pelēkais:
«Brīnums jums; vai ne, ko?

E. .. Bet pats tas labākais

nu tikai vēl seko!

Kura no jums — jūs te trīs —

visu, ko es teikšu,

man uz mata izdarīs,

pie tam labi steigšu, —

vienā acu vērienā,

cik tā nebrīnīsies,
viss, kas kājā, mugurā,
zeltā pārvērtīsies:
krekliņš, bruncīts, priekšautiņš,
caurie zābaciņi,
vecais galvas lakatiņš,
rudie kamzoliņi. —

Un ko teikšu — tīrais nieks.

Vai lai es jūs moku!

Bērniem dažkārt lielais prieks

palaist šādu joku:
mutes reiz man jānodod
un tad iesmejoties,
atpakaļu neskatot,
caur šo liesmu doties!"
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Tikko beidz viņš, vecākā

kājās. Skūpsts un projām.
Lūk, jau liesmas sārtumā

redz to noplīvojam . ..

Noplīvo un — — pazūd . . . Tumšs

Vecais, zelts un liesmas —

viss kā akā. Vaidiens skumjš,
kā no skumjas dziesmas

atbalss sēri līstoša

izdziest tumsā klusi.

Uguntiņa klīstoša

tik uz pura pusi

plīvodama aizlido —

aizlido tik žigla,
ka pēc pāris mirkļiem to

sedz jau bāla migla . . .

Dažreiz siltā vakarā

māsas māsu gaidot
sēd, līdz migla pelēkā
saceļas. Tad vaidot

kādu dzird un lūdzoties.

Pazib uguntiņa.
Kolīdz grib tai tuvoties —

pazudusi viņa .. .

Dažreiz pura ezerā

— dzīlē tumši saltā —

paceļ zelta vainagā
galvu līl'ja baltā . . .



X
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Simsana gals.
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Simsana gals

Fantāzija

Uz dzirnakmeni sakumis ar pleciem,
līdz jostas vietai kails, un putekļiem,
kas sviedru lāsēm tekot izstrīpoti,

viņš segts kā stērbelainiem kankariem.

Urd akmeņi kā miega apmigloti.
Bet tumšās acu dobes augu dienu

ar tumšām alām stingst uz vienu viet,

un dzīve bijušā tais garām iet

kā saules plankumi pa palso sienu. —

Tur Timnata ar zaļiem vīna kalniem.

Kluss mirdzošs vakars nolaižas pār tiem . . .
Virs galvas mandeļkoku zari liecas

ar ziediem sārtiem, kairi smaržīgiem.
Pēc skaistās vilistietes domas tiecas.

Kā balti ērgļi viņas aizlaižas

un zūdot sārtā miglā ieaužas
.. .

Te — rūkdams dobjāk pār šiem akmeņiem -

no klints uz šauro taku lauva — caps! . . .

Gar acīm krēpju liesmas noplivinās —

un cits viss jukdams zūd un tumsā tinas.

Bet tad — tad izšaujas kā ugunsstabs
iz asins nepazītiem dziļumiem
Jehova vārds. Caur matiem dzelteniem,

šķiet — liesma sprakstoša tam pēkšņi iet.

Un saniknoto zvēru grābj viņš ciet.

Un necerētas iznāk tam šīs skavas:

viņš žokļus pārplēš tam kā pākstis negatavas
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(Te brīdi akmeņus viņš stājas griezt
Un rauga kreisās rokas pirkstu spiest
uz pleca rieksta dziļā dobumiņā —

tur brūce bija — vienīgā no viņa). —

Un atmiņa pēc atmiņas nu raisās.

Dūc cīņas, varoņdarbi, slava mirdz,

un seno straujumu gūst gurdā sirds,

bet dzirnakmeņi brīžam iemigt taisās.

Viņš dievināts
.. . viņš virsaišgodā celts

.. .

bet viņa . . . Pēkšņi it kā odzes dzelts

tas trūkstas: tur
. . . tur — viņa pazibēja,

pats sātāns neķītrais ar sievas seju .. .
Par dārgo Delilu viņš reiz to sauca,

kad rotādamās tā tam matus jauca
ar pirkstiem vilinošiem, kairi maigiem
un ziedu dvašu elpoja uz vaigiem ...
O, apburoši tā to mīlināja,
līdz klēpī galvu glāstot, izgādāja,
lai aklis važās sakalts viņš še smok

un vilistiešu ūdens palti lok

kā suns
.
. . Tur stāv tā sasmirdušā traukā!

„Bet paldies es vēl parādā tev, jaukā!"

Un viņam tā: šos dzirnakmeņus ķert
un durvīs lāstiem līdzi dārdot spert. . .

Tik vārdos viņus teikt par maz tam šķiet. —

Te pēkšņi durvis pašas vaļā iet.

Svaigs gaisa vilnis mīksti apņem seju .. .

Dūc laukā kņada. Smiekli runas jauc.

Starp smiekliem dzird viņš savu vārdu minam

Tie neziņā, kā prieks, kā bailes viņam ...

Tad skaļi kāds iz pūļa vidus sauc:
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„E, varenais, uz deju, nu uz deju!
jo mūsu lieliem dieviem nākas gods

par to, ka mūsu rokās esi dots

un nu tik darbīgs, lūk, un rātnis ticis —

griez akmeņus diendienā neapnicis . . ."

Un puskailu, no važām neatraisot,
no pūļa pavadītu vest sāk to,
un savas asprātības ikviens izlieto

gan vārdos, grūdienos, gan smiltis sejā kaisot

Drīz ausīs cērtas cirtains skaņu viln's,

un gaiss šalc gaviļu un klaigu pilns.
Dun bungas, bet caur tām šķind pulkstenīši
un garās virtenēs birst zvārgulīši.
Jau vara ķēžu gausā žvakstēšana

zūd troksnī. Pavadoni taustīdams

viņš iet. Aizvienu pieaug drūzmēšana.

Jau pretim rēc tam pilnais dzīru nams,

kā tūkstošgalvains zvērs — ļauns, nezināms.

Tad apklust spēji. Pavēloša balss

(viņš pazīst tajā senu ienaidnieku)

pie viņa griežas:
„
Pirms šīm dzīrām gals,

tad varenajam Dagonam par prieku
un godu lūdzam tevi padejot,
kā dejo jūds, kad savam Dievam godu dod."

Dūc atkal troksnis. Pavadoņi rauj
pie važām apkārt to un neatļauj
tam brīva soļa pašam spert neviena.

Un ļaužu bars, kas apkārt stāv kā siena,

ar dzīvniecisku sajūsmību rēc:

„He, Simsan, vai nav mūsu Dagons svēts!"
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Tad piekusušu viņu savrup ved.

Dažs naudas gabalu, dažs augli met

tam saujā. Bērns kāds — meitenīte — sniedz

pat mandeļzaru ziedos. Apkārt smiets

tiek daudz. Pret kolonnu viņš atbalstās

un tumšām acu dobēm lūkojas
uz priekšu. Liels, kā uzvarētājs drošs.

Un viņa sejā kaut kas tumšs un biedinošs
.. .

Tad atkal balss sauc: „Brangi! un trīs dienas

ne lēcas grauda malt tev nevaj'dzēs

par to! Bet tagad tevi lūdzam mēs

kā jūdu tautas soģim padejot!
Mēs ticam: ilggadējais virsaitis to prot

un ceram — nebūs tas zem viņa cieņas!"

Tiek jauni vadoņi tam izmeklēti,
kas mežonībā pārspēj pirmējos
un kāju spērienos un grūdienos
šie jāatzīst no tiem vēl nepārspēti.
Uz kailiem pleciem šņakstam dzird nereti

pa svilpojošam pīckās cirtienam,
un pūļa gaviles ikreizes seko tam.

Un kad viņš atkal stāv pie kolonnām,
kā bērnam, kas grib raudāt, lūpas raustas tam

un pleci dreb
.. . Viņš kaut ko murmina,

ar roku brīžam acis aizsarga
it kā no saules. Bet pēc dāvanām

vairs nesniedz to. Un sviedru lāses slīd

pa pieri, vaigiem un no žoda krīt

uz krūtīm brūnām, asi kaulainām. . .
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Un trešam lāgām lepnā balss tam sauc:

„Tas brangi, Simsan! nudie — brangi tasi

un par šo deju trijās nedēļas
tev dzirnakmeņus nebūs kustināt.

Bet beigās nu vēl lai man būtu ļauts

(lai svētais Dagons stāv mums visiem klāt!)
Jehova vareno uz deju bildināt!

Tu — viņa kalps — gan būsi novērojis,
kā lēkā viņš, kad kādreiz iekarojis
bij mūsu dievu altārus. Nu to —

mēs tevi ļoti lūdzam — attēlo! —

Ar spēkiem nav tev vaj'dzīgs skopoties:
trīs mēnešus tad varēsi tu atpūsties,
un svētība no Dagona tev līdzi ies!"

Kā trakojoša jūra pūlis kauc.

„Jehova!" ņirgādamies apkārt sauc.

„Šurp pātagas — Jehovam jādejo!"

pie pašas auss kāds smiedams atkārto.

Un klausās viņš: ja auss to nevīla —

tā bija viņa dārgā Delila
. . .

Lūk, vadoņi jau atkal tuvojas.
Kā slimnieks vārgs viņš lēni pieceļas,
grib sekot tiem — bet pēkšņi apstājas.
Kas šausmīgs, neredzēts tam aizdegas uz sejas:
Jehova apsmietais tam krūtīs sakustējās,
kā mātes miesās bērns, kas taisās dzimt,
kā nolauzts šķēps iekš dziļas tumšas brūc's ..

Kluss, apspiests vaidiens izlaužas iz krūts,

bet dzīslas sažņaudzas, ka tikko nesaļimst.
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Tad, lēni taustot, kreisās rokas pirkstu

viņš ieliek labā pleca senā rētā

un brīdi stāv kā sastindzis. Bet svētā

deg ugunī. . . Sprakš matos atkal liesma,
kvēl dzīslās spēks, dun ausīs senā dziesma.

Un vadoņi kad beidzot stājas klātu, —

viņš paceļ rokas, kā ko atgaiņātu,
un paliek stāvot rokām paceltām.
Tad it kā krizdams, tām ap kolonnām

līdz zemei locīdamies apvijas
un pieplok tirpdams, dobji ievaidas,
no jauna saceļas —tad saļimst kunkstēdams

Te nobrakš kas... lūst... šķīst... brūk dārdēdams...

Kā skaidu kopiņa jūk staltais nams,

ar joni gaviļvētru izdzēsdams.

Vēl baloži — no jumta pacēlušies —

nav gaisā trīs reiz spārniem sasitušies, —

jau tūkstošiem zem drupām stāvi stalti

plok bezveidīgās pītēs saplosīti. . .
Plūst asins straumēm— straumēm... bet tur balti

starp drupām kauli raugās salauzīti.

Un sakropļotie simtiem — še — tur —nojās
kunkst asins recekļās un kumurojas.
Un nāves vaidiem ilgi pilns stāv gaiss. -—

Tā dejoja Jehova varenais!



XI



226

Tamāras nakts
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Tamaras nakts

Tamāra

Vakars tik tālu, un rīts vēl tik dziļu.
Pusnakts stundai tik drūmi tumšs vaigs.

Neprāta gaidām tik moku un viļu
sevi, kad plakstus slēgt gurdos sen laiks

Kalna vējš sen jau dus miglainā gravā.
Kalnavots vientulis nakts stāstu šalc.

Ņem mani, Gaišā, tu sardzībā savā,

spārniem lai sedz mani eņģelis balts.

Nesvētiem sapņiem un grēcīgām ilgām
lai manu nakts mieru vaļas nav traukt.

Dvēsele mana lai avots zem smilgām —

lilijām, lilijām vien tajā plaukt

Vakars tik tālu, un rīts vēl tik dziļu.
Pusnakts stundai tik drūmi tumšs vaigs.

Neprāta gaidām tik moku un viļu
sevi, kad plakstus slēgt gurdos sen laiks.
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Nu atkal mana vientulība dziļā
kā pelēks putnis žvīgo šaurā telpā
un tumsas pilnās lidas gurdi cilā,

uz krūtīm krīt un klausās smagā elpā.

Man dienā biedres — svētās melodijas

un māsu ēnas vaska sveču tvanā,

ap svētbildēm kas zilās strūklās vijas . . .
Tad stundas ātri paiet aizmiršanā

Bet nakti mostas, dienu kas bij miris.

Mudž pazīstamām sejām palsās sienas.

Un senais sapņu koks stāv nenobiris

un jaunus reibinošus ziedus sienas.

Iz ēnu valsts nāk bālie iemītnieki

un klusas dziesmas zuminājot maldas . ..
Tad viņu atkal saucu gaidās saldās:

nāks viņš — nāks visi nebaudītie prieki!
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Ak, maldu gari, kas pa naktīm klīstat,

pār kalniem miglas laivās šūpojoties, —

vai manu dvēs'les draugu nepazīstat?
vai zvaigžņu dārzos ar to satiekaties?

Cik dažu nakti es jau viņu gaidu
un sveci dzeltaino tam logā lieku

un gaidot iemiegu ar laimes smaidu

un sapnī meklēju, bet nesatieku
. . .

Vai sniegs uz Kazbeka tam mīļāks ticis

kā seja, viņu gaidot izbālušā?

Vai debess gaišums tam vēl neapnicis
bez dvēsles drauga, tumsā palikušā?

Ak, dvēsles draugs, tev' minot prāti mulstas,

viss, gaismas valstī celtais, sabrukt taisās,

un smacējošas ilgas virsū gulstas —

pat lūgšana uz lūpām jūk un maisās —
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Vakars tik tālu, un rīts vēl tik dziļu
Kāds manās asinīs šonakti kvēls . . .

Tikko man likās — varbūt sevi viļu —

Kaut kur kā sauciens, kā nopūtiens žēls . . .

tumsā, lūk — lūk, kaut kas ievizuļojas —

starojošs vaiņags un kvēlojošs skats .. .
Krusts varbūt svētais tur atspoguļojas . . .

Bet kālab šonakt viļ mani acs?

Kas zaļo zvaigznīti izdzēsa logā?
Kas tur tās ēnas uz mēnesi liek?

Kas lika apstāties sargam aiz žoga?
Kālab tās zilganās pārslas nu snieg?

Vakars tik tālu, un rīts vēl tik dziļu.
Zvaigžņotiem ratiem nakts kalnājā brauc —

Neprāta iedomām moku un viļu
sevi un šķietu: tur mani kāds sauc ...
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Balss tumsa

Vai zvaigžņu ratiem kalnos braucu,

vai slēpjos klinšu pagrabos,
vai gravā ziedu nastas jaucu,
vai nirstu miglas ezeros —

vai debesu vai pekles dziesmas

(nu divas zudušas man mājas)
es klausos, — krūtīs ilgu liesmas

pēc tevis plīvot neapstājas.

Kad gaišā gara segta dusi

pēc dziļas pusnakts sapņos saldos, —

kā rudens lapa atirusi

ik nakts aiz tava loga maldos.

Ik nakts es skūpstu granītkāpes,
ko tava kāja aizkārusi,

un mutuļojot manas sāpes

kā dūmi gaisā ceļas klusi...
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Tamāra

Vai dziesma tā, vai kalnos tamburīna

tāltālu
...

it kā dzelmē nogrimusi.. .

Es mulstu kā no tumšsarkana vīna.

Nav spēka stāvēt. Es kā apreibusi.

Vairs domu nav. Visapkārt tikai maldi,

un baltu jasmīnziedu lietus līst. ..

Es tvīkstu, gurstu. Smaržo viss tik saldi,

un matu pinums pats sāk irt un šķīst. . .

Kaut kas kā liesma skāra manu krūti —

Viņš nožņaugs, ja viņš skavā mani slēgs —•
Ak, sargu, Gaišā, sargu jel man sūti!

Nē, viņš tik jauks .. .
Nē, pats viņš, pats

viņš bēgs . .
.

Lūk — lūk, kur aizslīd tumsā gurda ēna —

lūk zaļganbālu mēnešstaru krusts

no manis atšķīrās kā māsa lēna. . .
Kāds krūtīs žēlums mostas neizjusts .. .
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Balss tumsa

Ar tamarinām saules salā

es izpušķoju spārnus slaidos,
kad vakar-zvaigzni debess malā

plūkt tavai diadēmai laidos.

Līdz šim tev sapņus burvju dzijām
tik dusā šķetināju margus,

līdz šim tik murgā tuvi bijām,
līdz šim es bijos tavus sargus.

Nu ciedru birzes šalkā klusā

ik nakts pie tevis atlidošu

un ziedu vītņu rokām dusā

tev' ieaijāšu — iežūžošu
.. .

Par mīlas dzelmēm dziesmu lēnu

tev ausī slēpu žužināšu.

Es sargāšu tik tavu ēnu —

— mans naidnieks sargās tevi pašu.
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Tamāra

Nupat aiz pīnijām dzied eņģelīši. ..

Nē — tā man bija pazīstama balss . . .

bet arī nē
..

. tie zvaigžņu pulkstenīši. . .

Ak, kaut jel nebūtu tiem bijis gals!

Bet kur gan nāca gaisā lēnais mājiens,
kas lika plīvot svētai ugunij?
Kā tumšu spārnu slepens vīcinājiens
it kā aiz muguras, it kā pār galvu bij. . .

Man šķietas, ka ap mani rozes plauktu
un nu pār pleciem lēni liektos kāds

un karstu dvašu manus matus jauktu,
kas grēcīgs tiktu ausīs žužināts . ..

Un kā nu vizuļo logs sveši, tumši zili —

Visapkārt redzu acis zibsnijam —

Es stāvot maldos kā pa sapņu pili...
Kāds mani ved

...
Ai, kādi spārni tam
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Balss tumsa

Es tavu sāpju tumšā vara,

es dzelons tavām dvēsles mokām;
es tava zilā pavasara,

es ziedoņvējš ar puķu rokām
.. .

Un maldugunis mani skati.

No manas dvašas zvaigznes bālē.

Aragvas krāce melnie mati.

Smaids — klusa rožu uguns tālē.

Man zaļā dzintarpilī tronis

sen tevis gaida garas naktis,

un zvaigžņu karalienas kronis

un violetas mēnešsaktis
.

..

Es sārto rīta padebešu
un jūras čaugo putu gultu
priekš tevis savos spārnos nesu,

bet skūpstā. .. skūpstā nāves bultu
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Tamāra

Vakars tāltālu Rīts dziļu, tik dziļu . ..

pusnakts stundai tik tumši skaists vaigs —

Kālab vairs bīstos! Kam sevi vairs viļu!

Līgavai nakts visusvētākais laiks!

Gaisma ir svēta, bet gaisma ir mokas —-
Līgava gaismai pēc nakts tikai smaid.

Ģiftssmagas čūskas ir līgavas rokas,

velti un ilgi kad drauga tās gaid.

Tas, no kā izdzisa ugunis svētās,
nebija ēna vien, nebija malds —

draugs tas man dārgais pie sen izredzētās

laižas kā ziedoņa nakts brīnums salds .. .

Vakars tāltālu . . . Nakts liela un vēla . . .

Lūpās kvēl guns — Krūtīs pumpuri plīst ■

Viņš mani aiztika
.. . Viņš mani dzēla .. .

Šis skūpsts mani salauza
.. .

Kāda sveša

gaisma svīst — — — —
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Balss mēnesstaru krusta

Tur, kur debess gaisma dziest,
nokrīt līlja tumsas dzīlē:

gaismas sargam as'ra riest —

puķu pārsla drēbju vīlē.

Saldā dziesma ilgi vēl

mirstot klusi vaidēs tālēs.

Tas, kam debess gaismas žēl,

tajā klausīsies un bālēs.

Zudušā vairs neatgriezt.
Gurdie spārni gurdi raisās . . .

Tur, kur debess gaisma dziest,

gaismas sargam as'ras kaisās — —
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Sapņotājs pažs

Rasch entflieht das Lebcn — Wehe

dem, der vom irdischen Schlafe erzuacht,

ohne angenehm getrāumt zu haben.
. .

T ieck.
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Sapņotājs pāžs

leskaņa

Ak, cik tālu ir tās mājas,

kurp tu, mīla, dvēsli sauci,

kurp tu, dvēsle, sapņu spārniem,

gāju putna ilgām trauci!

Pagurst ceļā bezdelīga,
pagurst ceļā ūbeļpāri.
Vien tu, dvēsle, nepagursti —

trauc tiem garām, trauc tiem pāri ..
.

Tālu paliek dzīves kņada
krēslas pilnā zemes lejā.
Tev pār galvu jaunas zvaigznes,

jaunu rītu blāzma sejā.

Un tu klīsti — un tu klīsti, —

nav tev baigi, nav tev salti.

Ai šie meži, ai šie kalni,

kas kūp sapņu tālēs balti!

Bet ja priekšā nāves jūra
gulēs tumša, bezgalīga —

vizuļojot sudraboti

pāri mirdzēs sapņu stiga —

pāri mirdzēs sapņu stiga ...
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Kas asinīm jaunām spēj likumus dot?

Kas plaukstošā birztalā pļavā

var dzeltaini sapņainai melodijai
likt apstāties šalkoņā savā?

Ak, dzeltaini sapņainu šalkoņu pilns
ir jaunajai karalienai

ik kustība, mājiens, ik skatiens, ik smīns,

kā dzirkstošai aprīļa dienai.

Tās mati ir dzeltaina liepmedus šalts,

mīksti rievainā plūdumā pīta,
un seja — vājs atspīdums ezerā

no vītolos sarktsoša rīta
..

.

Nav sirmajiem priesteriem pils svētnīcā

priekš dievmātes dziesmas nevienas

tik maigas kā sirmajam karalim

ik vārdiņš priekš karalienas!

Bet — asinīm jaunām kas likumus dos?

Kā padebess maiga un balta

tā karaļa valodā klausās un mirdz

klusi cietoša, tāla un salta
...
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2

Ai, ilgu nasta kam plecus sāk spiest,
tas sagurs drīz reiboņās saldās —

mūžs zaļgana mēnešnakts ķiršziedā tam,

hiacintu mežā tāds maldās.

Savu asiņu ugunīs aizdedzies,

kā putniņš viņš raustas pa būri,

un sauli, un zvaigznes, un debesi sedz

kūpoši purpura mūri.

Bet brīžam šķiet — zilajās tālēs to sauc

sapņaina eņģeļu dziesma;
bet brīžam — tik paša asinīs dūc

draudoša, alkstoša liesma.

Un dvēsles strauts krāsainā vijumā rit:

kā sāpes prieks, prieks šķiet kā sāpes.
Ik dzīsliņā laimes tik bezgala daudz,
bet bezgala lielas vēl slāpes.
Ai, ilgu nasta kam plecus sāk spiest,
tas sagurs drīz reiboņās saldās.

Viss teika, viss sapnis, viss pasaka tam,

hiacintu mežā tāds maldas
. . .
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„He, saulstaru vīriņi liepzaros jūs!
kurš skūpstu grib asiņaino?
Jūs skroderīši! Bet mans princis, tas sēd

pašā liepvidū lapains un ziedus daiņo .
.

."

Un briestošās krūtis, zīds šķidrais ko sedz,

pie rievainās liepkrijas spiežas:
„Jel celies, princ'! dreboša krūts tevi sauc!"

No zara trūkst dzeltaina lapa un griežas . ..

„Ak, princis mans tālu. Viņš staigā kautkur

kalnos aiz pilsdārza sētas.

Viņa dvaša ir uguns. Kur lūpas viņš skar,
sārtziedi tur uzplaukst kā rētas

Nē, princis man ziedošais rožu koks šis!

Viņa sapņi ir purpura ziedi.

Mans princi, pie tevis es pusnaktī
klausīties nākšu, ko dziedi,
ko sauci tu tumšajā nemaņā,
ko stāsti tu nakts miglas sievām

.. .
Ai, mani locekļi maigāki vēl

kā tām un kā upmalas ievām. .."



245

4

Bāls dūmako vīraks, un ielejas kūp.

Zaļi gurdens zuz lieplapās miedziņš.
Snauž rožu koks sarkana nemiera pilns,
bet jasmīnos salaidies sniedziņš.
Dzird rožu koks: dziļajā klusumā kur

sauc asiņu balss viņu lēna.

Un redz viņš: pa sarkano tumsu uz to

nāk bāla, līgana ēna
...

Kā pelēki zīdauti nožvīgojas
un klusiņām iešalcas zari.

Un sapnī sev blakus ierauga tas

kā rītu, kā pavasari .. .
Pilns nakts rasas dzeltaino matu plūds.
Bālmarmora pleci viz kailie.

Un rokas cik siltas
...

un ziedos kā ņirb
pirkstiņi mirdzoši smailie.

Un pēkšņi tam izliekas, it kā to sauc

jauna slīcēja purpura dzīlēs
. . .

No katra tās vārda plīst purpura zieds,
un nogrimst viss purpura dzīlēs

. . .
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„Mans princi, jel mosties, vai nemani tu,

cik maiguma pilni šie glāsti!
jel mosties, ver plakstus, ak atsaucies jel
un. kas tevi apbūra, stāsti.

Manas krūtis no briestoša pilnuma kūp
kā ziedoša rudzu druva

. . .

Jel mosties, mans princi, vai nemani tu,

cik tvīkusi es, cik tev tuva!

Kā migla no ielejas mākoņos kāp,
tā aiziet mans locekļu siltums.

Redz — nav vairs uz miesas ne dzijiņas man

ne zirnekļa tīkliņa vilkums .. .

Mans princi. .." Un rožu koks iešalcas.

Šļāc rasa. Nakts ievaimanājas.
Krīt trīsoši pleci. Skūpsts iedegas
kā ogle uz rasotās kājas.
Un karaliena vairs nezin ko jaust —

vai sapnis, vai pasaka, maldi?

Un paiet dažs mirklis, līdz vaigā tā redz

savu pāžu — bālo Vaidivaldi.
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Vairs nepazīst dienas pāžs Vaidivalds —

rīts gurdens, viss pelēkos matos;

uz dzeltainiem baložiem pusdiena snauž,

bet vakars brauc rožziedu ratos.

Un rožziedu ratos tas viņu ved

pilsdārzā pie rožu koka,

un turpu tam braucot ikreizes iet ceļš
caur mūžības zvaigžņaploku. —

Kas sapnim ar visu būtību tic,
tam kļūst viņš par tiešu tēlu, —

kā staru paladziņš vējiņa nests

ar vējiņa dziesmiņu žēlu,
kā guntiņa klusiņām plīvoša
ar zilzaļu vainadziņu.
Un pilsdārzā Vaidivalds gaida ik nakts

savas dvēseles malduguntiņu.
Caur ziediem un zariem tajā viņš redz

locekļus baltus un seju ■— —

Un zūdot tiem naktsēnas rožzaros dej
asins un nāves deju.
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„Pāžs Vaidivalds, biedri, pāžs Vaidivalds, rau!

Kad piemiedz tik brīdi viņš plakstus,
uz sejas redz tūdaļ tam trizuļojam
kā saulstaru tīkliņa rakstus.

Pāžs Vaidivalds, biedri, vai zināt, — ar to

es neparedzu vairs labu:

viņš krēslā bij iesnaudies lapenē;
kā trīsošu varvīksnas stabu

es redzēju priekšā tam līgojamies
(sen izdzisusi bij diena),
bet tuvāki viņā kad ieskatījos,

bij kaut kas kā karaliena
. . .

„Pāž Vaidivald!" modinot saucu es to,
un tikko viņš sakustas krēslā —

ne karaliena, ne blāzmainais stabs,
viss pēkšņi izira krēslā.

Nē, biedri, pāžs Vaidivalds burvības dzen! —

viņš dvēseles izbur un malda.

Vai manijāt — vakarā karalienai

cik seja bij bāla pie galda!"
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Jau karaļa ausīs paguvis nākt,

kas melsts tiek par Vaidivaldi,

un satvīkst tas žņaudzoša nemiera pilns,
bet ārīgi vēl sevi valda.

Un visur viņš sekot sāk karalienai

kā ēna, tās neredzēta,

ik smīnu, ik vārdu, ik kustību

tas novēro, apsver un pēta.

Jā, kālab tā staigājot pilsdārzā
to ziedu ikreiz ņem, ko plūca

pāžs Vaidivalds? skatās, kad iesaucas tas:

kāds tauriņš! lūk, kamene dūca!

Un paēnā sēdot tam vēdekli sniedz,

kad krūtis tai vaļēji segtas
un nosarkst tad pati, bet bālvaidzis pāžs —

kā purpura ugunī deg tas — ?

Un drebēdams dusmās karalis šņāc:
abi krāpnieki, bezgoži viņi!
Un niknums zaļš acīs tam iedegas
kā saberzti sērkociņi.
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No rīta jau paša pa pili — tā vien

šķiet: melni nakts kraukļi skraida.

Un runāts tiek klusu, tik sačukstienos,

un visi ko nelabu gaida.
Bet stundas — tās velkas kā nedzīvas,

un saulaino karalieņu

bez karaļa īgnā no pilsļaudīm
nav redzēj's neviens visu dienu. —

Jau zilganu dzīparu novakars velk

ar trīsošiem pirkstiem ap kļavām,
un rožkoka ēnā gaid' neprātis pāžs

uz sapņu guntiņām savām.

Bet ļauns nāca sapnis. Kaut sapnis tik bij's!
Stāv karaliena tam blakus:

„Šī stunda, mans draugs, uz mūžību —

uz mūžību šķir mūsu takus!"

Un pēkšņi tās rokās rožu koks lūst,

pie celma reiz, otru reiz zaros:

„Un zizlis šis vienīgā piemiņa tev

būs ceļos bīstamos, garos . .
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Ass vizuļo zilganais mēneša sirps
caur papeļu galotņu tīklu.

No debesīm zvaigznes un nakts rasa līst

Gaiss brīnumu pārpilns un mīklu.

„Uz kurējo pusi nu ceļu mums sākt?"

bāls ceļinieks spieķim tā prasa.

Un pleci un ēna, kas krīt no tiem, dreb,

un ēnā līst sudraba rasa.

Pret mirdzošo sirpi tam izvēlas ceļš.
Bet krūts pilna jūsmu tik grūtu,

kā iztrīts priekš viņa un pakārts nupat

spožs nāves sirps papelēs būtu.

Nakts zilganās dūmakās nozūd drīz pils.

„Sirds, saņemies, mēs taču trīsi:

pāžs, rožkoka zizlis un ēna no tiem.

E, gļēvule roka, kam trīsi!

Mēs iesim, kurp vedīs mūs mēneša sirps.
Tik ilgi to neatstāsim,
līdz apaļš viņš smīnēdams debesīs kāps.
Tad pili sev dibināsim."
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Ak meži un gravas, cik briesmu te daudz,
cik bīstami vakari, rīti:

brauc skudra ar baļķi pretim un sauc:

«piesargies, cilvēks, ka neapkrīti!"
Un sūnainais ozols pa nakti kā vaid —

tam pleci un mugura stīvi;
simttūkstoš dēlu tam bijuši,
vairs tūkstots tik vien esot dzīvi;
no tiem vēl dažs labs esot apņēmis

liepu vai pīlādžu sievu.

Un sūnainais ozols klusiņām vaid

un runājas tumsā ar vēju dievu
.. .

Bet vēja dievs mežezer-krastmalā sēd

un skatās, kā miglu auž ezera meitas,

un smejas un brīžam klusiņām pūš
kaut ko zaļgani sapņainu uz niedru fleitas

. . .

Uz spieķa atspiedies ceļinieks stāv,

mirdz zvaigznītes zilas gar drēbju vīlēm.

Ak, mežezer tumšais, cik jauks esi tu!

Kā brīžam sirds ilgojas pēc tavām dzīlēm!
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Kūp kalni kā gulošu kamieļu pulks.
Tie apkrauti miglu un ēnām.

\

Bet mēneša platais sarkanais vaigs
to skatīdams augšup lien lēnām.

No sūnainas būdas, kur kalnu dēls kāds

reiz mitis, gurds gājējs to vēro,

no pirksta velk gredzenu, raugās caur to,

vai tiešām tas apaļš jau, mēro.

Tad spieķi, ko putekļiem apaudis vējš,
sprauž zemē no sliekšņa trīs soļus,
no avota plaukstām tam ūdeni nes

un apkārt liek gredzenā oļus.

„Mana pils ...
ha — un spieķis šis — pilsdārzs

nu mans . . .

Ko laiks ne, to miers reizi dziedēs.

Kas zin, aiz šī sliekšņa dažs sapnis varbūt

vēl putekļu mākonī ziedēs
. .

Dveš mitru vēsumu iegāztā durvs,
kā mute pusizpuvusi.
Un gurdenie pleci uz sliekšņa krīt —

Kāds karalieņu sauc klusi — —
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Pār būdu vējš pilošus spārnus sit

un zemu skrien bezdelīgas.
Un gaisā diendienā mākoņi velk

klusi sīcošas pelēkas stīgas.
Bet tikko gaišs brīdis mirdz debesīs kāds,

mazs dziedonīts, sirdspriekam rada,

trīs soļus no būdas uz rožkoka sēd

un dziesmu tīkliņu ada. -—

Gar stūraino lodziņu nakts biedi bēg
zili kūpoši, mugurām slāpām.
„Ai, čivulīt, šorīt kur dziesma ir tev

pilna ziediem un sveķainām lapām!
Tava dziesma ir šalcošu meiju klēps —

pat būdā žadz plaukstoši zari.

Lūk — lūk, kā iz kaktiem tos paelpot lien

sūnainām uzacīm gari. . .

Nu, čivulīt, simttūkstoš laburīt tev!"

Ver Vaidivalds būdiņas durvis:

brūns, pumpuriem apsprādzis rožu koks stāv .
.

.

„Ai, dziedonīt, tālās tu dvēseles burvis ..."
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Rūc kalnu strauts krēslā kā rubeņu pulks.
Zilām svecītēm nakts vēji staigā
un katram, kas ceļā tiem pagadās,

pūš vijolīšu dvašu vaigā.
Bet dienas kā zeltīti āboli krīt.

Jau asiņo rožkoka zari,

un vaļējās durvīs pāžs Vaidivalds

redz smejamies pavasari.
Un vakars uz miglainām rokām kad nes

pār kalniem mirstošo dienu,

viņš zilajā vējiņā satinies sēd

un gaid' savu karalieņu . . .

Kas sapnim ar visu būtību tic,

tam kļūst viņš par tiešu tēlu:

kā staru paladziņš, vējiņa nests

ar vēja dziesmiņu žēlu,

kā guntiņa klusiņām plīvoša
ar zilzaļu vainadziņu .. .
Un Vaidivalds rožkoka zaros ik nakts —

ik nakts, ik nakts mirdzam redz viņu . . .
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Nāk dienas un aiziet. Gan lēni tās iet,

gan lēni pār slieksni ceļ kājas,
bet pirkstos tām mūžības pavediens rit

un dzīvība aizplivinājās
tām līdzi. Tā zaļganais mēneša stars

no nakts vijoles dzeļ- klusi

tās smaržu, tās dvēseli. Tuvs tik un mīļš,
bet izirst uz rīta pusi;
un līdzi tam nakts zieda dvēsele irst.

Viss izirst: irst klintis, irst oļi,
bet mūžība lēni, tik lēniņi iet —

kā rožziedu dvaša tās soļi. . .

Lūk, rožziedu dvašā neprātis pāžs
kā nonīcis, izbālis vaigā . . .

Kā ēna viņš kļuvis: kā ēna viņš sēd,

kā ēna salīcis staigā.

Sniegs sabiris matos, bet acis — tās vairs

no krēslas neatšķir dienu.

Tik vienu viņš gaiši kā sendienās redz:

savu sapni, savu karalieņu
. . .
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Kāds jātnieks . . . kāds neredzēts jātnieks, lūk, brien

caur vakara miglu pa leju!
Uz krūtīm kā snaudienā galva tam līkst,

un pelnaina drāna sedz seju.
Un zirgs kāds — kā pelēkus mutuļus dveš —

cik bezgala smagi ceļ kājas!
Kam naktsziedi steigšus tin galviņas ciet?

Kam paipalas sasaukties stājas?
Jau stāv viņš pie būdas

...
Ai, sapņotājs pāžs,

cik mirdzošs tavs sapnis, cik mirdzošs

Un laimes tik daudz. Un kā dvēsele smej,
kā dzintara avotiņš irdzošs . . .

Un pelēkais jātnieks kā apmulsis stāv —

stāv paslēpies nakts tumsā zilā,
stāv ilgi un itin kā neziņā
savu dīvaino ieroci cilā.

Un kauns viņam metas ar tādu še cirst —

tam vieta pa trokšņaino tirgu.
Un lēniņām galvu uz krūtīm viņš kar

un lēniņām apkārt griež zirgu . . .
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Tu galva, kas balta kā kalngalu sniegs,
nav labi, ka vējš tevi glāsta —

ar mākoņiem nāk viņš, ar mākoņiem iet

un mākoņu valdniekam stāsta:

„tur ielejā aizmirsta viņa dēd,

sen balta, sen pļāvēju gaida!"
Un mākoņu valdnieks pļāvēju sauc

un atkal uz ieleju raida. —

Lūk, jāj viņš! Nakts melna. Ass, zilgani spožs
tam ierocis līkais pār plecu,
un klusi trīs reizes viņš piezvana to,

kad ierauga būdiņu vecu.

Kam kalngalu mirdzums viz matos, tas zin,

ko nozīmē nakts vidū zvani.

Un tumsā zem rožkoka tumši sauc balss:

„mans sapni, nāc pavadīt mani!"

Kas sapnim ar visu būtību tic.

to sapnis neatstās viena.

Un rožkoka zaros kā atsarcis rīts

stāv mirdzoša karaliena
.
..
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Smīn nāve aiz pleca: nu, šoreizi gan

vairs vārpa nepaliks nīkstam! . . .

Bet dīvains šis mirdzums un dīvains šis stāvs,
ko redz viņa rožzaros līkstam!

Sāk ziedi kā gurdenas asaras līt,

un zari kā nemaņā lokās

līdz sirmajai galvai... To glauda un skauj
ne zari vairs — mirdzošas rokas .

.
.

Tad nodreb tās pēkšņi. Kāds spārnus kur ver.

Rīst pēdējo ziedu šalts matos.

Kaut kas kur pārtrūkst. Un sapņotājs smej
ar stiklainu mirdzumu skatos.

Bet nāve lēniņām izkapti ņem.
Tā nodzilkst, kā smietos aiz prieka.
Tad pieliecas. Ceļ to. Ceļ —-paceļ —un redz:

par vēlu. Tās izkapts še lieka.

Pret zvaigznāju mirdzošos vaiņagos kāp
divi ziedoņa nakts maldi steigās
kas sapnim ar visu būtību tic,
to sapnis atpestīs beigās
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Izskaņa

Ak, cik tālu ir tās mājas,

kurp tu, mīla, dvēsli sauci,

kurp tu, dvēsle, sapņu spārniem

gāju putna ilgām trauci!

Pagurst ceļā bezdelīga,
pagurst ceļā ūbelpāri.
Vien tu, dvēsle, nepagursti —

trauc tiem garām, trauc tiem pāri
Tālu paliek dzīves kņada
krēslas pilnā zemes lejā.
Tev pār galvu jaunas zvaigznes,

jauna rīta blāzma sejā.
Un tu klīsti — un tu klīsti, —

nav tev baigi, nav tev salti.

Ai šie meži, ai šie kalni,
kas kūp sapņu tālēs balti!

Bet ja priekšā nāves jūra

gulēs tumša, bezgalīga —

vizuļojot sudraboti

pāri mirdzēs sapņu stiga —

pāri mirdzēs sapņu stiga



Pirmās dzejas
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Atstātā

Sudraba pērsliņām
Dziesmiņa rita,
Asaras lēniņām

Slīdēja, krita ...

Krita no vaidziņa

Rociņā karstā;

Tā ziedoņa naksniņa
Puķītēs bārsta

Vēsas nakts asaras

Dimanta zīlēs;
Mirdz tās kā zvaigznītes
Debesu dzīlēs

..
.

ledrebas naktsziediņš
Vēsi tam metas

. .
.

Bāls, guris meiteniņš
Noslauka retās

Kodīgās asaras

No bālā vaiga —

Un krūtis bālsārtās

Vēsmiņa maiga
Glāsta un skūpsta,
Un skūpsta .. .
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Raibais pavediens

Zaļsvārku birzītes

Cirtainās galotnēs

Māmuļas saulītes zeltmati lija.

Zariņu aijāti,

Vējiņa paijāti
Putniņi čalas un nopūtas vija, —

Čalas un nopūtas vija vienā

Zaļsarkanraibā pavedienā.

„Čiu — viss svētsvinīgs un kluss;

«Mūžīgs miers mirdz debess sejā.

„„Ci-ci — kaislīga pēc būs

„„zibens čūsku ļaunā deja.

„Čiu — lūk, pļavā ziedon's brien,

„Puķēm apbirušiem matiem!

„„Ci-ci — naktī salna lien

„„Sirmu galvu, stingiem skatiem ...

„Čiu — cik reiibnoši plūst
„Ziedu smaržu melodijas!

„„Ci-ci, drīz tām jāapklust:
„„Baltos ziedus ziemelis sijās . ..

„Čiu — nu visa daba tvīkst

„Saules kaislo skūpstu sāpēs...

„„Ci-ci — skūpstu plūdi sīkst

„„Nedzēsuši skūpstu slāpes.

„Čiu — mums visiem, visiem ļauts ...

„„Ci — spurks! līķa auts
...
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Klusas dziesmiņas

Ziedoņa pusnakts —

Melnmatu plūdos
Sarkanais rožu zieds

Noliecies snauž
...

Zilais taurenīt's,

Spārniņus kuldams,
Sirsniņu maigo

Lēniņām glauž ...

Dziesmiņas krūtīs

Sērīgi saldas, —

Uz vaiga asaras,

Uz vaiga smaidi...
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Nakts matu irumā

Zvaigžņu rasa mirdz;

Sudrabstaru tīkliņā
Naktsziedu galviņas irdz

.. .
Stāvu un klausos,

Kā šaurajās krūtīs

Vaid mana sirds
. .

.

Man kaut kā vajaga,
Man kaut kas trūkst. . .

Lēni pār plecu man liecas

Tēls drusku smagāks par ēnu.

Pēc manām lūpām viņš tiecas
.. .

Pirms iezīžas tajās,

Viņš izdveš vaidienu lēnu ...
Visu nemieru, visas ilgas
Tas izdzer skūpstienā garā, garā ...
Es atpakaļ slīkstu

Viņa kailajās, mīkstajās rokās

Un seju paslēpju
Plānā zīdkrekliņa krūšu krokās

.. .
Tad cēlāmies, lidojām
Tālu — tālu

..
.

Es apkamptu turēju
Savu ideālu

.. .

Tad izzuda viss
. . .

Pamostos — vēl nava rīts:

Gulu ziedošā pļavā,
Smaržu mākonītī tīts.

Pie manis uz vakts,

Ceļos nometusies,
Klusu dziesmiņu zūz

Ziedoņa nakts
...



Oskars Vailds

Florentiskā traģēdija
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Personas:

Gvido Bardi — Florences princis.

S i m o ne — tirgotājs.

B i a n ka — viņa sieva.

Marija — kalpone.

Notiek Florencē.
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Skatuve — istaba vecmodes Florences namā izkārta segām.
Durvis ved uz lievenēm. Galds uzklāts vienkāršām vakariņām.

Austuves, ratiņš, lādes, krēsli, soli. Priekškaram paceļoties,

ienāk Bianka ar savu kalponi Mariju.

Marija

Bez šaubām — ziediņš šis no Gvido Bardi,

no skaistā siņjora, kā dzīslās tek

gaišzila asins.

Bianka

Kur t' ar viņu tikies?

Marija

Kā kur? — Tak viņa pilī; ziniet — zālē,
kur sienas viscaur izgleznotas kailām

un skaistām sievietēm. Tik paskatoties
mums jānosarkst, bet pats viņš, kā jau siņjors,
nemaz tās neredz.

Bianka

Kā tu vari zināt,
ka nebija tas tikai vienkāršs kalps?

Marija
Kā zinu es, ka debesīs ir Dievs?

Jo eņģeļi tak nav bez valdinieka.

Tā viņa priekšā visi, kas tur bija,
no galvām klanīdamies ņēma platmales,
to spalvām marmorgrīdu skarot. Pats viņš
tad teica vēsi, kā jau parasts runāt

ar cilvēkiem, ko necerē vairs redzēt:

„Tad tava kundze sūta atpakaļ
i' maku man, i' visus tūkstošus?

Nu — četrdesmit par maz. Varbūt, ka piecdesmit?
Tik teic, kā pirkt man viņas labvēlību!"

Bianka

Tai četrdesmit tūkstoš' bija?
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Marija

Zinu,

tik to, ka zelts vien bija tur, un daudz.

Bianka

Tad viņš tas. Kas cits spētu tikdaudz dot!

Marija

Viņš mūsu siņjors Gvido, — Gvido Bardi.

Bianka

Un ko tu teici?

Marija

Es? Es teicu: Kundze

ne somu atvērusi, ne ar naudu

tā skaitījusi. Tikai pajautāja,
vai jauns un skaists jūs esat, cienīts siņjor.
Un tad vēl — kādus kamzoļus jūs nesat

un kādas zeķes kājās godājamās

jums valkāt labpatīk." Es pieliecos .. .

Bianka

Ko t' teica viņš?

Marija

. . . aizvien vēl pieliecos.
Un tad viņš jautāja: „Vai mīļākā
bez saskābušā vīra viņai nava?

Jeb viņa tiešām spēj to mīlēt? Dievs!

To mīlēt!"

Bianka

Nu, un tu?

Marija
Es noliecos

tik zemu un tad teicu: «Cienīts siņjor,
ne viņu mīl tā, ne ar' jūs, ne citu.

Jūs siņjor, bagāts esat, augstsirdīgs,
bet viņa, kaut ne bagāta, tak krietna."
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Bianka

Ak, muļķe! Vai tad mācīju es tevi

tā runāt?

Marija

Es jau arī nerunāju.
Tik to es teicu: „Nē, nē — viņa nemīl

ne vīru, ne ar kādu citu. Tomēr

ir iespējams, ka viņa iemīlējās,
ja kāds tai gadītos, kas viņai patīk.
Jo apnīk tak pie ratiņa vien tupēt!

Tā, teiksim, nava bagāta un arī

ne nabaga, bet jauna, jauna — siņjor,
un jūs, lūk, paši jauni . . ." (smejas.)

Bianka

Tālāk, tālāk!

Marija

Tūlīt, tūlīt... es tikai parādīju,
kā smējos es pie šitiem pašiem vārdiem,
ka šis ir jauns. Tas viņam iepatikās,
un tad viņš teica: „Vareni. Ja man,

varbūt, vēl šonakt prātā ienāks Tavu
—

nē, pareizāki — mūsu — tā tu viņai saki —

iet mūsu skaisto kundzi apsveicināt,
vai viņa mani pieņems?" Atbildei

es pamāju ar galvu: „jā." — „Nu tad,
kad iešu garām zem tās logiem, viņa
lai nomet savu piekrišanas zīmi!" —

Varbūt viņš te jau sen. Jel paskatieties
no balkona. Tam jābūt te jau. Tiešām,
lūk viņš! Vai redzat?

Bianka

Kāda zīme? A, lūk!

Ak lente tā ar sprādzīti, — nekas!

Tu, Marij, palieci še tuvumā,
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bet nenāc iekšā, kamēr tevi saukšu.

Nu pasteidzies un laidi viņu iekšā.

Tam izvēle starp slavenākām dāmām,
tak šurpu tiecas viņš. Ai —ai — man bailes!..

Vai mīla viņu dzen, jeb — varbūt — tikai

vēl jauno kaislu spēka pārpilnums?
Lūk, kas no svara. Ak, kaut viņš jel mani

tak mīlētu! Tad es, kā augstās dāmas,

caur viņu savam vīram atriebtos

par to, ka aklis viņš pret sievas daili.

Bet ja . . .
bet ja viņš tikai tā, kā bite —

mīl galvas puķēm, nabadzītēm, sagrozīt? ..

(Marija atver durvis, ielaiž Gvido Bardi un aiziet.)

Mans cienīts kungs, es dzirdēju, ka mums

še mājās esot kāda lieta, kuru

jūs nopirkt vēlaties. Kaut vīrs mans laukā,

bet likteņam tā bija paticis,
lai zinātu es smalki zīda cenas,

un samta, un vēl citu raibo audu.

Jūs četridesmit tūkstošus jau devāt.

Varbūt pat piecdesmit? Man liekas — jā?
par šito gabalu. Bez šaubām, viņš
uz austuvēm austs brīnums, kuru vīrs mans

nesen no Lūkas veda, damask-zīds

ar sudrab-rakstiem, tikai rozes, rozes
...

Un ja par viņu tikdaudz solījāt,

par citu tad nevienu, tik par viņu.
Es tūlīt atnesīšu, pagaidiet.

Gvido

Nē, nē! 0 tu —tu skaistākā par visiem

no Lūkas vestiem zīda audumiem, — nē,

man prātā nebij skaistās damaskdrānas,
ko audēji daudz pūlēm izrakstījši,
Un ja tās pussimts tūkstošu bij vērts,
man kauns, ka gribēju ko citu pirkt,
ko samaksāt ar simts tūkstošiem grūti.
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Bianka

Jūs teicāt — simts tūkstoši? Ai, mans siņjor
vīrs nabagais mans būtu gatavs pārdot

par tādu naudu visu, kas šais mājās.
No domām vien par tādu milzu summu

sāk galva reibt tiem, kuriem mūsu liktens.

Gvido

Viņš gatavs pārdot visu, kas še mājās?
un tos, kas dzīvo še, tas pārdod līdz?

Bianka

Ak, visu, visus, mīļais siņjor mans!

Tik sevi izņemot. Mūs, sievietes,

ar samtu viņš i' nesalīdzinātu.

Par savu sievu diez' vai puscenas

no sudrabauda viņš maz rēķinātu.

Gvido

0, tad ar viņu man vēl iznāks lieta.

Bianka

Nav mājās viņa. Varbūt arī nakti

viņš paliks laukā. Varu pati visu

jums izrādīt, i' piemērot un sacīt,

ko maksā katris gabals.

Gvido

Bianka, —

tu, tu tā esi, kuru gribu pirkt!

Bianka

Tad, siņjor, papūlieties jau ar vīru

par šito pakaulēties. Pārdot taču

man pašai sevi — pārāk riebīgs gabals.
Ar labu nakti, siņjor, ļoti žēl,
ka pakalpot man jūsu gaišībai
ar neko nelaimējās.
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Gvido

Nē — nē! Palikt

šeit atļauj man, un piedod manu lomu,
ko nule spēlēju, kā niecīgs kupcis,
kas vienmēr cenšas nosist lietas cenu

un labu preci ņemt par nieka naudu!

Bianka

Nav iemesla jums šeitan ilgāk palikt.

Gvido

Tu, tu tas iemesls, skaistā Bianka,

tu nesalīdzināmā, vienīgais
tam iemesls, ka še ilgāk gribu palikt!
Tu visas manas dzīves mērķis, tādēļ
ka esmu radīts mīlēt visu skaisto,

Bianka

Un arī pirkt, tiklīdz tas paliek pērkams,

Gvido

Tu, cietsirdīgā, nicini tu mani!

Es saku: dzimis esmu mīlēt tevi,

kaut tirgū tevi neviens neaiznesīs,

ka nevar aiznest dvēsles spārnotās,

ap mēnesi un planētām kas lido.

Bianka

Tā paradis tu mīlestību pirkt

jeb, pareizāki, to, kas var tikt pārdots
zem šitā vārda, ka man grūti ticēt,

vai pazīsti maz mīlu tu bez cenas?

Bet mana mīla nava pārdodama,
kaut gan es pati pārdota reiz tiku.

Gvido

Tavs asais prāts man atkal uzdod mīklu,

lai apmulsušu mani izzobotu.
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Bianka

Par laulībs dzīvi to es, siņjor, teicu,

par neģēlīgo tirgu, kur mans vīrs

reiz mani pirka, lielīties lai spētu.

Gvido

Viņš nekrietns blēdis! Neieredzu viņa.

Bianka

Bet viltū cik viņš pārāks bij par tevi!

Viņš zināja, kā katram pielīsties:

par zeltu man nekā viņš neminēja,
bet toties tēva ausīs lika skanēt

tik dukātiem. Ar mani viņš tik melsa

par mīlestību, godīgu un brīvu.

Gvido

Ak, gaišā Bianka, tavs dvēsles mirdzums

un tava ugunīgā prāta stari

ir apgaismojši manu darbu kaunu,

kā ēnu aizdzina tie to, kas biju

priekš tam, kad kļuvu tas. kas tagad esmu.

Bianka

Nu tad lai, siņjor, tagad parādās

tas, kas reiz ēnu meta; veltām domām

un neatgriezīsimies vairs pie tā,
ka — ēnas lieta bija ēnas lieta.

Vai tiešām jaunība, spēks, mīlestība

var aptumšoti tikt no blēņu ēnas

tā, ka pat sevi aizmirst, un ka viņus
vairs nevar atgriezt?

Gvido

Augstsirdība mājo
šeit un ne galmā. Tur mirdz niecīgs metalls

šeit mēnesnīca, kuras klusais skaistums
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vērš nakti dienā. Tik vēl vairāk slāpes
no vājas metallmirdzas radās,
kas mēnesspožumā ir tīrais nieks.

Bianka

Es zeltu atraidīju neskaitīj'se, -—

Vai nieka vārdu mirdzums mani pārspēs?

Gvido

Ak, skaistā Bianka, priekš kam šis strīds?

Priekš kam? Raug', līdz paņēmu savu kokli.

Tik aizslēdz durvis. Mēs, kā peršu prinči,
sev vakariņas mēnesgaismā klāsim, —

kā tie, kad mielastus sev gaisa dārzos

reiz sarīkoja Bābelē. Ar dziesmu

es dvēsli tuvāk celšu debesīm,

kā toreiz gaisa dārzi.

Bianka

Bet mans vīrs

var pārnākt negaidīts. Te nava droši.

Gvido

Bet tu tak teici, ka viņš ārpus mājas
šo nakti palikšot.

Bianka

Nav īsti zināms.

Viņš tikai teica — varbūt tas tā būšot.

Viņš pats vēl nezināja. Sūtīt dzīrās

še veco krustmāti pa nakti, ja šis

pats mājās netikšot. Tās nav.

Gvido

(satrūkstas.)

Kas tur?

(Klausās. Vāji atplūst Marijas balss. Tā ar kādu strīdas.)
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Bianka

Tur Marija. Varbūt ar kādu veču,

no tenkām apvainota, tagad rājas.

Gvido

Bet man tā likās — otra balss bij vīra.

Bianka

Jau kluss viss. Večas bieži aizsmakušas.

Jums, siņjor, tomēr laiks uz mājām doties.

Gvido

Vai, Bianka, es tevi spēju atstāt?

Tavs skaistums mani pirmāk vilināja,
un manās acīs modās slāpju neprāts.
Bet nu — tavs prāts; tā zieda aromāts,

kas pilnīgs bija būdams pumpurā.
Nu liek tas aizmirst to, kas pats viņš bijis.
Kā atstāt ziedu tam, kas iemīlējis

jau zieda lapiņu. Līdz šitai dienai

es biju bagāts Florencijas princis,
bet nu tik nabags mīļotājs, kam gribas
no pūļa bēgt un atstāt galma mirdzu

un kaut kur noslēpties, vai Belosgvardo,
vai Fjezolē, kur rozes bagātīgi .

pavisam aizēnotu marmorvillu,
kā sienu skaņā atbalss atbildēja
Dekamerūnas smiekliem; tavi smiekli

tur tikpat jautri skanētu. Nu teic,
vai mīli mani? — Jeb ar garu skūpstu
bez vārdiem iedur manās krūtīs „jā"!

Bianka

Teic, kas ir mīlēt?

Gvido

Mīlēt — tas ir saplūst
par vienu diviem prātiem, sirdīm, dvēslēm, —

ikkatrā domā, katrā jūtā, gaidā.



278

Bianka

Kas mīlē šā, tie varētu pat būt

i' mēmi; taču tie, kas jūt un domā,

aizvien uz mata vienu un to pašu,
kas tiem vairs atliktos ko teikt viens otram?

Gvido

Jā, mīlestība ... divas pasaules
tai stopas bezgalīgā apmaiņā.

Bianka

Mans vīrs še teiktu: robežmalas tirgs,
kur mainās rietumnieks un austrumnieks

ar precēm dažādām.

Gvido

Ja tā, tad teikšu —

ka mīla, mīla ir, ka tā ir skūpsts
un cieši apkampieni un

.. .

Bianka

Mans vīrs

to pašu saka sestdiensvakarā,

kad rēķinus slēdz veikalgrāmatā.

Gvido

Mans prāts ar tavu, — tiešām nelāgs pārs,
kā pati tu ar tavu veco vīru,

bet zinu es, ka mana jaunība
un kaislas, spēks — daudz vairāk piederīgi
ar tavu skaistumu, kas mirdz un aizrauj,
kā nenozīmīgs darbs un veci gadi.

Bianka

Lūk, tas bij skaisti teikts! Man šķiet —uz tevi

viņš nedrīkstētu pat ne acu mest,
kā pūcēm bailes saulē paskatīties.
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Viņš — salīkusi ēna, kādu skaistais

tavs stāvs uz mēslu čupas ceļa malā,

man liekas, mestu. Bet ja kristu tā

kur citur — nu, varbūt uz gludas grīdas,

aizvienu vēl tā vairāk izskatītos

pēc cilvēciska veida nekā viņš.

Gvido

Jā, tirgotājs, pēc peļņas rūpēs smokot,

kļūst gribot negribot par zaķpastalu;
tam rūpes pastāvīgi garu māc.

Kas, būrī tupot, vienīgi caur restēm

pilns naida citu dzīves priekus vēro, —

tā dvēsele aizvien mēdz tumša būt.

Nekā viņš nespēj baudīt; viņa prāts

pilns domām tik par to: bet cik tas maksās?

Bianka

Es viņa acīs tikai — tēva meita,

tāds skuķēns, kurš ir mācīts aust.

To iedomājies, viņš nekad gan laikam

vēl nebūs, ka man arī sejs, tāds sejs,
kas visiem kavalieriem, kuri ceļā
man gadās, atpakaļ liek atskatīties.

Gvido

Ai, skaistā zvaigzne, redzu — tava nakts

daudz tumšāka nekā man likās!

Bianka

Mūžam

viņš gaida, kaut ko gaida, drūms un īgns.
Pats sevī čukst kaut ko, un it nekad

ar laipnu vārdu nerādīsies ļaudīs.
Kad nejauši mans skats ar viņa tiekas,

jau drebu, zinot, ka viņš aprēķina,'
cik maksā tas, ko esmu apģērbusi.
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Gvido

Bēdz no šīs dzīves prom un aizmirst' viņu
un kļūsti svabada! Kā tauriņš raisies

no tīmekļiem, kas tavu sirdi saista,

un kopā aizlidosim rožu krūmu

un sārto ziedu ēnā, kur mūs mīla

tā apburs, ka tev līdzšinējā dzīve

par sapni liksies, smagu, ļaunu sapni,
kas zuda jaunai dzīves blāzmai austot.

Bianka

Vai t' es to nedarītu?

Gvido

Stājies jautāt
un velti domāt par šo lietuvēnu.

Nāc, dosimies, kur rožu purpurziediem
ir lejas pilnas; kauču dzīvos ļaudis,
kas ļaunos sapņos vajājuši mūs, —

no dižā atstatuma mazināti,
mums lielāki vairs viņi neliksies

kā sīkas rudzu rogas, kuras dreb

no putna spārnu vēja; viņu balsis,
kas citkārt griezīgas bij, neaizsniegs
vairs mūsu dzīves. Zaļās kalnu gāzēs
iz rožu alām vērsimies mēs viņos
un jautāsim viens otram: vai tas viss,
ko varam redzēt šeit, nav tikai glezna,
kur dzīvības diez' kādas cita citu,

kā agrāk, niknumā un dubļos žņaudz?

Vai nāksi, Bianka, ak vai tu nāksi?

(Uz trepēm troksnis.)

Kas tas par troksni?

(Durvis atveras. Gvido un Bianka atiet viens no otra. lenāk

Simone.)
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Sim o ne

Tik lēni, siev'? Nu, saiminiekam pretim

gan klātos pasteigties! Še mētels mans —■
nē, papriekš aizsaini šo. Rau', kur smagums!

nav pārdots it nekas. Tik mētelis —

ar ādu šūtais — kardināļa dēlam.

Viņš sākšot nest to, tiklīdz kritīšot

šā tēvs. Un cer — tam jānotiekot drīz.

Bet kas tad šis? Re, re — tev ciemiņi!
Nu, radnieks laikam gan. Un jādomā —-
no svešām zemēm tikko pārceļojis, —

bij jāiegriežas, kaut ar' saimnieks laukā.

Ak, piedodiet, mans draugs. Jo redziet: nams

bez saiminieka ir kaut kas tāds tukšs

un neglīts, it kā dzerams kauss bez vīna,

kā makste, kurā tēraudasmens trūkst,
kā dārzs bez saules, kurā puķu nav.

Jā, vēl reiz, atvainojiet, mīļo brālēn!

Bianka

Ne brālēns viņš, ne arī radnieks kāds.

Sim o ne

Ne brālēns viņš, ne radnieks? Esmu pārsteigts.
Jā, kas tad viņš, kam labpaticis tā

par mūsu viesi pašam izredzēties?

Gvido

Mans vārds ir Gvido Bardi.

Sim o ne

Kā, vai jūs
mūs' lielā valdinieka dēls, kā pili
ik naktis mēnešsudrabā es redzu

kā baigas ēnas savas būdas logā?
Sveiks, Gvido Bardi kungs! Vēl otrreiz — sveiks —

no visas sirds! Un ceru — mana sieva
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vel nebūs paguvusi nogurdināt

jūs tukšām pļāpām, kā to sievas mēdz . . .

Gvido

Ak nē jel! Jūsu cienījamā kundze,
no kūpas skaistuma ir jābāl zvaigznēm,
kas mēnešdieves bultu mirdzu pārspēj,
tik laipni mani uzņēma, ka labprāt,

ja tikai jums un viņai patiktos,
vēl dažu labu reiz jūs apciemotu.
Kad veikallietās vajadzēs jums aizbraukt

kur tālāk, palikšu pie viņas šeit,
lai izklaidētu vientulības skumjas,
lai viņa pārāk pēc jums neilgotos,
Ko teiksiet, mīļais Simone, uz to?

Simone

Ak, cienījamais siņjor, tādu godu

jūs parādījāt man ar saviem vārdiem,

ka mana mēle gluži sastingusi
kā vērga mēle. Spēku trūkst man izteikt

tos vārdus, kurus gribas teikt, un tomēr

man savu atzinību neizsacīt

ir nepieklājīgi. No visas sirds

jums pateicos par to. Ar šādiem darbiem

var sanīdušās valstsdaļas no jauna
vest saticībā, — ja kāds princis, cēlies

no augstas dzimts, kā jūs, un izglītībā

jums blakus stādāms, neievēro žogus,

ko liktens starp mums cēlis, apmeklēdams
visvienkāršākā drauga kluso namu.

Un tomēr, augsti godājamais siņjor,
varbūt, es pārāk drošs jau! Gitu reiz

jūs gaidīšu kā cienījamu viesi;

bet šodien, vai nav tiesa, atnācāt

pirkt manas preces? Zīdu vai ar' samtu —

būs visa diezgan. Arī smalki audi —

tik smalki, mīksti, ka es pārliecināts —
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pat jūsu garšu viņi apmierinās.
Kaut laiks gan, tiesa, nu jau stipri vēls,

bet nabags tirgotājs, pēc graša alkdams,

i' nakti gatavs strādāt, tā kā dienu.

Tās muitas augstas, un tad katris pilsēts

ņem tikai jaunas nodevas pa kārtai.

Nav prakses komijiem, bet sievām — tām

nekādas jēgas nava tirdzniecībā,
un veiksmes jau ne drusciņas, kaut gan

man šodien Bianka ir ievilkusi

pavisam retu pircēju. Vai ne?

Vai nav tas tiesa, Bianka? Bet pietiks.
Kur aizsains mans? Vai nedzirdi — kur aizsains?

Nu, attin, sieva. Ātrais' vaļā virves.

Ar celi nometies uz grīdas — labāk tā!

Ne šito! — To! Nu — drīzāk, drīzāk! Zini,
ka pircējam nav patīkami gaidīt,
tā pacietību bīstami ir mērīt.

Lūk, lūk viņš! dod tik šurpu — prātīgāki!
Tas nav vis lēts kaut kas, to aizkārt bailes!

Nu paskatieties, siņjor!

Gvido

Es te protestēju!
Priekš kam šīs pūles, kad tak izvēlēties

no zīda un no citām jūsu drānām

nav jāsteidzas. Gan kādu citu reiz.

Simone

Nē, atvainojiet! Redziet — Lūkas damasts

ar sudrabrakstiem un ar rozēm. Rozes

šīs izšūtas ar tik varenu mākslu,

ka trūkst tām vienīgi tik aromāta,

lai piemānītu izklaidēto prātu.
Nu pataustiet tak drusciņ: tā kā ūdens

tas mīksts; bet stipris, nu — es saku — tērauds!

Bet rozes, rozes! Tīrais mākslas brīnums!

Man šķiet, ka tādas rozes pavasarim
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pat Fjezoles un Belosgvardas kalni,
šīs rožu dzimtenes, sviest klēpī nevarētu.

Un ja ar' sviestu, tomēr viņu ziedi

drīz novīstu un būtu nāvei lemti;
tāds liktens visam skaistumam, kas pamests
ir vējiem, lietum. Pati daba cīnās

ar savu skaistumu kā Medeja,
kas pati savus bērnus maitā. Nē, nē —

jel paskatieties uzmanīgi, siņjor:
šai damastā ir vasara bez gala —

šīs rozes ziemas elpa neaizkārs.

Par olekti, nudien, pats samaksāju
es dukātu, nu — īsto sarkano —

daudz gadu krāto.

Gvido

Simone, mans labais,
būs diezgan, es jūs lūdzu. Šoreiz pietiks.
Es rītu savu kalpu atsūtīšu —

tas samaksās jums divkārt.

Simone

Devīgs princis!
Es skūpstu jūsu roku. Bet man tomēr

vēl vienu dārgumu jums jāparāda.
Kāds mētelis, priekš svinīgām valsts dienām

ko izšuvusi venēcietes roka.

Kā musturs — granātāboli uz samta;

un katris graudiņš viņos — tīra pērle;
i' apkakle ar pērlēm izrakstīta,
tās izskatās kā klusā vasars naktī

pa ielu izbārstīti taurenīši;

un bālas tās kā mēness rīta stundā,

kad tas caur restēm neprātniekam spīd.
Lūk, rubīns deg ...

kā balta ogle. Romā

pat svētam tēvam tamlīdzīgu nav;

i' Indijā tam biedri neuziesiet.

Ar' vērpums savā ziņā apbrīnojams.
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Celiņi pats priekš lielā Lorenco

nekad nekā nav skaistāka vēl radījs.
Jums tiešām viņu vajadzētu nest,

jo cienīgāka taču nav par jums!
Viņš tā jums stāvēs! Te, no viena sāna,

lec veiklis ragains fauns no tīra zelta,

lai ķertu sudrabnimfu, bet te otrā

stāv klusums. Rokā viņam, redziet, kristalls

Kāds tieviņš viņš, kā vārpa, kuru putns
ir viegli ielīgojis spārnu lidām —

ne vairāk. Bet tad, siņjor, izstrādājums —

nu, tīri liekas — elpo . . . pareizāki:
tas elpot sāks, bet tagad aiztur dvašu.

Vai nav tas tiesa, mīļā Bianka,
šī dārgā drāna princim Gvido Bardi

vislabāk stāvēs. Saki tak to viņam.
tev kaunēsies viņš atsacīt, lai maksa

ar būtu it kā prinča izpirkšanai.
Tev nav tur mazāk peļņas nekā man.

Bianka

Vai domā — es tavs komijs, ka lai sāku

dēļ tava mēteļa še blēņoties?

Gvido

Nē, mīļā Bianka, tik ļauj — es pirkšu,
es pirkšu visu, ko tik piedāvās
man godājamais tirgotājs, jo princim
ir jātiek izpirktam: tas siņjors laimīgs,
kas šādā jaukā gūstniecībā kritis.

Simone

Man metas kauns. Vai pirksit jeb ar nē?

Ap piecdesmiti tūkstošu tas maksā,
bet jums to atdodu par četrdesmitiem.

Ja tas vēl dārgi — nu tad sakiet paši.
Ak, kaut man laimētos jūs kādreiz redzēt

šai brīnumā, uz austuvēm kas radies,
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starp cienījamām galma skaistulēm,

kā puķi puķu vidū. Esmu dzirdējs,
ka augstas dāmas galma aprindās

par jums bez gala, siņjor, sapņojot.
Kurp neietu tik jūs, kā mušas viņas
uz katru soli pakaļ dzītos jums,
lai labpatiktu jums. Es esmu dzirdējs
par vīriem, kuri izgreznoti ragiem
un lepni viņi jūtoties tos nesot,

it kā tā būtu mūsu laiku mode!

Ek, mode!

Gvido

Dzirdiet, mīļais Simone,
man jūsu pļāpāšana sāk jau apnikt,

jūs aizmirstat — mums līdzās dāma stāv.

Nav domājams, ka viņas smalkā dzirde

pie šādām rupjām skaņām pieradusi.

Simone

Ak, piedodiet! Es aizmirsos. Un vairāk

jūs neapvainošu. Tik lūdzu, sakiet

vai mēteli šo pirksiet vai ar' nē?

Nu, protams, pirksiet. Kas tad nu priekš jums
tie četrdesmit tūkstoši? Tik spička!
Jums, Džiovani Bardi mantiniekam!

Gvido

Mans mantu pārzinis Antonjo Kosta

rīt visu izdarīs. Viņš atnāks šurpu,
simts tūkstošus jūs dabūsit no tā.

Vai būsit mierā?

Simone

Kā — kā? Simtstūkstošus?

jūs teicāt: simtstūkstošus! Ticiet man —

nu palieku pie jums uz visiem laikiem

es parādnieks. No šodienas šī māja
un viss, kas viņā, jūsu, tikai jūsu.
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Simts tūkstošus! Prāts mulst sāk, kad to domā

nu bagātākais es no visiem kupčiem.
Sev vīna dārzu nopirkšu un mājas,
un austuves vai visas tad būs manas.

No Milānas līdz Palermo ar viņām
tad strādāt likšu vienīgi priekš sevis.

Un pērlēm, kuras Arābijas jūpā
guļ paslēptas zem ūdens klusās alās,

par manām jākļūst. —

Godājamais princi!
šī nakts jums rādīs manu mīlestību,

kas ir tik stipra, ka jums atsacīts

nekas vairs netiks, ko tik iekārosiet.

Gvido

Bet ja nu Bianka man iepatiktos?

Simone

Jūs, siņjor, jokojat! Vai tiešām viņa
ir prinča cienīga? Tā radīta,
lai austu un lai saimniekotu mājās ...
Vai ne tā, Bianka? Tas tiesa? Redzi,
lūk gaida austuves, tik sēdies klāt!

Nav smuki sievai mājās būt bez darba:

caur kūtrām rokām sirds tiek vieglprātīga.
Es teicu: sēdies!

Bianka

Ko t' lai aužu?

Simone

Sāc

vai kādu mēteli, — to nokrāsosim

pēc purpurā. Reiz Skumjas viņā ies;
vai labi garu vilnaini, kā lenti, —

bērns, dzimis nestundā, no mātes pamests
kaut kādā kaktā, viņā raudās reiz;

vai palagu, kas dārgām zālēm slacīts,
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par segu pedejo kļus aizmigušam.
Aud, kas tev patīk — man viss viena alga.

Bianka

Diegs pārrāvies, un, liekas, mēmam ratam

ir arī apnicis bez gala griezties;
pat austuves sāk kurnēt pret šo darbu, —

es šonakt neaudīšu.

Simone

Nu, kā zini!

Ne šonakt, toties' rītu. Katra diena

lai tevi darbā redz, kā Tarkvinijs
pie darba Lukreciju atrada, jeb vai

pēc Tarkvinija Lukrecija tvīka?

Kā zināt? Ko gan nerunā par sievām!

Tā ja! Bet, siņjor, ko lab' dzird no jauna?
Es Pizā dzirdēju par tādām lietām,
ka esot angļu kupči sarunājšies
un nosprieduši savu vilnu pārdot
daudz lētāki, nekā to likums atļauj.
Jau lūgums esot siņjorijā iesniegts.
Ko teiksiet? Vai nav smalki? Kupcis kupcim
kālab lai būtu vilks. Vai ārzemniekiem

tas piekrīt: mūsu likumīgo peļņu
zem likumības segas lūkot laupīt?

Gvido

Kā es jums šādā lietā varu līdzēt?

Vai ķildu uzsākt man ar siņjoriju?
Vai apģērbt drānas, kurās muļķu kupči
no tādiem pašiem muļķiem sapērk preces,
lai pārdotu tās vēl lielākiem muļķiem?
Nē, mīļais draugs, ar vilnu tirgoties
tavs īstais amats. Manām gara tieksmēm

pavisam citi mērķi.
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Bianka

Labais princi,

jel nedusmojieties uz manu vīru:

tā dvēsele ir dzīva tik uz tirgus,
un sirds pukst vienīgi no vilnas cenām.

Bet savā ziņā tomēr godīgs viņš.

(Uz Simone.)

Kā nav tev kauna! Cienījamais princis
mūs apmeklējot rād, mums tādu godu,

bet tu ar savām nejēdzīgām pļāpām
liec viņam garlaikoties. Atvainojies!

Simone

Es lūdzu atvainot. Un parunāsim

par kaut ko citu. Stāsta — svētais tēvs

caur vēstuli lūdz franču virsvaldnieku

ar karaspēku doties pāri Alpiem
un Itālijā mieru nodibināt,
to mieru, kas par asiņainiem kariem

un savstarpējām jukām sliktāks būs.

Gvido

E, stājāties jel reiz ar saviem frančiem!

Tie vienmēr solās nākt un nekad nenāk.

Bet kāda daļa man ar viņiem, mīļais?
Ir lietas, kas daudz svarīgākas man.

Bianka (uz Simone)

Tu tiešām augsto viesi nogurdini.
Nu kāda daļa tam ar frančiem? Gluži

tāpat kā tava vilna.

Simone

Jā, tas tiesa.

Kā redzu, valdiniekiem redzes aploks
ir kļuvis tikpat plašs, kā šitā būda —

tur trijām dvēselēm tik vietas pietiek.
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Kā sliktam krāsotājam šaurā kublā

tiek drānas gabals saspiests, tā pa reizei

tiek saspiesta vispasauls bezgalība
līdz plaukstas platumam. Jā, var jau būt,

ka tagad uznākuši tādi laiki.

Lai notiek tā, un šitā istabele

lai kļūst par milzu skatuvi, uz kuras

ir jākrīt karaļiem, bet mūsu dzīve

lai kļūst par ķīlu, ar ko rotaļājas
pats Dievs. Es nezinu, kālab to saku.

No ceļa piekusis. Un jājot zirgs man

trīs reizes klupa. Tā nav laba zīme!

Jā, siņjor, visa mūsu šitā dzīve

nav graša vērts, tukšs veikalniecisks joks.
Mūs izpārdod visnekrietnākā tirgū.
Kad piedzimstam, par mums raud mūsu mātes;

kad mirstam, nekrīt asara neviena —

Neviena pati! (Aiziet skatuves dibenā.)

Bianka

Kas par gudrām runām!

Viņš pretīgs man ar dvēseli un miesu.

Uz viņa bālās pieres baiļu zīmogs,

un rokas bālas, it kā apšu lapas

pēc pavasara vētras, viņas dreb

no liela nespēka, un zilās lūpas
šļāc tukšo vārdu neprātīgās putas

kā strūklu aka, šļāc un aizraujas.

Gvido

Viņš, Bianka, nav vērts, kad es tev saku,

ne tavu vārdu, ne ar' tavu domu.

Viņš godīgs blēdis, pilns ar tukšām frāzēm,

lai dārgi pārdotu, ko lēti pircis.

Tukšs, muļķīgs pļāpa seklā vārdu tirgū,
tāds nelga, kādu lēti nevar satikt.

Bianka

Kaut nāve viņu parautu uz vietas!
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Simone (apgriežas)

Kas pieminēja nāvi? Ai, neviens,

neviens lai tagad nerunā par nāvi!

Ko tā lai darītu šai jautrā namā,

kur tikai sieva, vīrs un mīļots draugs

tai sastopami? Lai tā turpu iet,

kur sievas godīgas, kam apnikuši
ir vīri, gultu priekškarus laiž zemē

un kumurojas palagos, kas pilni
ar netiklības pēdām, atļaudamas
viszemākajām kaislām pilnu vaļu.

Tas viss skan ērmoti, jā. Bet tas tiesa.

Ak, Bianka, tev pasaule vēl sveša,

par daudz tu vientuļa, par daudz tu laba . ..
Es dzīvi pazīstu. Bet, ak, ar gadiem
tik prāts sāk rasties. Mati man jau sirmi

,

un jaunībs spēku nava miesās vairs.

Bet lai! jau dziegan par to ticis runāts.

Šai naktij jautrības — diez' kāpēc — gribas
Tad būsim arī jautri, kā jau piekrīt
būt saiminiekam, kuram mājās viesis,

mīļš, necerēts, uz sveicieniem kas gaida.
Bet kas tad šitas, siņjor, vai tad jums
ir kokle līdz? Mums dziesmu uzspēlēsiet?
Ak, uzspēlējiet, siņjor! Atvainojiet,
ka es tik drošs. Es lūdzu ..

.

Gvido

Tik ne tagad!
Varbūt, ka kādu citu reiz, mans mīļais.

(Uz Bianku.)

Kad būsim divatā mēs, tu un es,

un klausīsies uz mums tik debess zvaigznes
un greizsirdīgais mēness

. ..

Simone

Nē, nē — siņjor!
Es lūdzu jūs! Cik dažu labu reiz
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man nācies dzirdēt: viegls ķēriens stīgās
vai rātnis dvesiens niedras strobulī,

vai pūtiens metallraga cietā kaklā,

kas nāk no mākslinieka, dvēsli skumjo
no ikdienības tumšiem mūriem izved.

Tāds burvīgums guļ apslēpts šādās skaņās,
ka viņu vara cietumlogus atver,

un nevainība vīnlapas sprauž matos

un līksmojas kā Menada, un dej.
Es zinu, siņjor, jūsu kokle šķīsta,
un tādēļ uzspēlējiet, ieprieciniet

jūs manu dvēseli ar maigām skaņām, —

tā cietumā smok, tikai skaņu vara

spēj vienīgi no ārprāta to glābt.
Lūdz tu ar' viņu, Bianka.

Bianka

Jel stājies!
Gan mīļais viesis izredzēs pats laiku

un vietu īsto. Tas vēl nava nācis.

Te velti uzbāzties.

Gvido

Mans Simone,

varbūt, ka citu reiz; bet šovakar

no kādas citas mūzikas man pietiek:
tā Biankas balss, maigi vilinoša,

no kuras skaņām apburts paliek gaiss,
un zeme atstāj savu veco ceļu,
bet centris jaunajam ir viņas skaistums.

Simone

Jūs glaimojat. Gan tiesa — labdarība,
kā daudzām sievietēm, ar' viņai piemīt.
Bet skaistums, jā — man šķiet, — tas ir tā manta

ko saukt par savu viņai nava lemts.

Varbūt, tas taisni labi.

Bet nu tagad,
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ja, siņjor, jūs pavisam negribat
ar kokles skaņām mani uzjautrināt,
tad uzdzeriet vismaz ar mani drusciņ. (Uzskata galdu.)

Galds uzklāts un priekš jums ar' viss jau gādāts.
Dod krēslu, Bianka, un piever logu
un aizšauj dzelžu bulti, nepatīkas,
ka ziņkārīgo lūrētāju acis

var redzēt mūsu jautrību.
Un tagad

uz veselībām, siņjor, celiet kausu,
kas līdz pat malām piepildīts ar vīnu.

(Viņš piepilda divus kausus, pie kam pudele manāmi dreb viņa

rokā, un kad Gvido paceļ savu kausu, uz galdauta paliek plan-

kums no slapjā dibena. Simone, to ieraudzījis, satrūkstas un

noliek savu kausu atpakaļ uz galda, nemaz viņa neaizkāris.)

Kāds savāds plankums galdautā? Kā vāts —■
kā purpurvāts reiz Pestītāja sānos!

Jeb tikai vienkāršs vīns? Bet dažkārt teic:

kur izlīst vīns, tur asinīm ir jālīst.
Nu, protams, bābu pļāpas.

Drīkstu cerēt —

mans vīns pa garšai jums? No Neapeles
kas vests, tas kvēl kā Neapeles kalni.

Daudz veselīgāku un stiprāku
dod mūsu pašu ķekari..

Gvido

Nu tiešām,
tavs vīns man patīk, Simone. Ja atļauj,
es dzeršu: Bianka lai dzīvo sveika!

Bet vēlētos es, lai tā savām lūpām,
kas līdzīgas ir purpursārtām rozēm,
pie kausa pieskartos un vīnu tā

man saldinātu. Bianka, nu raugi! (Bianka dzer.)

Es saku: bibleisko bišu medus

ir vērmeles pret šito malku. — Kālab

jūs, Simone, no dzīrēm atraujaties?
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Simone

Es, siņjor, pats ar' brīnos, kālab šodien

gan nespēju ar jums ne ēst, ne dzert?

Nav lāgā man, un kaut kas tāds kā drudzis

pa citkārt mierīgajām asnīm šaudās,

un smadzenēs lien nemierīga doma,

kā čūska lēniņām — no kakta kaktā,
kā vājprātis, no vienas būdas otrā,

man iekšās ģifti lej, un briesmīgs riebums

pret visu rodas apetītes vietā. (Atiet sānis.)

Gvido

Nu, mīļā Bianka, tavs kupcis īgnis
un garlaicīgs. Man liekas — jāiet būs.

Rīt atkal atnākšu. Tik noteic laiku.

Bianka

Kolīdz sāk gaisma svīst. Jo kamēr tevis

es neredzu, ir mana dzīve tukša.

Gvido

Ak, izplūst tavai matu naktij ļauj
un ļauj man tavās acu zvaigznēs vērties,

ļauj ieraudzīt man tajās sevi pašu,
kā spogulī. Un paglabā tur mani,
kaut tikai ēnu manu. Neraugies
uz garlaicīgām lietām apkārtnē,
kas mani neatgādina tev. Esmu

uz visām lietām greizsirdīgs, pār kurām

tavs skatiens pārslīd.

Bianka

Esi pārliecināts —

tavs veids no šīs dienas arvienu būs

man acu priekšā. Mīlestība spēj
visniecīgākai lietai pievienot
vissaldās atmiņas. Bet nāc, ak nāc,
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pirms agrie cīruļtreļļi modināt

sāks miegā ieaijāto pasauli.
Uz lievenēm es tevi gaidīšu.

Gvido

Pa trepēm, klātām sārtām zīda segām,
kas pērlēm apbērtas, tad nāksi tu

man pretim, putu baltām kājām slīdot,

kā vieglis sniedziņš rudens rožu krūmā.

Bianka

Kā vēlies. Jo no šīs dienas es tava

uz mīlestību un uz nāvi.

Gvido

Laiks

Man, Simone, jau iet..
.

Simone

Tik drīz? Kādēļ?

Vēl katedrāles zvans nav nositis

pat pusnakti. Un vaktnieki, kas taurēm

pa ielām kaitināt mēdz mēnesi,
vēl visi mierīgi guļ savās būdās.

Vēl drusciņ pakavējieties. Es bīstos —

Dievs zin, vai jūs kādreiz vēl redzam še?

Un manu sirdi skumdina šīs baismas.

Gvido

Tās veltas bailes, Simone, — vienmēr

es būšu jūsu uzticīgais draugs.
Tik šodien tiešām laiks man doties mājā;
līdz rītam, Bianka

Simone

Ka tā, tad tā!

Kaut labprāt vēl ar jums es parunātos,

mans jaunais draugs, mans godājamais viesi
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kā redzams — nava lemts. Pie tam, es zinu,

jūs gaida tēvs un ilgojas pēc jums,

pēc jūsu balss un piešu žvadzēšanas.

Jūs viņam vienīgs, atbalsts pēdējais
un ziediņš vienīgais starp nezālēm.

Gan brālēni.
. .

bet tie jau viņu nemīl.

Vismaz tā melš, — un man tik tā vien liekas —

tie jūsu mantojuma dēļ jūs apskauž
un jūsu vīna dārzus mēro skatiem,

kā ķēniņš Akabs toreiz Nabat' dārzu.

Nu, protams, tas viss tenkas, vai nu mazums

tiek sapļāpāts.
Ar labu nakti, princ!

Šurp lāpu, Bianka! Jo trepes vecas

un satrūdējušas, bet mēness bālais

kā skopulis sāk žēlot savus starus

un gaišo seju rauga maskā slēpt,
kā ielas staigule uz zveju ejot,
lai naīvo brāli savos tīklos ķertu.
Jums mēteli un šķēpu atnesīšu —

jel atļaujiet — man jāpakalpo jums, —

man mazpilsonim tādu retu godu
jūs parādījāt, vīnu ar man' dzērāt

un bijāt atklāts, vienkāršs. Es un sieva —

cik dažu reiz šo nakti pieminēsim
un visas viņas sekas

. . .

Šurpu šķēpu!
Feraras tērauds, lokans tā kā čūska!

un, protams, tad — kā čūska arī nāvīgs.
Nav vārdam vietas! Dzīves raibos ceļos
ar šādu ieroci bez bēdām jūties.
Tik smalku asmeni es redzu pirmreiz.
F man ir šķēps, tik drusciņ aprūsēj's, —

mēs miera ļaudis, pacietības bērni;
mūs māca kaklu liekt zem smagās nastas,

par netaisnību nekurnēt un klusot

nest pārības, kā cietējtauta žīdi,
kas mūžam cieš, un beidzot galu galā
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no savām ciešanām sev peļņu gūstam —

Reiz uzbruka, netāl no Padujas,
man ceļā laupītājs un noņemt zirgu
ar precēm gribēja. Bet tomēr rīkli

es viņam pārgriezu. Jā, dažreiz varu

es panest apvainojumus un kaunu

un daždažādus neģēlīgus vārdus

un atklātu pret mani necienību. —

Bet tas, kas iedomājas kaut ko nozagt,

kas pieder man, — un lai tas arī būtu

kaut māla trauks, no kura kādreiz dzeru, -
tas dvēseli un miesu liek uz spēli
šai sādžā. Jā, cik ērmoti tie pīšļi,
no kā mēs taisīti!

Gvido

Ko nozīmē tas?

Simone

Man, siņjor, zināt gribētos, vai tērauds

nav manam šķēpam labāks nekā jūsu?
Vai nepamēģināsim drusku? Jeb vai

jums izliksies tas pazeminājošs,
lai jūsu asmens krustotos ar manu,

kaut ar pa jokam?

Gvido

Patīkamāka

nekā man nav, kā stāties krūt' pret krūti

ar jums uz šķēpiem, vai tas joks vai tiesa.

Dod manu šurp un atnes drīzāk savu.

Šai naktij izšķirt lielo jautājumu,
kam tērauds cietāks: kupčelim vai princim
Jūs taču teicāt tā? Ko gaidāt vēl?

Simone

No laipnībām, ar kādām mūsu namu

jūs, siņjor, apbērāt, šī visu lielā,
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Šurp šķēpu, Bianka. Tas smalki. Pacel

prom galdiņu un krēslu. Vajag' vietas

priekš mūsu divkaujas. Un rādi gaismu
ar lāpu mums, lai mūsu sacīkste

no jokiem nepārvēršas nopietnībā.

Bianka (uz Gvido)

Tu nokauj viņu!

Simone

Lāpu, Bianka! (Sāk cīnīties.)

Še! A! Aha! Ak tā? Lūk še! Vai re'!

(Gvido viņu ievaino,)

Tik skrambiņa! Par daudz krīt lāpas gaisma
man acīs. Bianka, vēl nav ko skumt!

Tas nieki, siev'. Es ievainots,

bet gluži viegli. Paņem kādu drānu

un pārsien man šo roku. Ne tik stipri!
Tak mīkstāk, sieviņ! Neskumsti par velti

un neraizējies! . . Nost, nav vajadzīgs, nost!

(Noplēš apsējumu.)

Vai nelaime, ka asins plūst! Vēl, vēl!

(Simone izsit Gvido šķēpu.)

Vai redzat, siņjor, taisnību es teicu,

mans asmens bija labāk norūdīts,

un tērauds cietāks. Tagad kinžālus

mēs paraudzīsim.

Bianka ("z Gvido)

Nokauj viņu, nokauj.

Simone

Dzēs' lāpu, Bianka! (Bianka izdzēš lāpu.)

Un tagad, kundziņ,
uz dzīvību un navi, kamēr kritīs
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viens no mums, vai ar' abi, vai, ja lemts,

vis' trīsi. (Cīnās.)

Tā un tā un tā! O, velns!

Nu, beidzot, esi tomēr manos nagos.

(Simone pārspēj Gvido un nomet viņu pie zemes.)

Gvido

Ņem, pagāns, dzelžu nagus nost no kakla!

Es taču esmu tēvam vienīgs dēls,

un mūsu valstij vienīgs mantinieks.

Un Francija, kā viltīgs zvērs, tik glūn,
vai mūsu dzimtslīnija neizbeigsies,
lai negaidot mums uzkristu.

Simone

Tur muti!

Daudz laimīgāks tavs tēvs bez bērnu būs,

un Florencei pie stūres nava vajdzīgs
šāds netiklnieks. Ar savu dzīvi tu

tik gāni mūsu lilijas.

Gvido

Nost rokas!

Es saku: nolādētos nagus prom.
Laid mani vaļā!

Simone

Nē, ne! Veikli tu

man pagadījies, cerības nu veltas.

Vislielo kaunu tava dzīve nu

ir sasniegusi, kaunā viņa beigsies.

Gvido

Pirms miršanas es lūdzu garīdznieku ...

Simone

Priekš kam? Tu grēkus vari sūdzēt Dievam,

jau šonakti tu dabūsi To redzēt,



300

lai pēc tam neredzētu vairs nekad,

sūdz Viņam tos, Viņš taisnis ir, bet bargs,
un žēlsirdīgs, kaut taisnis .. .

Es, turpretim ...

Gvido

Ak palīdz, mīļā Bianka, man, — palīdz,
tu zini, ļauna nekā nedarīju!

Simone

A, dzīvība vēl melu lūpās raustās!?

Kā sunim mirt tev, mēlei karājoties!
Nu mirsti! Mēmā upe tavu līķi
bez vēsts uz jūru klusām aiznesīs.

Gvido

Kungs, pieņem manu nelaimīgo garu!

Simone

Un amen! Tagad tava rinda!

(Gvido mirst. Simone pieceļas un raugās uz Bianku. Viņa

tuvojas tam, it kā apžilbuši no brīnumiem, izstieptām rokām.)

Bianka

Kādēļ
man neteici, ka tu tik stipris?

Simone

Kādēļ
man nesacīji, ka tik skaista tu? (Skūpsta viņas lupas.)



Piezīmes
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Zemes dels.

Fr. Bārdas pirmais dzeju krājums, kas ietver no 1906.
—

1911. g. rakstītās dzejas, iznāca 1911. gada jūnijā grāmatu ap-

gādniecības Zalktis izdevumā ar J. Rozentāla zīmētu vāku.

Labs skaits dzeju pirmo reizi iespiests tūliņ krājumā. Dzejām,
kas vispirms parādījušās periodikā, šais piezīmēs uzrādīta viņu

pirmiespieduma vieta.

Mans arkls. Pirmiespiedums laikraksta Latvija literārā pie-
likumā, 1906. Nr. 6. Pirmiesp. 3.-—4. rindā: Izdzīt nevaru

Lāgā ne vagu. 1906. (arī pa daļai 1907.) gadā iespiestajās Fr.

Bārdas dzejās vēl gandrīz nemaz nav sastopama autora vē-

lākā raksturība: sākt dzejas rindu ar mazo burtu, ja teikums

nav noslēgts. Mani sapņi. Pirmiesp. arī Latvijas lit. pieli-
kumā, 1910, Nr. 51, ar virsrakstu Ecce homo. Zvaigžņu meita.

Žurnālā Zalktis, 1908, Nr. 2, 96.-97. lp. Zvaigžņu meitai un

sekojošai Zemes dēla cikla 1. daļai dots kopīgs virsraksts

Sāpēs pēc bezgala skaistām acīm. Zemes dēls. 1. daļa turpat,
98/—103. lp. 1. daļas 3. dzejas („Es svece plīvoša") pirmiespied.
trūkst. Cikla 2. daļa — Latv. lit. p 1910, Nr. 20, kā noslē-

gums ciklam Sāpēs pēc bezgala skaistām acīm. Zem dzejām
datums: V. 10. Augšāmcelšanās. Latv. lit. p., 1910, Nr. 16.

Asniņu dziesma. Turpat, 1907, Nr. 13. Pirmiesp. 4. panta
1. rinda: Nogrimst to dziesmas. Marta panorāma. Turpat ar

virsrakstu Panorāma, kā pirmā dzeja (otrā ir Asniņu dziesma)
divu dzeju ciklā Marta pasaule. Marta panorāmai pirmiespied.
pēdējais pants gluži cits:

Kā krēpains lauva gar mežmalu

vampatā dzejnieks un priecājas slēpu:
„v —

uch? nu es
.. . dēmons—dievs—pārcilvēks

... diez', ko tad lāč'
—

vai tas vēl zīž ķepu?"

Odu vakara deja. Turpat, Nr. 19. Sarķltes pavasaris.
Turpat, Nr. 21. Pirmiesp. 1. panta 4. rinda: vējš pūšas tā

lēni un smagi... 2. p. 1. r.: Vītolam laikam kas sevišķs no-

doma. 2. p. 3. r.: kalponi Grietu, dzird, pelguben's atstājis.
3. p. 1. r.: Lai nāk tā, kad nākdama vizītē. 3. p. 3. v. 4. r.:

Un — Grieta gan būtu daudz gudrāka, ja tā iemīlētos kādā

siena gubiņā vecā. 4. p. 2. r.: tālu prom, tālajās pavasar-

dienās. 6. p. 2. r.: pakaļ liek Haralds un ellīgi rej. Pans

aprīlī. Zalktī, 1908, Nr. 1, 109. lp._ Pūpoli. Latvijā, 1910,
Nr. 65. let saule gar kailajām liepām. Turpat. Lietus vī-

riņš. Turpat. Sapņu burvis. Zalktī, 1908, Nr. 1, 109.—110.

lp. Sūtījums. Latv. lit. p., 1911, Nr. 16. Vakars (Pie akas
iet meitas). Zalktī, 1908, Nr. 1, 107. lp. Nakts mese. Tur-

pat, 107.—109. lp. Dieva nams. Latv. lit. p., 1911, Nr, 17.

Pirmiesp. 12. rinda: sirms magoņu sēklu miegs. .
.

Idille.
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Zalktī, 1908, Nr. 1, 110.—111. lp. Pirmiesp. virsraksts likts

pēdiņās. levainots gulbis. Staros, 1908, Nr. 2, 153.—154. lp.
Pirmiesp. 22. rinda: nē, dzeltaini cālīši — Bērzi. Latv. lit.

p., 1911, Nr. 16. Mīlestība. Latvijā, 1910. Jaunība. Staros,

1907, Nr. 8, 581. lp. Plaukstošas meitenes dzied. Latv. lit.

p., 1911, Nr. 1. 16. Manas rokas. Staros, 1908, Nr. 1, 51.—52.

lp. Vai Tu? Latv. lit. p. 1906, Nr. 12 ar virsrakstu Jautā-

jums. Pirmiesp. beigu rinda: Dzeļ mani spārngaliem vaimanā

tāla. . . levainotais. Dzelmē, 1907, Nr. 2, 49.—50. lp. Sir-

majā stundā. Turpat, 1906, Nr. 4, 177. lp. ar virsrakstu Nakts-

dusai. Pirmiesp. 3. rinda: Savīst dvēs'lē skumja jūsma. 10.

rinda: Attek novārgusē mīla. 12. r.: Viņai esot salti... tik

salti. Dzeltainas lāses. Zalktī, 1908, Nr. 4, 49. lp. Tu mani

sāpini klusi. Turpat, 47. lp. Pirmiesp. beigu rinda: nāvi Tu

man būtu atnesusi. Mīlestības kaps. Latv. lit. p., 1910, Nr. 51.

Ziedonis. Staros, 1907, Nr. 8, 580. lp. Pļāvēja. Turpat. Vecā

pirtiņa. Latv. lit. p., 1906, Nr. 12. Vakars (Zaļganās remde-

nās ēnās). Staros, 1907, Nr. 8, 581.—582. lp. Nakts. Turpat,
582. lp. Miega dziesmas lieliem vīriem. Latv. lit. pielik.,

1910, Nr. 10. Gurdumā. Žurnālā Rīts, 1907, Nr. 2, 43.-45. lp.

Pirmiesp. 6. rinda: bet smagie, pubulainie padebeši mežmalā.

Pēc rindas „ir vienreiz piedzērusies tavu asiņu!" vēl šādas:

Jā — parādi, vismaz to parādi, —

jel pasaki tik, kur tas aug,

un es to atradīšu!

Nabadzība. Zalktī, 1908, Nr. 3, 99.—105. lp. Zvejnieces dzies-

miņa. Turpat, Nr. 5, 92.—93. lp. Arājs. Latv. lit. p., 1910,

Nr. 21. Pirmiesp. dzejojuma nodaļas atzīmētas cipariem un

tām nav virsrakstu, izņemot Meitenīti ar launagu. Tveicē 8.

rindā: Vai tēvainis tik nesāk dudināt? Gaidās. Staros, 1906,
Nr. 4, 229. lp. Rudens. Latvijā, 1910, Nr. 179. Pār birušām

lapām. Staros, 1907, Nr. 9, 692. lp. Pievakarē. Žurnālā Pret

Sauli, 1906, Nr. 3, 102. lp. Pirmiesp. 6. rinda: Lēni kur gaisu
lok. Naktī. Staros, 1906, Nr. 1, 16. lp. Rudens ūdeņi Laikr.

Rīta Blāzma lit. pielikumā, 1907, Nr. 1 ar virsrakstu Slīkoņi

(Dzīvos pieminot). Pirmiesp. 1. un 2. rinda: Zaļi tīklotām

acīm iz dīķa viņi klīstošos mākoņus vēro. 7. rindā: Mēneša

gaismā virs dīķa. Beidzamās 4 rindas:

Kaut nāktu kāds mākonīt's dusēt

zem vītola stīgainiem zariem
—

Uz debešu ūdeņiem rītu

tas laistos pilns palsajiem gariem.. .

Zem dzīvības koka. Staros, 1907, Nr. 9, 692. lp. Kad nāksi

atkal? Staros, 1906, Nr. 4, 230. lp. šis pazīstamais dzejolītis
iespiests šādā redakcijā:
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Kad pārnāksi?

Saulītei vaicāju
vakarā norietot:

Kad pārnāksi, sārtvaidzīt —

kad pārnāksi?

„Citu rīt —
citu rīt."

Ziedonim vaicāju
ar gulbjiem aizbraucot:

Kad pārnāksi, zeltmatīt —

kad pārnāksi — kad?

«Citu gad —
citu gad."

Jaunībai vaicāju
ar rozēm aizejot:
Kad pārnāksi, saulainā —

kad pārnāksi —
kur un kā?

«Kalniņā — dzeltainā kalniņā — —
—"

Tumša nama tumšās dziesmas. Staros, 1907, Nr. 2, 85.—87. lp.,

izņemot Strautu melodijas, kas iesp. Latv. lit. p., 1911, Nr. 16.

(Pirmiesp. pēc rindas «Maigās kājas tām pat puķēs sāp" seko-

jošās rindas trūkst.) Pirmām dzejolītim Akords pirmiesp. tāda

virsraksta nav. Dzejolī Līgavainis 1. rindā: Tumšajā krāsns-

kaktā nazi kāds trin. Dzejolī Audžu tēvs pirmiesp. 8. rinda:

Logs ledus puķēm tam aizauga. 9. v. 10. r.: brūnais skals

Nakts pirkstos izdzisa, un raudāt trīs bērni nemitējās. Divas

beigu rindas: Bet jūras meitas viļņos tulpes šķina. Rītam sar-

kanus vaiņagus pina. Sekošā dzejoļa (Pēdējā stīga) pirm-

iespieduma nav, tas iespiests Zalktī, 1908, Nr. 4, 48. lp. Alejās.

Zalktī, 1908, Nr. 4, 46. lp. Ar dzeltainu lapu. Turpat, 48. lp.

Atgriešanās. Latv. lit. p., 1910, Nr. 51. Pirmiesp. 3. panta
4. rinda: tiek viņai tās bezgala žēl. 4. panta divas beigu rin-

das:

Un asara atbild: „Ir es reiz

tā nācu. Bet atgriežos šā —"

Mirušā bērna dvēselīte dzied. Turpat, Nr. 19. Pirmiesp. 21.

rinda: Bet māmiņai es biju rīts. „Tā mani šūpoja, tā mani

pūpoja" — pirmiesp. divās rindās. 24.—26. rindas: Šūpuļa
virvēs kā zvaigžņotas lentes žū —žū dziesmiņa pina. Svešā

kapsētā. Turpat, Nr. 51. Pirmiesp. zem virsraksta iekavās

ne Ekspromts L. kapsētā, bet tikai Ekspromts. Rūdolfam

Blaumanim zārkā. Zalktī 1908, Nr. 3, atsevišķā nenumurētā

lapā, kurai otrā pusē Tirzmalietes dzejolis Mirušo sala. Dzī-

vība Staros, 1907, Nr. 2, 87. lp. kā beidzamais dzejolis ciklā

Tumša nama tumšās dziesmas. Zem virsraksta iekavās vel-

tījuma burts: J. Mājās (Pirmā dzeja ciklā Tēva piemiņai).
Latv. lit. p., 1909, Nr. 39. Pāri. Pret Sauli, 1906, Nr. 3, 102.

lp. Skaidu spilvens. Dzimtenes Vēstnesī, 1911, Nr. 114. Aitu
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Nr. 10, 781. lp. Pirmiesp. zem virsraksta: Notturno. Pelēkā

audēja. Turpat, 1906, Nr. 3, 149.—150. lp. Purva velni. Tur-

pat, 1907, Nr. 10, 731.—733. lp. Vārpu māte. Latv. lit. p.,

1910, Nr. 31. Druvu dieva rudens. Zalktī, 1908, Nr. 4, 50.—

51. lp. Meža nagaža. Latv. lit. pielik., 1910, Nr. 31. Sukuburs.

Turpat, Nr. 43. Vārpu mātei, Meža nagažai un Sukuburam

pirmiesp. kopīgs virsraksts Radi. Simsana gals. Zalktī, 1910,
Nr. 8, 152.—157. lp. Tamāras nakts. Turpat, 1908, Nr. 6,

I.—ll. lp. Pirmiesp. divi Tamāras monologi („Vai dziesma

tā, vai kalnos tamburīna" un „Nupat aiz pīnijām dzied eņģe-

līši") bijuši mainītās vietās. Sapņotājs pāžs. Turpat, 1909,

Nr. 7, 129.—148. lp.

Pirmās dzejas.

Atstātā. Rīgas Avīzes feļetona pielikumā, 1902, Nr. 47.

Raibais pavediens. Rīgas Avīzē, 1902, Nr. 100. Klusas dzies-

miņas. R. Av. feļetona pielikumā, 1902, Nr. 131. Nakts

matu irumā. J. Bērziņa rediģētā rakstu krājumā Jaunība

(A. Gulbja izd.), 1905, 55. lp.

Florentiskā traģēdija.

Šis Fr. Bārdas atdzejotais Oskara Vailda darbs iespiests
Staros 1907, Nr. 11 (825.-836. lp.) un 12. (908.—924. lp.).
Sākumā atdzejotājs licis šādu piezīmi:

Šī traģēdija, viens no Vailda pēdējiem un visgatavākiem

darbiem, kuru pats autors nostāda blakus Zalomei. Viņas lik-
tenis savāds. īsi priekš zināmās Melās katastrofas 1895. g.,

kura galīgi izpostīja Vailda dzīvi, viņas rokraksts līdz ar da-

žiem citiem darbiem mīklainā ceļā nozuda un nav vairs at-

rasts. Vēlāk Vailda draugam Robertam Rosām izdevās re-

staurēt tās lielāko daļu pēc atlikušiem pirmuzmetumiem. To-

mēr vairākas lapaspuses no sākuma "n viena lapas puse vidū

nebija vairs sadabūjamas. Šo iztrūkstošo pirmo daļu nesen

kāds cits Vailda draugs uzrakstījis pēc atmiņas, tā ka mums

šī traģēdija tagad visa, kaut gan, tā sakot, izlāpīta. Daļa, ko

uzrakstījis Vailda draugs, beidzas ar Simones pārnākšanu.
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