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Es nereāls esmu un gribu tāds būt —

man smalkāk un dziļāk viss svērts.

Par jums tikai pasmiešos kādreiz, varbūt,
lai dusmotos — neesat vērts.
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Dzīvības Kokam

Tu, lielais, lielais, Dzīvības Koks!

Tev saulēm pilni zied visi zari.

Tev galotnēs šūpojas zvaigžņu bari.

Un zariem līgojot, rasa kad laistās,

pasaules jaunas rīst mirdzoši skaistas ■

Ak bezgalīgais Dzīvības Koks,

ap kura saknēm guļ mūžības loks,

bezgala tumšs un bezgala spožs,
kā čūska, kas pati savu asti kož, —

klausies —

ak paklausies jel,
ko šajā sīkajā zariņā sīc

Tavs vismazākais pumpurīts:

viņš grib tikt atraisīts!

caur Tavu spēku tikt atraisīts!

Ak, Tavām ziedošām saulēm līdz,

mūžīgas gaismas apveltīts,
ziedēt viņš grib un tikt atraisīts —

saulei un zvaigznēm un mūžībai līdz!
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Mans Dievs

Es ilgi meklēju un minēju,
kur esi tu? kur esi paslēpies,
mans Dievs?

Bet nu vēl ilgāk meklēju es jau,
mans Dievs, kur tevis nav?

Kurp skats mans slīd, kurp acis paveru

es visur, visur tevi ieraugu.
Ar lietu tu uz zemi krīti,

ar zvaigznēm tumšā naktī spīdi.
Tu dīgsti zaļā velēnā,
tu smejies brūnā pumpurā.
Ar tārpu ābeles zargalā
tu šūpojies zaļajā paēnā.
Pa pļavu lido tu ar balto taurenīti.

No sūnas izlieni ar sārto bērzlapīti.
Kur vagas galā cīrulīts

sēd ligzdiņā mīkstā — tu sēdi tam līdz.

Pa tumšajiem rugājiem rudenī

tu eji pelēkā mētelī

un raudi par nīkstošiem asniņiem
un velēnu gultiņas sasildi tiem.
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Tu bēdu ļaudīm pēdjo sveci dzēsi,

tu laimes bērniem ziedu klēpjus nesi.

Tev vienā rokā nakts un iznīcība,
bet otrā — visa zvaigžņu bezgalība. (
Un velti meklēju es ilgi jau,
kur tevis nav? kur tevis nav?

līdz atzinu:

nav lietas, kurā tevis nebūtu!

Tik tie vēl tevi meklēt var, mans Dievs

kas domā vēl: tu esi paslēpies!
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Dievs un Dzīvība

Vai Dievs un Dzīvība nav baltais saules stars,

kas dvašās dažādās lūst varavīksnas krāsās?

Vai purva ķīvītes nav manas skumjās māsas?

Vai jautrais brālis mans nav ziedošs rožu zars?

Simttūkstoš niansēs dreb dzīvībs varvīksna.

Šai spektrā vēsā zeme — ultrāvioletā.

Tās kluso, tumšo pulsu sajūt acs tik retā,

un rets kāds to kā māsu noskūpsta.

Bet Dievs un Dzīvība snauž visās viņas šķiedrās
Tik mēs — mēs Mājas autā ciešāk satinamies

un tā pār dzīvo plūdu akli līgojamies,
kā naktī miglainā pār dzelmi ezerniedras.
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Es

Trīs lietas mani moka no mazotnes:

kas biju, kas būšu un esmu kas es?

Daudz atbildes radās, daudz izzuda,
līdz beidzot šī viena man palika:

ne puķe, ne lapa, ne zieds es, ne zars,

ne zvaigzne, ne saule, ne liesma, ne stars, —

es esmu tik sīks zieda puteklīts,
kas, mūžības vēju nests, lido un trīc.

Un mūžības vējiem, kas dziedot mani nes,

ja tālāk vēl kādureiz jautāju es:

kur zieds tas, no kā esmu atšķīries?
tie dziedot man atbild: to ziedu sauc — Dievs!
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Mūžības aijās

Tu, kas aiz visuma slēpies,
Tu, kas no „še" un „tur" bēdz,

ziedošām rokām Tu mani

zināms, kaut neredzams, slēdz.

Zeme kā daļa no saules,

daļa no Tevis tā es.

Saule kā debesīs zemi,
mūžībā mani tā nes.

Vēroju mūžības aijās,
mirdzoša rasa kā birst.

Nava tā rasa — tās saules

aizdegas, pamirdz un — irst — —



13

Izirusi dvēsele

Ja kādreiz, svešniek, pavasarī agrajā

gar koku ziedošu tu eji maldīdamies,

kad sirmā vējiņā tas pārslas birdina

pār brūno zemi, lēni līgodamies:
kād bāli sārtas smaržīgas tās klusi snieg,
līdz velēnas visapkārt sārtas tiek, —

ak laipnais svešniek, kājām nemin tās:

kas zin, tur dvēsle pārslo, ziedos iziruši,

kas ilgi, ilgi tumsā gaidijusi
ir mīļās saules — saules varenās.

Redz, nu tā izirst laimē! — Apstājies
un ļaujies brītiņu
šīm pārslām ir pār tevi kaisīties:

tev atmiņā
kā ziedoņpusnakts miglas stāvi kapsētā
viss sen reiz mirušais un apraktais
uz brītiņu var atkal atmosties.

Un brīnoties tu izsauksies: ak Dievs!

cik tāls tas viss, bet tuvs un mīļš .. . Nu apstājies,

ļauj brīdi baltā pārslu kapā sevi aprakties!
Tik kājām, kājām, draugs, tās nesamin:

kas zin — tās iziruši dvēsele. . . Kas zin — kas

zin
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Lūgšana

Lai zemei sāpes nav,

kad manas kājas to min.

Lai puķei jācieš nav,

kad bērns viņu vainagā pin.
Lai avotam raudošos viļņus
auklēt nav gyūt,
kad nakts ir tumša un gara,

un lai nav neviena

— ja tas var būt —

dvēsle bez saules stara!
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Domas

Doma, kas smadzenēs dzimst,

katra ir sāpju bērns.

Sāpēm pamostas tā,

sāpēs liela tā tiek.

Tikai sāpēm šīm līdz

šķetinās tapšanas prieks.
Veidu kad beidzot tā gūst —

diedama dvēseli skauj.
Dvēsele skatās un redz:

kalni un zvaigznes dej līdz.



Tuvi — tālie

Kad krēslas pilī sirmajā
sāk pirmā zvaigzne plaukt, —

man izliekas tik tuva tā,

ka tīk vēl tuvāk saukt.

Tīk viņu saukt un pavaicāt,
vai mirdzēt arī grūt,

un vai tai mūžam gribētos

par zvaigzni vien tik būt.

Varbūt mums kādreiz mainīties:

kad dzīvē paguršu,
lai nāk tā ciest un cīnīties,

es augšā mirdzēšu.

Bet telpa — Mājas viltojums —

mūs bezgalīgi šķir.
Mēs būtnē viens, un tomēr mums

kā svešiem jāskumst ir.

Ii viena tikai Dzīvība,

bet veidu daudz — tas ties'.

Tik Mājas joks. teikt: zvaigzne tā,

šis cilvēks
...

Un tur — Dievs.



Robežas

Es nenoliedzu robežas

starp tveramo un netveramo.

Es tikai alkstu atziņas

par pašreiz it kā nezināmo.

Cik daudzreiz jau gars alkstošais

pār robežām nav aizlidojis,
kur vēlāk gudri taustošais

tik tūkstoš gados noklibojis.

Bet tāles ir, kas klibajiem
nekad, nekad nav sasniedzamas.

Tik dziļā drosmē spārnotiem
tās veras, klusi mirdzēdamas.

Jūs palieciet tik robežās —

tas jums vēl atnesīs daudz laba

priekš dzīves gudri praktiskās,
kur norma — iztaustāmā daba.

Bet man kā bitei tālu skriet

pār robežām, tur — ziedos saldos.

Nekas, ja apreibstu mazliet

un tropā neatgriezies maldos.
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Spārnotais dziedonīts

Mazs, sniegā nomaldījies dziedonīts,

kam sirds vietā pukst saules pasaciņa,
ar spodru dziesmiņu uz balta zara trīc

un zib, un vizuļo kā dzintarguntiņa.
Kur dīvaini tas ir šai baltā klusumā!

Kā brīnumam tam tuvojos es, pārslas sēdams:

Mans mazais draugs ...

Te — spurks! Un nava vairs

nekā —

tik zars vēl līgojas, to klusi pieminēdams,
un sniegā pūkainā sīksīkās pēdiņas . . .
Kur nāca viņš? Kur palika? Kā teikt! Ak, Dievs —

tik rāpuļgaita mums ir droši izpētāma.
Gars spārnotais kā sapnis nāk un aizlaižas,

un kam viņš pamirdz, var tam tikai — pateikties.
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Gars un sāpes

Tīk garam celties pāri nīcībai.

Tīk augstumos tam brīžam lidot tādos,
ka zemes dzīve raibai rotaļai

kļūst līdzīga, ko veidos daždažādos

ved bērni: cīņas, prieki, uzvaras —

ak, tikdaudz sīku, raibu varbūtību,

ka gads pēc gada rit un aizsteidzas,

bez kā tur jāsūdzas par garlaicību. —

Tīk garam celties pāri visām tām —

to moka grūtāk dzesināmas slāpes.
Bet ja tas zemes rotaļās

no jauna kritīs — viņu valdzinās

ne zemes laime, prieks, -— bet zemes svētās sāpes
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Mūžīgās mīklas

Šais dienās baigajās, kur nāve iznīcību

rauj orģijās, zem saules neredzētās.

un dejo kankanu ar tādu bezbēdību,

ka viņas pēdās, līķu kalniem sētās,

plūst asins, nevērtīgāka par purva rāvu,
iz krastiem upes triec, vējš jūru sārti blāvu;

šais dienās baigajās, kur it kā pelavsaujas
put rudensvējā, izput tauta tā pēc tautas,

put aklai sātāniskai varmācībai ļautas,
kam svētums tikai viens vēl: nāves daikts un kaujas
šais dienās, kur viss svaros ačgārnos tiek svērts,
kur cilvēkdzīvība nav plika graša vērts;

kur šausmas, posts un izmisums tik tālu sniedzas,

ka prāts to visu aptvert, vārdi izteikt liedzas, —

šais dienās uzmācas no jauna jautājums:
kas esam mēs? kur pēdējs mērķis mums?

kur vara pēdējā, kas visu dzen un vada?

vai briesmīgajā likteņlemšanā vēl kāds

no mūžības spriež līdz, kas dievībai ir rada,
lai patiesībai svētai cīņā nevienādā

tak beigās vainags uzvarā tiek dāvināts, —

jeb tautu likteņus (un mūsējo tām līdz)
visbeidzot izšķir mortira un dinamīts —?

Sirds pagurst smagā domā Jā, es zinu gan,
ka tukšas tur tās debesis virs mūsu galvas —

ir velti patiesībai no tām gaidīt balvas;
bet ir vēl cita debess, svētāka daudz man:

tā debess un tas Dievs, kas dziļi dvēslē mīt!

Nav mūžam iespējams to aptvert, izpētīt,
bet zina sirds: še dvēsle kaut kā pieskaras
pie neizdibināmās Gaismas Mūžīgās.
Tā arī dzīvē Gaismai dāvā uzvaru

un beidzot spēkā pārvērš svētu nespēku.
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Tā dziļā gudrībā tā vada likteņus,
kā brīva upes straume ūdens pinumus:
viss verdot mutuļo, ar steigu brāžas, plūst,
bet līmens rievainais tik skaisti rakstā lūst,
tā pinas viļņu šķiesnām, mīksti vijīgām,
kā neredzamā likumība pavēl tām. —

Ak, Gaisma Mūžīgā! vai esmu alojies?
vai ir vēl cits kāds dievs bez tevis, Gaismas Dievs?

Jeb nav vēl laiks — tu beigās uzmirdzēsi?

Bet kur tad paliks tie, ko sāpju šķēps līdz spalam
jau ķēris netaisni? Tiem nebūt vairs līdz galam!

Vai tiem tu taisnību vēl kādreiz atgriezt spēsi?
Prāts apjūk — Bet tas tomēr nedrīkst šaubīties!

Tā nāks — lai kad? Reiz atkal runās Gaismas Dievs!
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Pēdējs mērķis

Tu alktin alksti mērķa pēdējā,

visaugstākā, kas visu aptver sevī,

lai tas kā likteņzvaigzne vienīgā
caur dzīves cīņām mirdzot vada tevi

Un nemiera un tumšu šaubu pilns
tu jautādams un svērdams maldies, klīsti,
kā jūrā bezgalīgā ritošs vilns —

tu atpūtas un krastu nepazīsti.
Tev zvaigznes tūkstošiem visapkārt dej,
bet brīdis nāk, kad katra liekas bāla.

Un beidzot izmisis tu čuksti dvēselei:

nav dzīvei šai — nav visai pasaulei
ne droša mērķa, ne ar ideāla!

Nav viena mērķa! Ak cik teikt to grūti. . .

Bet tomēr — tomēr — prieks kāds brīnišķīgs
sāk beigās pildīt izmocīto krūti:

ja atsevišķs katrs mērķis nevērtīgs,
tad mērķis pēdējs: mērķu bezgalībā!
Nekur nav drošas apstājas! Ja Dievs

ir kāds, tad tikai tas, kas savā visspēcībā
bez gala spējīgs mūžam pārvērsties!
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Atgriešanās

Un beigās tak viss nemiers meklēšanās manās

ir skumju tik un sāpju atgriešanās

pie Dzīvības un Gaismas pirmavota,
no kura man šī dvēsles uguntiņa dota.

Tik atcerēšanās — šī atzīšana visa!

Lūk, skumju cēlonis: reiz bija gaišs, tad — dzisa

un pilnība — šī ilga visusvētā —

ir tumša atmiņa no vienreiz pazaudētā .. .





II
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Saules svētki. Ziedoši ceriņi ziemā. Krauk-

lis. Riets. Sirds prieks. Bērnība. Maza

cilvēka vakara lūgšana. Bukurags. Pirmā

zāle. Kapsētā. Vijolīte. Tikumīgā krejmene.

Atziņas koks. Dievs tēvs pavasara vakarā.

Līst. Maijpulkstenīts. Naktsbiedrs. Ceriņi. Va-

kars. Rasas princesīte. Vakars mežā. Mal-

du zizlis. Nakts. Ūdensmeitu dziesmiņa.

Lietutiņš. Vasaras idilles: Brīnišķā. Jautrā.
Klusā. Saldā. Traģiskā. Ansītis puisītis

un vectētiņš. Vasaras dziesmas: Zaļā teika.

Karalis un bērzlapīte. Kā linu druva sāka

ziedēt. Orchidejas sapnis. Laimīte zaļumos.

Saules pake — saules meita. Pasaciņas uz

tauriņa spārniem. Akiņa. Mazā putniņa
bēres. Rūpju diena. Ik vakaru, diena no

zemes kad šķiras. Debess zivtiņas. Nakts

domas. Zvaigžņota nakts. Miegs. Nakts

miers. Sēras. Vasaras vēlējums. Zvani.

Sēņojot. Pie dzeltainās lapas .. .
Bezdelī-

gas. Bērzs rudenī. Mirklis. Nakts minia-

tūra. Circenīša naktsdziesmiņas.
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Saules svētki

Nu saulītei ataugt
sāk zelta ragi!
Nu badīties ies tā

ar kupeni sētā!

Nu badīties ies tā

ar šķūnīti pļavā,
ar eglīti sarmā salīkušo.

Pavasars! Pavasars!

Tas paņem sauli

pie zelta ragiem
un paved viņu

zem paša jumta,
zem paša jumta,

pie paša loga,
ar zirnekļu pinumiem
aizēnotā.

Un iemet pa logu
tā istabā tumšā,

ek, veselu klēpi
dzeltaina prieka!

Pavasars! Pavasars!

Sēd sirmgalvis gultā

un klusi sāk raudāt:

silts prieks līst uz galvu,
silts prieks līst uz rokām,

uz krūtīm silts prieks guļ —-

guļ saritinājies
kā dzeltenais vaska

ritenīts.

Pavasars! Pavasars!
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Ziedoši ceriņi ziemā

Mēs dusējām pirmatnes miegā
kā dziļā tumšzaļā upē,

un tālā ziedoņa sapņi
ar klusu reiboņu lēni

dūmakoja ap mums

zilās, smaržīgās strūklās.

Mazs. mazs kumeliņš,
zeltains un mīkstiņš,
klusi bubināja ik rītu

aiz mūsu tumšajiem logiem.
Tad vērām mēs logus
un glaudījām viņam
rudo samta purniņu
: iedpumpuru dūrītēm.

Un glaudot drebējām klusi

nojautās tālās un saldās:

tas taču jautrā un straujā
un varenā ziedoņa vēja
kumeliņš bubucītis!

Un gaidījām mēs, kad viņš izaugs
un auļos pa laukiem un pļavām;
tam krēpes līdz mākoņiem plīvos
un sapīsies zibeņu lentām,

bet kāju kur spers viņš, juks ziedi —

juks ziedi zilzeltaini, sārti. . .

Un tad viņš mums atvedīs sauli

tik siltu, tik mīļu, tik labu,

ka atverot zilziedu acis

mēs noreibsim priekā un laimē —

ziedoņa priekā un laimē — —

Bet notika kaut kas ļauns:
svešas nemīļas rokas

salauza klusumu svēto.
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un mūsu gurdās acis

atplēsa nežēlīgiem
rupjiem un netīriem pirkstiem.
Kur veramies nu, kur vien skatāmies —-

dej nāves biedēkļi ņirgādamies,
aiz loga sniegu virpuļos griež
un ledainus pirkstus acīs mums spiež
Viss, viss, ko reiz cerējām, izpostīts,
un klusi raud katrs mūsu pumpurīts .. .
Ak, kaut jel varētu aizmigt vēl —

mums zeltainā kumeliņa tik žēl
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Krauklis

Uz kaila apses zara

melns krauklis guļ savilcies, raug!

Tam smagā knābja galā
zaļa lāsteka lēniņām aug.

Zars līgojas lēni, kad pāri
iet nakts vēja nemiera vilns.

Tik reibinošs tas, it kā būtu

silti kūpošu asiņu pilns.

Tepat jau kaut kur viņas garo.

Kā būtu, ja zinātu

Acs pusviru raugās: uz knābi

divi tauriņi uzkrīt. Na nu!

Un vēl viens . .. Un vēl divi
..

. Laikam

pār galvu nupat sīca ods . . .

Nu jācērt! Bet — knābis ar ledu.

Divas pārslas zib. Ka tevi jods!



31

Riets

Kad saule tagad riet, tā visa nenoriet —

no viņas dārzā paliek bāla meitene,

caur ābeļzariem tā pa puķu dobēm iet.

un pirkstos dreb tai asinssārta magone.

Kā pirmā urdziņa zem sniega viņa smej
un kaut ko saldu, saldu sola dvēselei.

Kad zila nakts caur zariem slīd, tā pazudusi,
bet sārtā magone man dvēslē iekritusi.
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Sirds prieks

Man brīžam pusnaktī no miega jāceļas —

tik brīnumsaldas jausmas krūtīs pamostas,
tās silti tvīkst un plūst, un sirdī sakrājas
kā dzeltains liepu medus baltās šūniņās.
Brūnraiba kamene — kluss sirdsprieks — viņu sūc

Es laimē viegli drebu, kamēr tā uz krūts.

Aiz loga tumsā pavasara vēji dzied,

pār galvu sapņi man kā balti ķirši zied.



Bērnība

Bērnība! tu esi zelta ābols,

kas pie paradīzes koka zara

augi mirdzēdams kā pati saule.

Varavīksnas nāca tevi raudzīt,

septiņrožu dvieļos satinušās,

septiņupju pērlēm apkārušās.

Tās tev teica spožas pasaciņas.
kas kā septiņupju pērles dedza

un kā septiņrožu sārti dzisa. — —

Vējš notrieca tevi melnā upē,
kur nav pērļu, kur nav varavīkšņu;

tagad tevi melni viļņi svaida.

Reti kādreiz bezgalīgā tumsā

pazib viļņos stars no senās mirdzas —

sena atmiņa no senās paradīzes .. .
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Maza cilvēka vakara lūgšana

— Dieviņ! Tu esi tik liels un labs!

Tev elkoņi stipri un gari;
kad dienā tos sniedzi caur mākoņiem,
Tu visus noglaudīt vari —

rudzlauku un pienenes ceļmalā,
un visgarāko liepu pagalmā,
un stārķi, un Janku, un mani arī.

Dieviņ, man tagad nu miedziņš nāk,

jau circenīts krāsnī kaļ gurdenāk
Kad aizmigšu — būsi tik labs tak, vai nē? —

man dārzā, zem ābeles, dobītē,

tur, tur tas iespraustais kadiķīts.
viens cukurzirnītis iestādīts.

Un kamēr es pats būšu apgulies,
viņš gribēs uzdīgt un paaugties .. .
Bet zeme tik cieta, un viņam, varbūt,

būs zaļo galviņu pacelt grūt,
tad viņam gan, Dieviņ, Tu piepalīdz! . . .
Bet zaķis ja atnāk, tad nelaid to klāt!

Rīt gribu ko labu Tev izdomāt.
..

Kā veļas nu miedziņš, mīksts, smaržīgs un balts
.. .

Tik saki vēl viņam, lai aug labi salds!
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Bukurags

Oi — oi — oi briesmīgs gan ir viņš un ļauns

tas vecais, tas lielais, tas ragainais auns!

Nu jau pat Jankam viņš negriež vairs ceļu
un badīties iet pat ar pērnājo teļu —

tas bažibozuks ar milzīgo asti.

Tik šodien gan jaunkungam izgāja prasti.
Pie elkšņiem paēnā avotiņš mazs.

Apkārt tam pienenes zeltojas.
let savā ragainā frizūrā

viņš raudzīt tās. Pretim tam avotā

nāk pretim otrs bažibozuks — tāds pats.

0, domā viņš —nu tik būs lieta! Un — bac!

viņš saslējies zveļ tam. Zveļ, cik tik ir jaudas —

bunkš! avotā
.. .

Izlec un sprauslā un šķaudās.
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Pirmā zāle

Kad pirmā zāle digst,

tad zeme lūgšanu skaita

un zvaigznes debesīs

apstājas savā gaitā.

Aiz zvaigžņu dūmakām

debesis veras vaļām,

un Dievs pats pa zemi iet

pastalām zaļām.
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Kapsētā

Stiepj saule mirdzošu stīgu

no krusta līdz liepiņas zaram,

un vējš ar lociņu mīkstu

velk dziesmiņu pavasaram.

Tik maiga viņa, tik zila

kā plaukstoša vijolīte.
Bērzs līgodams klausās, un zemu

līkst iebrūnā galotnīte.

Bērzs mīļu ko saka. Un ilgi
šalc liepiņa apreibusi.
Bet divi melni krusti

zem viņiem sāk raudāt klusi.
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Vijolīte

Aiz spuraina paegļa mežmalā klusā,

kur ganiņš ar avīm snauž pusdienas dusā,

un oļos urdz kristalla avotiņš, —

sēd saulītē mazs zilgans sātāniņš .. .
tik niecīgs un maziņš vēl viņš, un jauns —

pat matiņš uz astītes nav tam vēl ļauns.
Ar mušām viņš saulītē priecājas —

ķer, kutina drusku un palaiž tad tās. —

Te, pērnajās lapas ar viesuli jaukdams,
skrien vecais sātāns uz pilsētu traukdams.

„Quos ego!" tas uzkliedz, tos ieraugot,
un maziņais aizliek, ko kājas tik prot.
Pa mežu caur paegļiem aizlaižas viņš
kā vēja nests zilganzaļš lakatiņš.
Un zilganā tupelīte tam mūkot

uz celiņa nokrīt. Nav vaļas vairs lūkot!

Te pagadās ganiņam taisni tur iet:

„E —!" sauc viņš, — „lūk, vijolīte jau zied!'
4
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Tikumīgā krejmene

Zaļzeltītā aprīļa pusdienā
stāv krejmene vītola paēnā.
Tās mūžiņš jau garām, tā noziedējusi.
Zem perīkas sirmās tā nopūšas klusi:

„Ak Dieviņ! augt, ziedēt — ko viss tas nu līdz,

viens vienīgs kaut raibotais taurenīts

kaut vienīgu reizi — šurp atlaidies

un mīļi pie vaiga man piekļāvies!
Bet tagad — priekš kam viss? priekš kam viss?

Te rau —

skaists taurenīts. Un gandrīz klātu tai jau!
Kā liesmiņa raiba tas plīvo un trīc.

kā saulstarā iekāries vizbulīts.

Zib spārni tam, virmo . . . „Ak Dieviņ, paldies!" -

tā grib, bet vairs nepagūst izsaukties.

Tak ātri kā radušās mainās tās ziņas —

nav laidies vis spārnotais viesis pie viņas,
jo nemanot līdzās tai zālītē zaļā

sedz kaunīgi pašureiz galviņu vaļā

jauns ziediņš, pilns nakts rasu mirdzošo,

kas rītsaulē dzirkstoties vizuļo.
Un taurenis garām tik sirmajai
un trīsot kā neprātīgs piekļaujas tai.

Dreb perīka sirmā, līdz aizlaidies

ir lidonis raibais. Tad nociesties

tā nespēj vairs ilgāk: „E, paklausies, tu —

ja mūžu gribi dzīvot ar godbņu,
tev derētu gan drusciņ kaunēties

ar katru vazaņķi skūpstīties!
Tam Taksi tik vajdzēja uzrīdīt: cvi!

Bet šitā! Nu sak' taču ..
. Fui, fui, fui, fui!"
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Atziņas Koks

Kad velns, maita, nebij vēl apsēsts no ļauna,

viņš Dievu reiz nesis bij pičapaunā.
Tad velns bija balts vēl un milzīgi glauns,
Un saule, un mēness, un zvaigznes — viss jauns
Ir zeme bij jauna un tīri svēta,

un gluda — nupat tikko nopulierēta.
Pa tādu ejot, ja neizšķir,
var viegli jukt solis un jākrīt vien ir.

Bet Dievs atkal toreiz vēl nezināja,
ka pašam velnam var paslīdēt kāja.
Un jājot un skatoties pasaulē savā,

Dievs atrada pēkšņi, ka vēja vēl nava.

Bet kur gan bez vēja lai pasauli liktu?

Un tādēļ, lai drīzāk viss kārtībā tiktu,

Dievs uzsaucis velnam: „Skrej, maķenīt —

mums tādu kaut ko vajaga iztaisīt,

ar ko vēlāk sirdis un kaņepes vētīt."

Un velns kā nu skrien — zemē bij! Ak tu tētīt!

Un kāju kā sper (viņš bija sasitis gurnu).
tā jaunajam mēnesim taisni pa purnu.
Bet kamēr Dievs abus dziedināt lec,

velns palicis melns jau un mēnesis vecs.

Un rūkdams velns aizgājis tīri kā lauva;

Dievs ilgi vēl klausījies: auva! au-auva!

Tai vietā, kur notika toreiz šis joks,
pēc tam tika iestādīts atziņas koks.
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Dievs tēvs pavasaŗa vakarā

Vakarā pa krēslu papīpēties
Dievs tēvs atsēžas uz mēnesragu

un uz zemi rudi-iezaļgano
smīnēdams pūš saldos tabakdūmus

curi brūni sārtam novakaram.

Saldā skurbumā un saldā tīksmē

lejā apreibst no tiem zemes bērni. —

apreibuši iet caur silto krēslu,
iet caur zeltā kvēlojošām birzēm,

izdziestošās blāzmas vainagoti.

Pumpuri kā liesmiņas zib zaros,

sirdīs mulsums salds un neizprotams . . .

let un slavē svēto pavasari,
slavē Dieva tēva lielos darbus.

Bet kad Dievs tēvs paskatās uz bārdu,

kura jau daudz tūkstoš gadu sirma,

viņam pašam tīri it kā brīnums,

ka aizvien vēl šitik daudz tam bērnu

Saule paslēpjas aiz zemes malas.

Sāk jau lidot zvaigžņu spīganītes,
sametas uz ziliem mēteļstūriem.
Pamazām kļūst salti mēnesragi.
Vēsi metas sirmam sēdētājam.
Nāk tam galvā smaga mūžīb's doma:

Cik šā tomēr garlaicīgi sēdēt

un ar dvašas pūsmu visu valdīt!

Ak, cik labprāt viņš ar jauns nu būtu,

tur, uz rudi iezaļganās zemes!

Krēslā izlēktu pa logu — prom tik! prom tik!

prom uz pusplaukušo bērzu birzi,

gaiss kur sveķainais ap rokām tinas,
it kā dūnu mīkstas zaļas dzijas

.. .
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Mājās nāktu vēlu — slapjām kājām.
Tumšā priekšiņā uz runča konto

čamdītu pēc rupjās rudzu maizes,

kam tā brūnā, medus stiprā smarža,

kas liek trīcēt saldā izsalkumā
..

.

Rīt to māte dikti, dikti bārtu:

kur šis dauzījies, tā visu nakti?!

Viņš tad mātei sniegtu vizbulītes,

pirmās zilās birzes vizbulītes,
kam vēl rasas lāsēs mēnessirdis

...

Pēc tam.
.
. Šņāks —! un beigta jaukā doma —

cik nu vecam vaj'g — jau šķevas rokā
.. .

Bet uz zemi tās caur ziliem dūmiem

izšķiļas ar spožām zibens mēlēm,

un pa kalniem, un pa lejām tumši

siltā pietvīkušā vakarstundā

noducina pavasara pērkons —

krēslā mīksti-bubinādams veļas.
Bet zem melniem klusas liepas zariem

tur aiz tumšā pusatvērtā loga
norūc kāds: klau, klau — jau Dievs tēvs baras!

Vai tu re, — cik šogad mudīgs ticis . . .

Lai nu pabaras, lai — kas tad šim ko darīt:

izaugs drīzāk kustonīšiem zāle,

rudzīts pacels ātrāk zaļo galvu . . .

Dzirkstot zilām zvaigžņu spīganītēm,
pazūd Dievs tēvs tumšā debess telpā,
mūžam saltas vientulības apņemts
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Līst

Kā līst — kā līst —

kā lietutiņš līst,
Un ziedi no zariem kā rīst

Ar plaukstošiem bērzzariem atnāca vēji.
Ar plaukstošām cerībām aizgāja sirds.

Un tas, kam tu ticēt vairs sen nevarēji,
tev likās tik tuvu kā zvaigzne, kas mirdz

caur efejas stīgām nakts lodziņā klusā

virs galvas . . . Tik izstiepi roku un tver!

Un zvaigžņota, zvaigžņota būs tava dusa.

Un zvaigžņots nu ceļš tavs, kur kāju tu sper.
Un vēji kar lapas. Un saule ver ziedus.

Un dvēslē kā birzē viss gavilēt sāk
. ~

Tā likās. — Bet rīts nesa mākoņu biedus,

ar pelēkām mirušām stundām kas nāk —

kad līst — un līst,
un laime rīst.

un asaras līst.
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Maijpulkstenīts

Zvani, maija pukstenīt,

palīdz zvaigznes atzvanīt:

diena dziest un vakars tumst —

zvaigžņu mirdzas dvēsle skumst —

Zvani, maija pulkstenīt,

palīdz sapņus atzvanīt:

vakars vēls, nakts tumst un tumst

balta sapņa dvēsle skumst

Zvani, maija pulkstenīt,
palīdz mieru atzvanīt:

ilgu mokas dvēselē

neviens sapnis nedziedē
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Naktsbiedrs

Kad zili bālās maija pusnaktīs
bez mērķa apkārt klīstu gaidās saldās,
tad liekas, mazs, balts, rožains mākonīts

kā debess gars man visur līdzi maldās.

Es skūpstu zāli, puķes agrīnās,
kas ceļmalā zib krēslā raibiem bariem,

un viņš man līdzi, liekas, skūpsta tās.

Bet kad es zemi skūpstu, māti saukdams to,

viņš lēni paceļas caur pusplaukušiem zariem

un saltas lāses birdinādams aizlido. —
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Ceriņi

Deg zilas eeriņugunis
gar visām sētām, visiem namiem,

un dzidrās, plašās debesis

skan saules „ave" nebeidzamiem.

Kā teikā viss, kā sapinis ...
Un rūpēm kas bij neveseli,
redz: sadeg ceriņugunīs
viss dzīves pelēkums un meli.
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Vakars

Veras debess spodrās acis,

tumsa klusi dziedāt sāk,

un pa taciņu caur druvu

pirmie sapņi bāli nāk.
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Rasas princesīte

Mazā rasas princesīte,
bālā pusnakts varvīksnīte,

cik tev niecīgs viss un mazs —

tīri kā viens itnekas.

Nelīkst asniņš, kur tu eji,
netrūksti tīmeklīts, kur deji,
ak — tik brīnišķīgi mazs

ir tavs mazais itnekas!

Teic, kur tik daudz pērļu ņemi —

bērtin apbērt visu zemi?

„
— Viss mans mazais itnekas

ir tik zvaigžņu asaras
--"
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Vakars mežā

Novēlojies meža putniņš
labu nakti dzied vēl zaram.

Bālu miglas lāpu rokā

meža māte paiet garām.

„E, tu zaļais zars, nu diezgan

skanējusi dvēselīte!"

Nomirst dziesmiņa un tūliņ
dziest kā zaļa dzirkstelīte.

Novēlojies meža putniņš
klusi, mīļi pieplok zaram.

Mirdzot zvaigžņu zirgos aizjāj
meža mātes dēli garām.
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Maldu zizlis

Nu diena piekususi,
un saule dusēt iet,

un mākoņsievas klusi

ver debess vārtus ciet.

No birzs nāk mēness sirmais —

mirdz rokā dimantkauss.

Kas ceļā gadās pirmais,
tam jāizdzer tas sauss.

Pēc zelta zizli spožu,
kam galā magoņzieds,
ar smaidu mulsinošu

tas viņam pretim sniedz.

Un kam reiz — kaut pret gribu —

ir bijis zizlis tas,

pa sapņu bezgalību
tam mūžam jāmaldās —

Pa sapņu bezgalību
tam mūžam jāmaldās.
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Nakts

Debess dzidra, debess tāla,

zilā mierā zeme dus,

un pār viņu sieva bāla

klāsta vēsus palagus.

Klusumam uz mīkstām rokām

aptrūkusi kokle mirdz,

un no zilām drēbju krokām

mēnesstaru strūklas irdz.

Tuberozes kaisīdama

mīlestība acis slēdz;
kur vien viņa mirdzēdama

garām paiet — viss kļūst svēts.

Līlju zvaniem, lieliem baltiem,

sapņu torņos maldus zvan —

klau, caur zvaigžņu stariem saltiem

klusi zum un klusi san

Debess dzidra, debess tāla,

zilā mierā zeme dus.

Piekusušam sieva bāla

paklāj mūžu palagus.
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Ūdensmeitu dziesmiņa

Trausla un čauga

dziesmiņa mana,

zem niedrītes auga,
kā vilnītis zvana —

kā vilnītis krastmalā salūstot zvana.

Dusmīgs rūc dziļumos
ezera tēvs,
kad niedru mežiņā

daiņojam mēs —

baltmēness mirdzā kad daiņojam mēs.

Mums kokles no zelta

ar zaļūdens stīgām,
bet saskaņa smelta

no bezgalīgām
— no neizprotamām, bezgalīgām —-

mēness sērām,

kas pusnaktis silda,

kad zemes bērns asaru

biķeri pilda,
— kad izmisums asaru biķeri pilda —

un zvaigznes līdzi

raud debesīs, —

tad miidzinām niedrās

mēs dziesmiņas šīs

— uz zaļūdens stīgām dziesmiņas šīs —

līdz zvaigznes dziestot

ezerā birst

un zaļūdens stīgas
mūsu koklēm irst

— asarās salūstot stīgas līdz irst
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Lietutiņš

Lietutiņš . . . lietutiņš . . .

silts maija lietutiņš —

ek, lietutiņš!
debess prieks mirdzošais,

dvēseli spirdzošais —

kā dej nu viņš!
Kā dej viņš, kā saulītē trizuļo,
kā spīd un kā mirdz, un kā vizuļo
ar zelta liesmiņām,

šņiku-šņaku dziesmiņām

pa liepu lapiņām

mīkstiņām, medainām,
kā bērna mīkstajām rociņām,
pret debesi paceltām . . .

Pa zariņiem, pa lapiņām,
un garām tiem, un cauri tām,

pa rieviņām, pa maliņām
līdz sūnainajām aliņām
tik rit un pil, un krīt, un trāpa

pa ragiem zirnekļa papiņam,
kas pašā alas dibenā

par mušām šo to pārdomā
un lēnām vecos tīklus lāpa.
„Ka tevi dundurs!" tas ierūcas

un laukā no alas izveļas.
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Un lietutiņš — ek, lietutiņš
tik slīd un rit, un pil, un krīt,

un sirdij dzied: laiks atdarīt!

Laiks rūpju zirnekli pie joda dzīt!

Laiks pelēkos tīklus saraustīt!

Spožs prieks no debesīm kā krīt!

Kur šodien tik trūdi,

plauks ziedi rīt!

Kam piere būs gaiša —

steigs vainagu vīt.

Laiks atdarīt!

Un sirds kā puķe atveras

un debess prieku nodzeras.

Ek, lietutiņš!
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Ek, šņiku-šņaku lietutiņš —

kā dej nu viņš!
Un sirds —

un lielā pasaule, un mazā sirds

kā bērni, puķēs pakrituši, smej.
Un smej, un smej, un patīk smiet

bet pāri kūpošs vilnis iet

un šņakā viņš, un šņakā viņš —

ik ziedā dzintaruguntiņš,
ik lapā pērļu ezeriņš.
Un priekš ikkatra pumpuriņa
mirdz gaisā debess svētībiņa.
Ek, šņiku-šņaku lietutiņš,
ek, lietutiņš!
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Nu šurpu tad, jaunība straujā
kam nākotni uzvarēt būs:

kā priesteris kareivjus kaujā
lai debesis iesvētī jūs!

Plecus, kur aizmidzis

spēks snauž kā panteris

baltajos muskuļos, —

atsedziet tos!

Lai pirmās brūces viņš,

šņik-šņaku lietutiņš,
cērt jums un jautri dzied,
lai asins zied!

Spēks tumšais modīsies,
dūkdams viņš cīņā ies,

pretspēki locīsies,

jums uzvara smies!
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Krūtis, jūs, jaunavas,
šķīstās un kaunīgās,
atraisiet, attaisiet

un atsedziet!

Lai mācās skūpstus ciest

lai ilgas karsti briest,
lai pirmais skūpsta viņš,
ek, lietutiņš!

Degs tās kā rožu lauks.

Brīnišķi sapņi plauks.
Zilzaļām varvīksnām

uz dzelmēm burvīgām
jūs mīla sauks!

Zilzaļām varvīksnām

atnāk un aiziet viņš —

lietutiņš .. . lietutiņš . . .
ek, lietutiņš!
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Vasaras idilles

Brīnišķā

Šī vasara — šī vasara —

man sirdī iekritusi,
kā karsta laimes asara,

ko debess raudājusi.

Jeb varbūt raudājis bij viņš —

pats Dievs — to laimē savā,

jo viņa puķotais mutautiņš
bij šorīt nokritis pļavā . . .

Šī vasara — šī vasara
. .

.

Es nezinu, kā tas viss beigsies,

ja kādā rītā balts eņģelis viņu —

to asaru (un arī mutautiņu)
nāks paņems un projām uz debesi steigsies!

Bez puķēm, bez laimes es palikšu še.

Ko iesāks tad mana dvēsele!
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Jautrā

Tais brūni rudajās vagās,

man liekas — tur notiek kaut kas.

Nu kā tad: bars vecenīšu

kā vabules rušinās!

Ikvienai zaļš pudurīts blakus,

un lien tik vien laukā no tā

kaut kas tāds mazs, niecīgs un zaļgans

un nostājas rindiņā.

Ne tērzēšanai, ne jokiem
tām laika neatliek:

vislielākām nākotnes galvām
taču liktenis izšķirts tur tiek!

I vecīts viens bārdains pa vidu,
tam netrūkst pat pīpes. Tu mūžs!

Ik zaļajam nieciņam virsū

viņš dūmu mutuli pūš:

lai pierodot, pierodot — tikai

par labu vien nākšot šiem tas:

kad vēlāk izaugšot galvas,
tās nesāpēšot nemaz! —

Drīz zaļajiem zaldātiņiem

pilns dārzs. Nāk jau pļavmalas valns

Bet vidū kūp vecīts ar pīpi,
kūp zils kā pats Zināja kalns.

Un tikko beidzamā rinda

ir gatava, lietutiņš klāt.

Bet gailis no sētas sauc: vivat.

crescat et floreat!
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Klusā

Raudupīte,
meitenīte,

vidū pļavas pakritusi,

ziedoņsaulē apreibusi

smejas klusi. . .
Un kad balto mākonīti

debess viņā iemetusi,

kā par spīti
knipi sitot

uzsviež gaisā burbulīti.

Bet kad varžu precinieks

stārķis nāk, tad viņai prieks
sārtām čabām kad tas brien,

Raudupīte viņam sien

kājās viļņu gredzenus,
maigi vēsi plūstošus.

Naktī sanāk klusītēm

puķes ziedu krūzītēm,

krastā pulkiem sasēžas,

pusnakts dvesmā līgojas,
Raudupītē lūkojas.

Melnie mežu gali klus,

Raudupīte miglā dus.

Zila zvaigžņu uguntiņa,
klusa puķu valodiņa.
Cizāzītis krūmā kaļ —

puķēm netīk atpakaļ. . .
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Saldā

Mazs pelēks namiņš
zem tāsu jumta.
Es krēslā klausos:

kas dūc tur un zum tā?

Tas puķu pasaciņām viss pilns!
Plūst pretim man tās kā silts medus vilns

Dzied baltais un sarkanais āboliņš.
Un griķis. Un zirnīts. Un retājiņš.
Dzied liepa kaut ko tādu dzeltaini bālu,
un skan tas tik maigi, tik tālu — tik tālu

kā nāktu pār vakara ūdeņiem
caur zeltainiem ziedu mākoņiem ...
Es dzirdu arī, kā roze dzied —

tad rīta blāzmas gar acīm man iet,

kā tīmekļu smalki palagi
ar vāju sārtumu apdvesti.
Pat pūpoli, kas bija vītolā,
vēl sirmu un klusu ko dudina,
bet viņiem smalkām balsītēm līdz

visi sīkie, mazie ziediņi sīc.

Sīc, zum un san viss. Sen satumsis.

Es stāvu kā pasakā pazudis
Bet pasaku namiņa durvtiņās
stāv vīriņi mazi un lūkojas:

ja klausoties snīpi par tuvu kāds liks —

viens mudīgi laukā

un cirvīti asu

pa degunu: sniks!

Tam otrreiz tas joks vis vairs nepatiks.



Traģiskā

Pār dīķi līkstošā vītolā

reiz burvīgā ziedoņa vakarā

bij iesācis vicināt brīnišķo dziesmu

kā rožaini dzirkstošu plīvošu liesmu

pats treļļu lielmeistars lakstīgala.
Zem vītola, dīķim kur zāļaina mala,

kāda naģe — jeb sacīsim -— Nadija zaļā,
kas aplam daudz staigāja savā vaļā,
tai iemīlējās tūdaļ bez mēra.

Tā palika skumja, tā palika sēra,

tā iesāka cītīgi ost tikai rozi

un aizsvieda mammiņas tabakas dozi, —-

bet tālāk ko iesākt — tā nezināja.
Un stundas nāca, un stundas gāja —

jau pēdējais skanošo kreļļu gals risa,

jau ziemeļos beidzamais rieta kvēls dzisa,
un dziedātājs ceļā jau taisījās.
Te beidzot tak tomēr tai laimējās
tā izdvest: ~Ak, kaut jūs jel zinātu, sir,

kāds burbuls priekš jums manās krūtīs ir
. .

Tad aizrāvās balss tai, un aizžņaudzās krūts.

Bet dziedātājs jautrais no zara: spudūc!
bij prom. Un Nadija palika zālē.

Tad ilgi, ilgi tā raudzījās tālē

un zvērēja svēti ne ēst vairs, ne dzert,

ne mušas viskarstākā pusdienā ķert,

bet skumt tik pēc ideāliem! Tik tiem —

nu, kauču līdz pašiem Labrenčieml

Zem vītola sēd nu tā zaļajā blūzē

un birdina asaras kafijas krūzē...
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Ansītis puisīts un vectētiņš

Izgāja Ansītis puisīts

agri gar birzītes malu

pavadīt upītei pāri
ziedoņa naksniņu zilo.

Izgāja pastaigāt

pa krēslas pudurīšiem

pie miglas bubulīšiem;
dziestošās zvaigznītes paskaitīt;

vectētiņu apraudzīt,
kas zirdziņus naktī gar birzmali gana,

tur, kur tā dzeguze
saulītei lēcot

zaļajos cakainos torņos tā zvana. —

Sēd birzītes maliņā
vectētīts,

mugurā pelēkais
mētelīts:

bet zobos tam šoreizīt — Dievs zina kāpēc
sirms vilnas kamolīts, —

sēd nabadziņš rasainās smilgās viens pats
un trīc

.

.
.

Cik maziņš pa nakti viņš palicis
un drēgnajā miglā kā saplacis!
Pavisam saplacis!
Un Ansīts caur miglu
saukdams tam prasa:

„E, vectētiņ, salta

vai nakt' nebij rasa?"

Bet vectētiņš ar kāju ausi kasa.

Hra!

„Vai, vectētiņ, laiks nav

uz māju jau iet?"
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Bet vectētiņš dīvaini sakustas

un paceļ ausis kā pastalas.
Ansīšam jāsāk vai smiet.

Bet Ansīts pa miglu
vēl tuvāk iet klāt

un sāk to vēl laipnāki
bildināt:

„Vai vectētiņš negrib,
lai es aizeju pēc pīpa?"
Te vectētiņš: žips!
un aizliek pa miglu, ka paliek tik strīpa
Pa miglu, pa smilgām rasainām,
te pazūd viņās, te pāri lec tām;

uz visām četrām aizvazā tas,

redz Ansīts: tik ļipa vien mētājas.
Stāv Ansīts, aiz brīnumiem

pakausi kasa,
bet pārnācis mājās
vecmāmuļai prasa:
„Nu, pasaki man, veco māt,

tik šito lietiņu vien:

vai vecam tēvam ar ļipa ir,
kad viņš skrien?"



Vasaras dziesmas

Zaļā teika.

Nu zaļos viļņos

es nogrimis
un zaļa teika

ap mani viss —

visdziļākās jūras dibenis.

Simtkājains zirneklis

bij pilsēta.
Aiz vagona loga

viņš nokrita,
un konduktors laikam to samina.

Pār mani ziedoņa debesis

kā stikla kupolu uzlicis,

un, elkoņiem virsū uzmeties,

zaļu papirausu smēķē dievs . . .

Kad dūmi zem zilā kupola spiežas -—

ap mani ziedoņa mākoņi griežas
un brīžam krīt zaļi gar taciņiem maniem

kā druvas, kā birzes ar vālodzes zvaniem.

Es eju caur viņiem
noreibis

un zaļa teika

ap mani viss
. . .
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Karalis un bērzlapīte

Šalcošu birztalu zemē

valdīja karalis briesmīgs,

mūžīgi drūms un pilns šausmu.

Dienu un sauli viņš nīda,

puķes un dzīvību katru,
smaidošā laimē kas plauka.

Zeltītā sceptera galā

sēdēja, kur vien viņš gāja,
kārcošs melns salīcis krauklis.

Tas bij daudz pūliņiem mācīts

izknābt ikvienam acis,

karaļa priekšā kas smējās. —

Mežā reiz karalim ejot
uzdīga celiņa vidū

sarkanā bērzlapīte.

„Na nu," rūc karalis, — „laikam

ceļa vis negriezīsi!"
— Bekai

.. . he! — bērzlape atbild

Klaraļa pelēkās lūpas

pirmo reiz salūza smīnā,

acīm pamirdzot silti.

Bet viņš vēl nepaguva

atģisties, kad jau tam krauklis

izknābis abas bij acis . . .
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Kā linu druva sāka ziedēt

(Maza zena stāsts.)

...
un tad iznāca no birzes vējš

ar garu, garu sirmu bārdu.

Un visa lielā garā bārda

pilna maziem ziliem zaķīšiem.
Ak tu pagāns!
Un tad piegāja pie saules

balts ragains mākonis.

Tam nokrita tumšzaļā cepure
mūsu linos.

Un vējš nu skrien to pacelt.
Un aizskrien kā dulls

taisni pa mūsu liniem,

garo sirmo bārdu

gar zemi vilkdams.

Un visi zilie zaķīši

izbira no tās

un palika mūsu linos.

Un nu ir viss tīrums zils

Jā!
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Orchidejas sapnis

Palagos baltos aiz tumšajam rutim

guļ orchideja ar atsegtām krūtīm.

Mēnesis liepzaros līgojas, svārstās,

pa sudraba tvanu ar rasu bārstās.

Mirdzošām rokām caur rūtīm sniedzas,
zemu pār kairajām krūtīm liecas.

Redz gulētāja: balts bruņinieks mirdz,

pienāk un saka: te mana sirds!

Bet nu ņemšu tavu — tik asinaiņu
es atzīstu siržu slepenu maiņu . . .

Un pieplok viņš skūpstā pie krūtīm. Ak Dievs!

ne elpot, ne kliegt vairs, ne atņemties —

ne elpot, ne kliegt vairs, bet krūtīs deg brūcs,

un kaislīgās lūpas asinis sūc,

līdz pagurstot mokās tā sakustas

un acis kā nemaņā atveras:

stāv logā mēnesis

sudrabā ievērpies.
Uz krūts dreb zirneklis

asiņu piezīdies ...
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Laimīte zaļumos

Ak, esi jel prātīgs un cieties mazliet,

ja Laimīte ar kādreiz zaļumos iet:

tev svētdienas, svētki. Diezin — vēl kaut kā

uz nedēļām dažām tevi atvaļina.

Bet Laimītei miera nav nakti, ne dien —

simttūkstošās vietās to sauc, un tā skrien!

Gan nāks viņa atpakaļ atkal un — hē!

vai tad nebūs dzīvīte pasaulē!

Ja tikmēr tavs mūžiņš jau aizsteidzies,
vai tāpēc nu tūliņ tā dusmoties

. . .

Varbūt, tad tev liepiņa pāri augs,

tās galotnē zīlīte Laimīti sauks.

Un nāks tā, kur guli tu, atradīs,
baltus akmentiņus virsū uzkaisīs . . .

Tie saulītē mirdzēs, bet vakaros

ar rasu tos liepiņa noskalos

kā asarām . . . Nu un . . . — Kuš! pacieties —

lai Laimīte ar dabū atpūsties !



Saules puķe — saules meita

Sudraboti sirmā miglā
saules puķe lēni līgo,

un ap viņu vizuļainas
mēness zilas dzijas stīgo.

Rasas pilns tai zelta kronis,

lūkojoties uz to pusi,
kur caur bāli sārtiem bērziem

mīļā saule aizgājusi.

Mīļā saule aizgājusi,
debess vārti stāv vēl vaļā.
Saules dēls caur debess vārtiem

skatās pasaulītē zaļā.

leraudzīs viņš saules meitu,

nāks ar burvju atslēdziņu,
atsvabinās to un paņems

viņas zīļu vainadziņu.

Rasa birs no zelta kroņa —

asaras pa zaļiem matiem
.. .

Zaļos matos vērsies acis

pretim saules dēla skatiem.

Lēni sniegsies baltās rokas,
balta gaisma līs ar šalti;
lēni celsies baltās kājas —

pēdās apjuks ziedi balti.
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Saules sētā koklēdami

balti gulbji nesīs viņu
.. .

Nāc jel drīzāk, sengaidītais,
ar to burvju atslēdziņu.

Nāk viņš! Atnāk — ganu puika,

zīļu rotu saplēš plēsdams,
un uz klētiņu pa miglu
aizlien, sirmās zīles ēzdams
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Pasaciņas uz tauriņa spārniem

Brīžam, kad netīk vairs itin nekas —

dzīve, ne ļaudis, ne grāmatas,
atkritu zaļajā zālītē,

rokas tik izsniegdams saulītē.

Pēkšņi uz tām man, kā pasakā,

plīvošā, sārtraibā pulciņā
sametas klīstošu tauriņu bars . . .
Nu man ik roka kā ziedu pilns zars!

Vējš šūpo smilgas, es rokas tām līdz —

ai-ja-ja — dzīve raibs taurenīts:

atlaižas — aizlaižas — paliek no viņas

pāri vien tikdaudz kā pasaciņas,
kas bija zeltziedu putekļiem
rakstītas viņam uz spārniņiem .. .

Ai-ja-ja — dzīve raibs taurenīts —

Atlaižas — aizlaižas — nes mani līdz —



73

Akiņa

Pie mājas pļaviņā klusā

man maza akiņa

guļ zaļos velēnu grodos
un smilgu vainagā.

Līkst, šūpodams dzeltainu ēnu,

pār viņu kārklu zars;

kā sudraba zirneklītis

caur lapām dreb saules stars.

Dus ūdens. Tam zem galvas
balts smilšu spilventiņš,
bet tumšajām acīm arvienu

pēc debesīm meklē viņš.

Balts mākonis vēja dzīts klīzdams

krīt viņā atpūsties.
Bet nakti mirdzošā pulkā
nāk zvaigznes šūpoties.

Kad krēslā noguris velkos,

pie akiņas noliecos —

ar mākoņiem kopā un zvaigznēm
kā draugiem nodzeros.

Pie zemes krūts uz brīdi

ir saldi aizmirsties,

ja zini: līdzi zvaigznēm
drīz atkal tu maldīsies.
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Maza putniņa bēres

Zaļajās velēnās klusi

guldinu tevi še es.

Dusi nu, dziedonīt, dusi,

smilts ir tev mieru lai nes.

Tauriņi zili no pļavas
pulkā šurp plivinājās.
Jeb vai tās dziesmiņas tavas

birzmalā čivinātās?

Asinis ziediņā sārtā

knābīti mēmo tev slēdz.

Redzi, cik laipnīgā kārtā

dziesmas šeit atmaksāt mēdz

Atdusies, dziedonīt, saldi,
mazais mans likteņa draugs.

Ilgi vēl ziedoņa maldi

birzē tev ardievas sauks.
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Rūpju diena

Lēn lēni zilpelēkos klusos ūdeņos
kā nogurušas dejotājas līgo buras

pret krastu naktsmelnu, kur baltos altāros

uz augšu plīvodamas liesmas jautri kuras.

Kad tumšā krasta smiltis laivas gals jau riež,

no viņas gurda sieva izkāpj, skumji maiga,
ar rozēm pusplaukušām. Ilgi tās pie vaiga
tā spiež, tad klusi elsodama liesmās sviež.

Un pēkšņi man kaut kā tiek bezgalīgi žēl —

šī sieva, šķiet, reiz zelta matiem mani klāja
un rozēm pusplaukušām sauca, vilināja,
tām pašām, sadegot kas saldi smaržo vēl

Bet kas tā? Kas? — Un acis it kā atveras:

es redzu rūpju dienu, nupat pavadīto,
kas aiznes dzīves prieku, manis nebaudīto,

un ziedo iznīcībai to un raudot atvadās



76

Ik vakaru, diena no zemes kad šķiŗas,
kas zilganā krēslā grimst aizmigusi,
ar pēdējiem trīcošiem saulstariem iras

caur mākoņiem sārtiem bāls eņģelis klusi.

Uz spārniem no zemes viņš aiznes pie Dieva

tos vārdus, ko cilvēki runājuši
ir pasaulē todien bez naida un nievā.

Kā rozes tam spārnos tie sabiruši.

Tās zvaigžņotā troņa priekšā viņš kaisa,

kad nopūtas tumsā kā upura dūmi

no cietējas pasaules paceļas gaisā
nakts zvaniem, kas nes viņus, nodunot drūmi.

Tad svētī Dievs pasauli, klādams pār viņu

tumšzilganu pērļotu naktsmiera segu:

„šo vārdu, šo vārdu pēc, zeme, uz tevi

nu atkal es zvaigžņotas mīlas pilns degu . .
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Debess zivtiņas

Tīklos zaļos, zilganos,
klusos debess ūdeņos,
tinas mākoņlīdaciņas.
Tinas, vijas cit' pie citas,

brīžam tik uz augšu sitas

spoži sārtas muguriņas

Guļ kā briesmīgs krokodils

debess malā priežu sils —

Lēnām kust tā melnie spuri
Sārtās zivtiņas tas vēro.

Acīs šausmīgi tam zvēro

divi čigānugunskuri.
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Nakts domas

Nakts domas, kas ap mani pulcējas,

deg septiņkrāsainas kā varvīksnas.

Es jūtu tās sev spiežamies pie krūts.

Es jūtu, kā tās manas asnis sūc.

Ikkatrai krāsai citādākas slāpes
un citāds prieks, un citādākas sāpes:

Dzeļ tumši sārtā, asinskārīgā,
un dvēsle samulst kaislā nemaņā.

Pēc asiņaina skūpsta lūpas tvīkst,
bet sirdij baigi kļūst: vai drīkst — vai drīkst

Ar maigu glāstu zilā pieskaras,
un zilā debess dvēslē pamostas.

Un uzzied zvaigžņu bezgalība svēta,
šalc kaut kur dziesma tāla, nedzirdēta

..
.

Man pagurst sirds: tur tālā dzidrumā

dzied eņģļu kori maigā saskaņā . . .

Ar ziedu vainagiem nāk dzeltenā,

un ziediem pilns viss kļūst, kad skaras tā.

Man šķiet: es guļu ziedos ieracies

kā bērnībā
.. . Gaišs sapnīts noliecies

pār mani, skatās sapņa actiņām.
Man asras acīs saspiežas no tām. . .

Man, sapnīt, gribētos tev līdzi iet,
bet naktsdomas — tās tura mani ciet —

Tās atkal jūtu spiežamies pie krūts,
un tumši sārtā asnis kaisli sūc.
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Zvaigžņotā nakts

Nakts šovakar velkas kā māmiņa veca.

Tai liela tumšzila nasta uz pleca.
Gar bārkstainām vīlēm tai saķērušās
dreb zvaigznes, debesīs izplaukušās.

Labvakar, māmulīt! Dievs palīdz!
vai nevari paņemt starp puķēm tām līdz

vienu sirdi, kas sen jau kā puķe plaukst,
bet nevar uzplaukt; šeit viņai par aukst. . .
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Miegs

Arvienu tuvāk klusi stāvi kāpjas;
ar galvām noliektām un palsiem ziediem rokās;

snauž sikspārņi tiem iekārušies drēbju krokās,
bet matos un pār pleciem zilas vabulītes rāpjas.

Līdz griestiem izaug svece, paklanās un iet,

un izmet gaisā puķes fosforzaļas,
bet apziņai tik maz, tik maz tur daļas —

pie tumšiem ūdeņiem tā nonākusi šķiet.

Lēns vilnis ņem. Nes .. .
nes

.. .
Tu elpot rimsti

Vēl tomēr zini — kaut kas kaut kur rit —

vēl ķirpis diez' kur tāli, tāli vienreiz sit —

tad izdziest viss, un nebūtībā saldi grimsti.
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Nakts miers

Pār tiem priekiem, pār tām bēdām,

pār tām asarām un sāpēm,
ko šīs dienas cīņas nesa,

nakts nu pārklāj savu segu.

Asru upēs zvaigznes laistās

šķīstas, spožas, sudrabotas,
mūžam dzidrā debess mierā

apklust prieki, apklust vaidi.

Apklust vaidi, izdziest sāpes —

visu mūsu mīļā māte

debess noliecas pār zemi,

birdinājot baltus ziedus.

Pati ziediem apsniguši,

glāsta mīkstām, maigām rokām

asaru un sāpju bērnus,
katru piespiežot pie krūtīm.

Un ar mātes skūpstu klusu

aizspiež visiem gurdās acis,

šalcot saldā sapņu balsī:

„saldu dusu! saldu dusu!"
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Sēras

1

Pār zemi zaļo atkal lielas sēras nāk —

jau karogi kur tālu plivinājās,

jau mežu cirtās dzeltains mirdzums krājas,
un kaislas dejas takts sāk ritēt vienmuļāk.

Nu maigā dieve iet, kas naktīs sapņus auž,

ar vienu musturu no mājas mājās:
kā izkapts zib un krīt, un kāds ievaimanājas,
un kādam tumši kunkstot sirdi lēni lauž.

Un vēlie ziedi naktīs baigi skatās, vēro,

vai bālais mēness nenāk pēdjo skūpstu sniegt tiem.

vai laiks nav saltās izkapts mirdzā plecus liekt tiem

Un vējā šalcot dziesmiņu, tie klusi sēro.

Es uzmeklēju mīlas svēto ugunskuru
un rozes sarkanās — vairs atrast var tik retu —

ar pirkstiem drebošiem vissvētās liesmās metu

un galvu noliektu it kā zem giļotīnas turu.
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2

Aizgāja — aizgāja
saules meita,

atstāja gredzenu

dzīparu kārklam;

atstāja gredzenu
ezera niedrītei

un krastmalā raudošai

priedītei;

rugāju dobē cīruļam,

liepā ik brūnam pumpuram,
zemē ik sēklas graudiņam,
un klusajā birzē tam

lielmutim pagānam,
kas zaļos kroņos sēd

un dziedātājus mēd —

pat tam!

Tik vientulīgai sirdij,
kas ilgi, ilgi
tai pakaļ gāja, —

tā zelta gredzenu
neatstāja.
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3

Šai naktī, šai klusajā naktī

es iemigt nevaru:

tumšs ķerubimu koris,

šķiet, tāli kur dziedātu.

Slīd sārtums bāls debesu malā,

sirds nodreb. Nu saprotu es:

uz zelta katafalka

manu jaunības sapni tur nes.

Melns krauklis skrien viņam pa priekšu
melns krauklis uz krūtīm tam sēž.

Un zvaigznes miglainā ceļā
zili drebošas svecītes dzēš!

Kad gājiens zūd tumsības velvēs,

degt lāpu mēnesis steidz,

un tālie dziedātāji
savu sēro dziesmu beidz.

Nu dusi, mūžīgi gaišais!
Nu dusi, sirds auklējums mans!

Nāks nakts vēji rudeņa miglā —

un tie būs tev kapa zvans.
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4

Aijā mani, vilni, un līgo,
dziedi un raudi, un smej —

dzelmi šurp bezgalīgo

ataijā dvēselei.

Tumšajās debesīs droši

baltputu šļakatas svied:

saldi un mulsinoši

nāru pulks aicinot dzied.

Dzīve ir baltputu zvīļa —

bangas, bet dzelmes nekur,

kam vēl šī rotaļa mīļa,
irkļus lai ciešāki tur!

Dzelmes dēls dzelmē grib mītnes,

dzelme to atpestīs,
liesmainu karogu vītnes

nāras kad matos tam vīs.

Fleites un kokles jau stīgo
vētra. Kur jautri tā dej!

Aijā mani, vilni, un Hgo,
dzelmi nes dvēselei. —
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Vasaras vēlējums

Sāk saule klusi skumt un atvadīties,
un pēdjos ziedus kaisīt pirkstiem bāliem.

Ap vēja karogiem sāk sēru lentas vīties,

un, žēli elsojot, caur sirmiem miglas vāliem

brien slimā vasara. Bet meža vidū klusā,
kur noriņā vēl siltums ritinājās,
tā atkrīt atpūtināt nogurušās kājas,
uz celma atsēžas un paceļ bālu lapu,
un kokiem raudošiem teic: „bērni, ja es mirstu

no saviem pumpuriņiem izpiniet man šķirstu,
bet nerociet man tumšu, dziļu kapu —

man netīk ilgi gulēt saltā nāves dusā:

kad siltās rociņas jau vēja kokles stīgo,
kad brūnie pumpuri irst zaļos dzīpariņos,
tad klausieties — es atmodīšos viņos!
Ak, sniedziet pretim man tad zaļas zaru rokas —

es celšos šalkdama, lai mežu gali lokās

un atbalsojas tūkstoš reizes: Līgo!"
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Zvani

Nu tumšais zvanītājs velk atkal tumšo zvanu,

no kura smaga migla sagulst zelta tālē.

Vēl lēni dūc viņš — klusās naktīs tikko manu,

bet zieds, kas viņu sadzird, trīcot izirst zālē,

no miglas rasa krīt, un lapa zarā bālē.

Un sirdī izdziest prieks, kā guntiņa dziest vējā.
Kā zilais zirnīts ziedot viņš ap dvēsli vijas ...
Nu tikko atceros vairs skūpsta vakarējā,
un tavos vārdos klausos es kā melodijās,
ar kurām ziedoņvēji birzē atvadījās.

Sirds baiga kļūst, kā naktī mīļam draugam mirstot

Pār galvu zemu liecas skumju melnie zari.

Raud viņos zvaigžņu dziesmiņa, bālstariem irstot,

un tuvāk zvani dun, un, lapām klusi birstot,
kā ļauni putni laižas rudens novakari
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Sēņojot

Ak, to beku krustmāmiņu —

tavu brūnu lakatiņu!
Tavu brūnu, tavu glītu,
tavu greznu izadītu!

Sedz viņš cienījamo galvu
skaistāk kā ar strausa spalvu
mūsu beku jaunkundzēm,

vispasaules platmalēm.
Es ar izadītu tādu,

ja tik tu man dāvinātu,

lai es neaizmirstu viņu,
vienu mazu pāraudzinu —

vienu brūnu pavedienu,
vienu pašu, tikai vienu

. . .

Krustdēliņ, mans sumpurnīts,
zinu, zinu, kā tu viņu
adīsi — to lakatiņu,
zinu tavu strausa spalvu!

ņem vien visu galvu līdz, —

manu veco, gudro galvu .. .
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Pie dzeltainas lapas,
kailā zargalā,
divās dzintara lāsēs

vizuļo divas debess pilis.

Klusi nopūšas rudens

un noslauka asras

dzeltenā mutautiņā.
Kur tās dzintara pilis palika?
Kails zars tikai atlika
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Bezdelīgas

Uz klusi zuminošas telegrāfa drāts

līkst rudens bezdelīgu čalojoša virkne

un, spārnos sakūrušas zilas uguntiņas,
nu tik par tālo ceļu triec un vītero.

Un vecākā, kas saulainajos Nīlas krastos

pa faraonu pīšļiem dejojusi, stāsta

tik neparastas lietas jaunākajām māsām,
ka brīžam tām pat aizmirstas vit-vit! vit-vit!

Un aizvien brīnišķīgāki top viņas stāsti,
un aizvien spožāk spārnos guntiņas sāk plīvot
un drosme karstāk viņos kvēl — tie raisin raisās.

Un aizvien brīnišķīgāki top viņas stāsti!

Jā, reiz tā izglābusi pašu Meneliku,
vislielo Abesinijas un Nīlas valdnieku,

kad tas uz krokodiļa jājis — odus medīt.

Bet odi tais zemēs — o, kur tie esot traki,

ja neprotot ar viņiem cīnīties kā nākas.

Un neguss Meneliks tai nelaimīgā dienā

tā vienu saniknojis — nu, tā saniknojis,
ka tas nemaz vairs citādi ka gāzies virsū;

jau krokodili nodūris un grasījies
durt zemē tūliņ pašu Meneliku. Pagadījies
skriet viņai garām. Sirds tai iežēlojusies —

tā pakampusi odu — šnaps! Tad lielais neguss

pie debesīm un svētās Nīlas nozvērējis
tai staltu pieminekli celt pie piramidām,
lai bērnu bērni viņas vārdu godam min.

No pārbīļa tas tomēr drīz vien pēc tam sācis mirt

un, diemžēl, nu vairs cita nekā nedarot, kā mirstot

un tā jau mirstot tepat gandrīz divus gadus.
Un laikam tagad būšot nomiris pavisam —

netikvien nomiris, bet izmiris tā gluži
līdz pašiem papēžiem un skrandu skrandās.
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Jā, nu gan laikam neviens vairs tā nejāšot
uz krokodiļa Nīlas krastos odus medīt,

jo dēls un mantinieks maz drosmē tēvam līdzīgs:
tas zaķpastala drebot jau no krokodiļa,
kur tāds nu vēl lai odam pretim stātos!

Šis stāsts, šķiet, jaunajām tā paticis, ka tās

priekš pirmām brokastīm uz Nīlas zelta krastiem

nu katra izlūdzas pa krokodilīšam,
ko piekost oda šķiņķim, ja tas liesāks būtu.

Un kad tas apsolīts, vairs sēdēt nav tām spēju -

zib guntiņas, un spārni šmīkst vit-vit!

Tās gaisā uzšaujas un mirdzot aizplivinās
kā uguns ziedi, vēja plūsmas nesti,

uz tāli saulaino. — Dievs, sargi krokodiļus!
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Bērzs rudenī

Zemu līkst bērzs,

pilns rasas saltas,

kā ceļinieks — piekusis, sērs.

Trīc zara roka

tik nogurusi:
ai, gredzenu zaļo
tā pametusi

Ai, gredzenu zaļo
nakts ragana

ar ledainiem pirkstiem
tam novilka.

Raud piekusis ceļinieks

klusītiņām,
ar dzeltainām dzintara

asarām — —
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Mirklis

Visam kad pāri
nīcība trauc,

dīvainas balsis

brīžam man sauc:

Padzēries gaismas,

gaisma līdz vēl:

paies vēl stunda —

žēl tad būs, žēl!

Diedams un smiedams

laimi ķer ciet,
krustiem tik kapsētā

neklājas diet.

Tam, kas zem krusta,
neaust vairs rīts.

īss varbūt gaišais tev

atlicies brīds.

Mirklis kā bulta

zeltīta krīt —

zvaigznes kas šodien tver,

smiltīs dus rīt.

Padzēries gaismas,

gaisma līdz vēl:

paies vēl stunda —

žēl tad būs, žēl . . .
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Nakts miniatura

Mēnesīts

zib un trīc

lodziņā.

Sapnīts kluss

raudot dus

sirsniņā.

Sapnītis
piekusis
maldīties.

Sirds to tā

gaidīja.
Atdusies!
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Circenīšu naktsdziesmiņas

1

Gizi-cizi-cizi-ciz —

kas tur laistās, kas tur viz?

Mēnesītis tekalē

Anča-Brenča pagultē.

Mēnesīti, kur tev prāts!
Dzi, kā Ancis-Brencis krāc:

zeme rīb un griesti līkst. ..

Šausmas! Tu vēl jokot drīkst'!

Mēnesīt, man tevis žēl!

Viens pats padoms man tik vēl

kā tu vari izmukt sveiks:

bēgsim abi — hi-hi-hi —

Anča-Brenča azotī!

Ko tad Ancis-Brencis teiks?
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2

Mēs, circenīši,

pa pelniem vien brienam.

Nu, ko tur bij darīt —

savs krusts jau ikvienam!

Kas krustu pa pelniem
še nenesīs,

tas netiks reiz circeņu
debesīs .

.
.

Ek, runča paps sirmais!

Tam muguru liec

tik aste kā miets.

Bet ellē pats pirmais
viņš ņaudēs un bļaus,
līdz velns viņu raus ...
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3

Ķēķa ķirķi,
labvakar!

Ko tad kundze

mājās dar'?

Ko dar' dēliņš
Cikucīts —

vai jau spārnos
dziesma trīc?

Ķirķi, zini —

pasveicini
tu man labi mīļi viņu!

Drīz sāks tecēt

sievu precēt —

kas zi', paņems man' meitiņu ..
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4

Ak, tās blusu mamzelītes —

kā tās lec un kā tās dej!
Brūnas samta tupelītes,
cip-cirip — tik smīn un smej.

Circenīša gaspažiņa
lūka pīcku sāk jau vīt,

un kad pāri pusnaksniņa —

aiziet vīru mājās dzīt.

Visu rītu plītēs kaktā,

kamēr gailis lec no lakta,
tā to bar un rāj, un gulda.

Bet vai glābs vairs nelaimīgo!
Kad jau plītē uguns žvīgo —

cips! tas ielec — liesmās, kuldā
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5

Cizi-cizi-cizi-ciz —

kas tur laistās, kas tur viz?

Mēnesstaru šūpulīts
circenīša dziesmā trīc.

Mēnesstaru šūpulī
zvaigžņu vizmu spilveni,

piemiguši plakstiņus,
pusnakts dvēselīte dus .

. .

Kamēr pati miegā tā,

īsā pusnakts stundiņā
visus spēj tā atpestīt:

izžūst asru avotiņš,

stājas ilgu kamoliņš —

cizi-cizi, circenīti





III



102

Gaisma. Palma. Loreleja. Dafnis un Kloja:
Zili sārtas pļavas līgo. Dafnis starp puķēm.

Kloja pie avota. Dafnis. Kloja svētī vēju.

Kloja skatās naktsmākoņos. Dafnis skūpsta
zemi. — Orfeja dziesma. Skūpsti. Zīlnieki.

Zvaigznes. Aka. Ir laiks. Draugi. Reiz.

Asaru ēņģelis. Pļāvējs. Beatrise. Sveši-

nieks. Ābeļziedu balāde. Mīlas kauss. Kad

cietējs niknā slimībā. Tītenīts. Un ja tev

sirds reiz asiņo. Dievnamā. Debess un jūj-a.

Rozes. Aglavena un Selizeta. Jauna laime.

Tveice. Krēslas sveicieni. Rozes visskaistā-

kās. Bultas. Maldugunis. Raud nova-

kars... Uguntiņai. Man sārtā kristalla

vāzē... Ledus puķes. Ziediņš. Spārni.
Mazas dziesmiņas: 1. Tīklā. 2. Tavs sejs.
3. Nakts un sapņi. 4. Zilā stunda. 5. Bērzu

birze. 6. Roze. 7. Puķu lauks. 8. Lielā-

kās ilgas. Tunelī. Maiņas. Ogas. Lai

kur tu paliktu.. .
Līdz galam. Mūžīgais

vergs. Pēdējā dziesma.
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Gaisma

Es tavā svētā mīlā

kā sēkla zemē krītu

un dīgstu pretim gaismai
ar katru jaunu rītu.

Tai gaismai, kuras mirdzu

nakts melnā nemazina.

Tai gaismai, kas ne ēnu,

ne gala kādreiz zina.

Tai gaismai, kas kā brīnums

iz dvēsles kāpj un ceļas.
Tai gaismai, no kā spēkus
pat saule un zvaigznes smeļas
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Palma

Kā tuksneša palma
sūc dzīvības valgmi

ar tūkstošām saknēm no avotiņa
un vakara vēsmā

no blāzmotās galvas
zaļrobotās lapas kā balvas met viņā, —-

tā dvēsle dzer mīlu,

un brīnišķos ziedos

plaukst tūkstošiem pumpuriem, veras un raisās

kas laimes un sāpju
asaru smagi

nakts klusumā svētītā avotā kaisās.
. .
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Loreleja

Visi ceļi izstaigāti.
Visas dziesmas izdziedātas.

Visas zvaigznes, visi ziedi

putekļiem un smiltīm klāti.

Dvēsle — baļgi tumša upe.

Maldu tēli. Enu deja
Tikai dzīlē mīla svētā

dzied kā klintī Loreleja.
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Dafnis un Kloja

Zili sārtas pļavas līgo.
Birze elso saldās šalkās.

Sirmiem vītoliem gar upi

spožām asrām pilnas bārdas.

Saule nokāpj sārtos viļņos,
dimantkanna vizmo rokās;

ataicina ziedu bērnus,

spiež pie lūpām karsto malku.

Svēta uguns līst tiem dzīslās,

nevarīgs kļūst gars un solis;

ne vairs vītolu, ne birzes —

asins dzied, un sapņi līgo . .
.

„Dafnis, Dafnis! tev uz pleciem
zili baložpulki metas —"

— Kloja! Kloja! tev uz krūtīm

divi balti jēri lēkā -



107

Dafnis starp puķēm:

Es esmu pilns ar saldu ziedu dvesmu.

lekš manis katris nerva galiņš sāp un zied.

Kad acis paveru — šķiet, rožu krūms es esmu,

un lakstīgala līkstot zara galā dzied
. . .

Es apreibis ar smagu vīna garu.

Brūns agrīns pavasars man asnīs klusi līst.

Un sapnīts raibs kā taurenīts ap zaru,

kad pirmais pumpurs sveķainais patlaban plīst, —-

ap mani virinās un vijas, dreb un plīvo . . .
Pilns saules plūdu viss mans dvēsles dārzs.

Bet sirdī dziļi tumsā kaut kur dzīvo

kā divi ezeri tavs, Kloja, acu pārs .. .
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Kloja pie avota:

Kam šī dzidrā, kristallskaidrā

dvēsele te izlijusi?
Lūk, kā viņa mirdz un slēpjas,

puķēs bēg un smejas klusi . . .

Kam tik skaista dvēsle bija —

laime tik un debess zilā?

Pašā vidū zelta vanags —

saule — zeltā spārnus cilā . . .

Dafnis, vai tu še starp puķēm
savu dvēsli pazaudēji?
Kam tu viņu dzidru, karstu

manās krūtīs neielēji!
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Dafnis:

Savu raudošo dvēseli ieliku es

divās liliju rokās, lai pasapņo —

lai pasapņo

Bet ja tu neesi lilija, mans draugs,

ak, -— tad es nezinu, kas paņēmis to!

Bet ja tu neesi Klija, mans draugs,
tad lai velēnas steidz manas acis slēgt —

manas acis slēgt
Tikai ziedošās rokās mana dvēsle grib dusēt

jeb brūnajā zemē atpakaļ bēgt.

Kloja! bet nu zied tavs stāvs manās acīs

kā dzeltaini saplaucis vītola zars —■
kā vītola zars

Manas domas ap viņu vien dūkdamas griežas
kā raibo, agrīno kameņu bars —

kā kameņu bars ..
.
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Kloja svēti vēju:

Tu, dziedošais ceļotājs mirdzošām rokām,

kas naktsrasu birdini dusošos kokos!

ik rītu, ik vakaru tevi es svētot

kā vientuļa pīnija upmalā lokos.

Kad austošā rītā uz blāzmotiem spārniem
tu ciprešu galotnēs jaunu nes dienu,
ar atsegtu galvu un atsegtām krūtīm

kā neprātīgs bērns tevim pretim es skrienu.

Tu pilns esi tūkstošām slepenām lietām

un tūkstošiem vārdiem, priekš manis kas dvesti

Tā upe plūst pilna ar birušiem ziediem,
kas tumšajās dzīlēs tik klusi tiek nesti.

Ai, dziedošais ceļotājs mirdzošām rokām,
kas naktsrasu birdini dusošos kokos!

ik rītu, ik vakaru tevi es svētot

kā vientuļa pīnija upmalā lokos .
.
.
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Kloja skatās naktsmakoņos:

Atnāk nakts, ver debess vārtus,

izved mākoņkalnus sārtus.

Platās, baltās kamanās

lēni viņi līgojas.

Līgodami tālu klīst,

rožu migla lejā līst.

Pašā kalna galotnītē
klusa zvaigžņu meitenīte.

Bālās roķelītēs tā

uguntiņu vicina.

Spoži uguntiņa mirdz,

sadeg meitenītes sirds

Dafnis, kad tu redzi to,

piemin Kloju vientuļo:
zini, ka pār tevi tā

laimes zvaigzni plivina ...
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Dafnis skūpsta zemi

Kad laime visās dzīslās sāp
ka grūti nest un ciest,

pie tevis, vēsā zeme, man

tad patīk lūpas spiest.

Kā mākoņziedam pusnaktī,
man tiktos viegli irt

un lāsēs tumši sarkanās

uz valgo smilti birt.

Caur liepas zaru rasotu

vēl zvaigzne trīcētu

ar tālu, svētu mirdzumu.

Tā, Kloja, būtu tu



Orfeja dziesma

Ne efejstīga šī, ne zieds šis lauztais,
ne kukainīts, rīt varbūt kājām mīts,

ne smilšu graudiņš, saules silti glāstīts,
ne brīvais puteklīts lai nāk man līdz!

Jums paliek debess zilā, vējš un saule,

un zelta gaisma, pavasara gaiss,
un naktīs svētās zvaigznes kreļļu rakstos

un debess plašums klusais, mūžīgais .. .

Jums paliek gaiši ceļi, svešas tāles

un upju, kalnu pinums zili zaļš.
Jums paliek nemiers saldais, saldās ilgas
un krūtīs asins vilnis — sarkans, skaļš . . .

Jums paliek siltās atmošanās dziesmas,

kad gani pļavās iziet sapņus ganīt,
bet vakaros aiz sirmām lauru birzēm

kāpj mēness zilgans sapņus mājās zvanīt. .

Jums paliek tas, ko vārdā grūti minēt.

{Ak, cik es gurds, kā izdziestoša liesma!)
Jums paliek, ko pat dievi nespēj izprast,
Jums paliek mīlestības burvju dziesma.
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Skūpsti

Sagurusi, pietvīkusi,
dvēsle atkal skūpsta lūdz, —

skūpsta svētā, brīnišķīgā,
meklēts kas, bet neiegūts.

Vainagā kā ziedi vijas
un kā krelles virtenē,

seno skūpstu orchidejas
savītas tā dvēselē:

skūpsti vēsie, skūpsti karstie,

skūpsti asinskārīgie;
skūpsti, ziedu smaržas pilnie,
čūskas skūpsti dzēlīgie;

skūpsti, kas ar tumšu varu

saldu moku nāvi nes;

skūpsti, svešas gaismas pilni,
tālas, svešas pasaules;

skūpsti maz, ak, izteic vārdi,

jo tik skaisti tie un daudz.

Nava tikai tā, pēc kura

dvēsle tumši lūdz un sauc.

Vai tik tā lai neatrastu?

Jeb, varbūt, ka sniegs man to

saltā, bāla skūpstītāja,
skūpstot reizi pēdējo —?
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Zīlnieki

Tie smējās un minēja ilgi,

par ko abi palikšot viņi,
kad pielīšot mūžīgas tumsas

šo acu avotiņi.

„Mēs izaugsim pīlādzes divas!

Mums sarkano ogu dos Dievs

ik rudeņa tikdaudz, cik reižu

mēs dzīvojot skūpstījāmies."

„Mēs būsim — divi mākonīši,

katrs vienai kapa malai —

tu manai, es tavai — mēs līsim

un liksim augt zālītei zaļai."

„Mēs būsim — divas baltas puķes
un līgosim svētlaimes salā.

Mēs būsim zvaigznītes divas

nakts snaudošā bērza galā."

„Mēs būsim
.
.

.
bet varbūt mēs būsim

divas kristalla asaras —

no mūžīgās mīlestības —

priekš mūžības raudātas —"

Ne smieties, ne runāt vairs tikās —

bij noticis abiem kaut kas.

Un lēni, kā zagdamās, nāca

divas kristalla asaras
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Zvaigznes

Kā zvaigznes zilā naktī krīt,
tā manas dienas krīt.

Un mūžs mans — zvaigžņu mirgojums

starp vakaru un rīt.

Kā zvaigzne zilā naktī krīt,
tā krītu arī es.

Dej mīlestība, sāpes, prieks
kā zaļas dzirksteles . . .
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Aka

Pie tumšas dziļas akas

kluss eņģelis raudāja,
un viņa asara akā
kā zvaigznīte iekrita.

Ir gājušas dienas un gadi,
bet akā vēl zvaigznīte mirdz.

Ak, klusais eņģei, vai zini:

tā aka bij mana sirds!
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Ir laiks

Ap visiem maniem locekļiem
kā ziedu vītnes saistās.

Un asnīs melodijas zum

un teikas . . . Mans Dievs, kur tās skaistas

Un melodiju, teiku pilns
kā jūras dzīlēs maldos.

Nāk līgava kā dziedošs vilns,

tin putu rokās saldās.

Prieks — dziesmas — saule — līgava —

nu laiks ir pārtrūkt stīgai!
Laiks dzīlei nākt vispēdējai,
visdziļai, bezgalīgai!
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Draugi

No visiem draugiem dārzā

man mīļākie: rožu krūms

un vecā skumjā egle,
kam zaļums tumši drūms.

Ar sārto ziedu kvēli

viens mīlā sadegt sauc.

Ar tumšo zaru krustu

māj otris: draugs, cietīsi daudz!

Es mīlu viņus abus —

manu dzīvi noteic tie.

Melns egles krusts un roze

lai draugi man pēdējie!

Lai roze reiz pār mani

kā mīlestība zied.

Un nakts vējš ap melno krustu

par ciešanām, ciešanām dzied
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Reiz

Uz krūtīm reiz sapnis man dusēja.
Rīts nāca. Un krūtīs man palika
tik gaiša un mirdzoša atmiņa —

Uz krūtīm reiz meitene dusēja.
Rīts nāca. Uz krūtīm man palika
tik pārslas no ziedu vainaga

Uz krūtīm reiz līgava dusēja,
Rīts nāca. Uz krūtīm man palika
tik viena degoša asara —

tik viena degoša asara
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Asaru eņģelis

Tās asras, kas dusot tev zogas uz vaigiem,
kad roka par gurdu viņas noslaucīt, —

pats Asaru eņģelis spārngaliem maigiem
nakts klusākā stundā nāk uzlasīt.

Viņš zin, kuras raudātas svētlaimes brīžos:

nakts dzidrajā gaisā viņš izkaisa tās.

Un vijīgos rožainos mākonīšos

tās pārvēršas tūdaļ un aizlaižas.

Bet sāpēm kas raudāta iznīcinošām —

uz zvaigžņoto debesi aiznes viņš to,

starp zvaigznēm tur mūžīgi svētām un spožām,
lai mūžīgi mirdz tā un vizuļo.
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Pļāvējs

Ēnu lentes plivinot,
sārtos ziedus birdinot

siržu pļavā pļāvējs iet.

Izkapts skan un zibot mirdz
..

Dziļāk, karstāk mīli, sirds!

Earstāk mīli, dziļāk ciet!
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Beatrise

Diena dziest. Ar tumsu vakars brien.

Baltā tornī bezdelīga skrien.

Baltā tornī zvans iz logiem tiem

vēsta svētvakaru gurušiem.

Bezdelīga kad tam pieskaras —

kluss kā sapņa sveiciens atsaucas

Beatrise, baltais tornis mans,

tev mans sapņu, tev mans miera zvans!

Tavos acu logos trīsošs stars —

svētrīts gaišais mans un svētvakars.

Diena dziest. Ar tumsu vakars brien.

Baltā tornī bezdelīga skrien
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Svešinieks

No stundas tās, no viņas stundas, māt,
kad zilais gulbis pavasara rītā

pār mūsu būdas jumtu pārlaidās
tik zemu, ka tā spārnu gali skārās

pie smildziņām, kas mums uz jumta aug, -

no stundas tās, no viņas stundas, māt,

ir manī kaut kas pamodies,
ko nespēju nekā vairs klusināt. . .

Tu atceries vēl — toreiz pagalmā
bij iemaldījies svešais ceļa gājējs.
Viņš bija gurds un lūdzās nodzerties.

Un tu vēl liki man tad aiztecēt uz klēti

un atnest mūsu jauno brūno krūzi,

kam bij uz sāna divas zaļas bezdelīgas.
Es pagalmā zem ceriņiem to viņam sniedzu

Bet pēkšņi ceriņi tik saldi iesmaržojās —

tik mulsinoši saldi,

ka manas rokas pagura un sāka drebēt.

Viņš dīvaini uz mani paskatījās,
un varēju es redzēt viņa acis.

Un acis, kādas viņam bija,
var būt tik jaunam piekusušam briedim,

kas egļu mežu tumsas pielijušas,
kas meža melnos ūdeņus vien skatījušas.
Tad arī viņa roka nodrebēja —

(viņš laikam pārāk piekusis bij ceļā!)
Mums krūze nemanīti izkrita no rokām —

es nezinu — no manām vai no viņa —

un sasitās pie mūsu abu kājām . . .
Un ūdens izlijušais melnā upītē
zem ceriņzariem līču loču aiztecēja.
Viņš brīdi apstājās
un divām naktīm manī noraudzījās —

ar divām tumšu mežu svētām naktīm.
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Un nedzēris tad atvadījās
un aizgāja ar nevarīgiem soļiem.
Es it kā viegli apreibusi
un ceriņziediem zila apbiruši
ar acīm viņu pavadīju klusi.

Tik birzes malā reiz viņš atskatījās,
kad zari dzeltenie tam jau ap pleciem vijās, —

No stundas tās, no viņas stundas, māt,

ir kaut kas manī pamodies,
ko nespēju nekā vairs klusināt

Man liekas — es vairs neesmu tavs bērns.

Es nezinu, māt, vairs, kas īsti esmu.

Es laikam esmu klusa, tumša upīte,
kas tek gar piekusuša ceļinieka kājām
caur ziedos nolīkušiem ceriņiem,
ar viņiem zila piebirusi �

un mūžam saldi apreibusi.
Tu saki gan: es tāpat staigājot

pa dārzu ēnaino, pa celiņiem,
caur birzītēm, pa pļavām, tīrumiem.

Bet tā jau neesmu vairs es —

ai, kā tu neredzi to, māt,

ka zilā upīte tik manu seju nes!

Ai, kā tu neredzi, ka vakaros

kā upīte es mājās atgriežos
un, tumsā apguļoties klusi,
kā upīte es zvaigznēm pielijuši. . .

Bet naktī bāla varavīksna

pa silto tumsu lēni manī līkst

un kaislīgi un ilgi dzer no manis —

es pati nezinu, ko viņa dzer.

Kā sārta migla tad no manis kāp,
un viss, viss manī saldi gurst un reibst, un sāp.
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Bet kad es pamostos — tā irstot bēg
un līdzi aiznes bālu, bālu seju
ar egļu tumsas pielijušām acīm,

ar divām svētām tumšu mežu naktīm.

Tad dodos steigšus pagalmā. Uz jumta
vēl smildziņas bez vēja līgojas,
kā viņu reiz, kad zilais gulbis pārlaidās,
kad mūsu brūnā krūze sasitās

pie bālā svešinieka kājām.

No stundas tās, no viņas stundas, māt,

ir kaut kas manī pamodies,
ko tikai nāve vien spēj klusināt. . .
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Ābeļziedu balāde

Kā sārti trīsošs saules rīts

tā dzidri maiga bij un jauka.
Tās dvēsele bij ābeļzieds.
Ar ābelēm tā reizē plauka.

Ar ābeļziedu vainagu

pie mīļas sirds tā dusēt gāja.
Kā kritis eņģels atgriezās,
kam nav ne debess vairs, ne māja.

Un karstas, karstas asaras

uz zelta krustiņu tai lija,
kad celiņš daudzreiz staigātais
pie upes novedis to bija.

Tik tumšs un baiss, tik tumšs un baiss
. . .

Bet gribas tā pār krastu liekties.

Un kā ko mīļu meklējot,
pēc viļņiem rokām tīkas sniegties.

Tad sārto ziedu vainadziņš
tai nokrīt viļņa galvā zvīļā,

un viļņa klēpī sabrūk tā

kā drauga — pēdējā, vismīļā.

Lūk, ābeļziedu vainagā
nu vilnis bēg pa tumsu klusi

un velk to zaļā palagā,
velk murdēdams uz dzelmes pusi.

Gar ceļu ūdenslīlijas
stāv, bālas lāpas kvēpinājot,
un miglas ķēmi drūzmējas
ar garām, palsām rokām mājot.
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Tik tumšs un baiss — tik tumšs un baiss —

mirst pēdējs stars pie debess juma:
viss — dzelme, debess, zeme, gaiss —

pilns melna, salta izmisuma
. . .



Mīlas kauss

Kad mīlas kausu tu pie lūpām liec,
tad paskaties, cik zvaigžņu viņā laistās.

Tad paraugies, vai sirds ir tava it kā zieds,

kas rasas pilns tiek lauzts? Bezgala skaistas

vai zib tur sārtas guntiņas? Ak, zini:

tās asins lāses tavas! Tikai tās

un zvaigžņu mirdza mīlu dara svētu.

Kur neasiņo sirds, trūkst gaismas mūžīgās —

svied mīlas kausu prom to — niecīgu un lētu.
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Kad cietējs niknā slimībā

Ar skatu, mokās apskaidrotu,
tev veras dvēsles dziļumā,
un kunkstu, tikko izdvašotu,

no tevis palīdzību lūdz,
bet tu — tu stāvi nespēkā
un līdzēt nevari nekā —

Ak Dievs, cik brīdis tāds ir grūts!

Bet simtkārt grūtāks vēl kā tas

ir skats, pilns dzīves prieka, gribas
kas lūdz no tevis mīlestības.

Tu jūti: sirds šī atdodas

tik tev, uz dzīvību un nāvi,
bet tu it kā zem lāsta stāvi:

it visu, visu pasaulē,

ja lūdzēju tas aplaimotu,
tu labprāt un ar prieku dotu.

tik vienu mīļu skatu — nē,

jo nav tā tavā dvēselē.

Tavs mīlestības viltojums,
kaut mirkli, kaut ar skatu vienu.

kā traips un riebīgs netīrums

tev dvēslē paliks mūža dienu.

Un tādēļ, nepielūdzams, ciets, —

pats ciezdams, otram ciest tu liec.

jo mīlestību liekuļot
ir ļaunāk nekā nāvi dot.
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Tītenīts

Tu tinies ap mani un vijies
kā zirnīts raibs, nomaldījies,
kā smaržīgs sīks tītenīts.

Tu tinies ap mani un vijies,
no debesīm nomaldījies —

velc mani uz debesīm līdz!



132

Un ja tev sirds reiz asiņo
un asra ja tev rīst —

ņem pirkstos rozi sarkano

un skaties, kā tā vīst.

Un ja tev sirds tā asiņo,
ka diezgan dzīvots, būts —

steidz noskūpstīt vēl roku to,

kas tev' kā rozi plūc.



133

Dievnamā

Nu esmu viens es tavā dvēselē

kā ziediem izrotātā Dieva namā.

Sirds saldā priekā klusi gavilē
un pagurst laimē svētā, nebeidzamā.

Līst logos gaisma platām varvīksnām

un plūst, un dzirkstot mirgo velves gaišās.

Pār altāri ar rokām paceltām
dzied eņģļu pulks un augšup gaismā laižas

Ak, svētā gaisma, saldās dziesmas šīs —

jums sirdi ziedot mūžam neapnikšu!
Un Dieva nams mans reiz kad satumsīs.

jums līdz es gaismā bezgalīgā tikšu
.. .
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Debess un jūŗa

Tu dusi manā sirdī,

kā debess jūrā dus —

tā pieber pērlēm bez gala
vistumšos dziļumus.

Es stāvu kluss un brīnos:

zib — zalgo — vizmo — mirdz .
Un jautāju: vai tiešām

vai tiešām

tā mana nabagā sirds?
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Rozes

Rozes baltās, rozes sarkanās —

kurām no jums dvēsle līdzinās?

kuras, kad man asnīs ilgas zied,

saldi vilinājot smaržojiet?
Zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli —

kam tu vairāk, dziļāk piederi:
mūžam baltai debess skaidrībai,

jeb vai zemes liesmai sarkanai?

Kam pavisam beigās atdosies?

Kas tavs valdnieks: Lucifers vai Dievs?

Tagad ceļš tavs balts un sarkans zied.

Ejot to, tu gavilē un ciet.

Bet kas galā pestīšanu sniegs:

gars vai miesa? debesis vai ziegs?
Rozes baltās, rozes sarkanās —

kuļām no jums dvēsle līdzinās?
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Aglavena un Selizeta

Jūs esat straujā Aglavena,
bet Selizetas man ir žēl:

tā klusām man kā gaiša ēna

līdz staigās — pat aiz kapa vēl. ..

Jums līdz ar maigumu un daili

dzirkst neizsīkstošs dzīves prieks
ar uzvarošu kaislu gaili,
kas mūžam pēc kā jauna sniegs.

Bet mazā Selizeta klusi

var izdzist vienā nopūtā
kā vizbulīts, ko saminusi

ir rupja kāja ceļmalā
. . .
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Jauna laime

Kā zvaigzne krēslā aizdegas —

trīc, trīc un viegli virinās

un trīsot aizvien spožāka
kļūst zaļā staru vainagā,
līdz uguns puķe atveras

un tumšā dzelmē šūpojas, —

tā sirdī jauna laime nāk:

sirds sāp un trīc,

sirds sāp un trīc,

un aizvien gaišāk, varenāk

aust dvēslē brīnišķīgais rīts.

Viss sauc un zvana: laime nāk!

līdz, visa ziedos saplaukuši,
sirds viņas dzelmē krīt apreibusi . .

.
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Tveicē

Alkst skūpstu tagad lūpas šīs

kā druva tveicē gaisa rasas!

Cik līksma tā, kad debesīs

jau sirmie mākonīši lasās

un, drūzmēdamies mežmalā,

par kalnu izaug tumši baigu.
Jau kaut kur dobji ducina

. . .

Jau saule aizsedz gaišo vaigu.
Jau pamirdz zibens pātagas.
Vējš aurodams pār mežu brāžas.

Vēl brīdis
. . . brītiņš .. . mirklis mazs

un krustodamās šaltis gāžas,
un zib. un dārd, un šļakst, un prāc . .
Viss top par bakchantisku deju
Nāc. negaismākoni mans, nāc -

jeb, zibšņu pilns, pie tevis eju —!
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Krēslas sveicieni

1

Kad krēsla līgodama klusi

ap tevi sirmiem ziediem zied

un plūst kā upe aizmigusi, -

tad klausies: viņā kaut kur dzied

mazs putniņš. Pirmā mirklī viņš

šķiet tāds pat gaisa nabadziņš

kā tas, ko vēja māte līgo
ar sārtu zaru vītolā,

uz kura sēd viņš kā nekā

un dziesmiņu pa starpām stīgo.
Bet klausies viņā! Klausies tā,

kā klausās maija vakarā,
kad tas pa tūkstoš zelta stīgām

caur ziediem rokas sniegdams sit:

viss dzied par ilgām bezgalīgām.
un prāti reibst, un asras rit,

un pasaule pie kājām šķiet
kā mazs, mazs sapņu kamolīts.

kas zelta pavedienā trīc. —

Tu redzēsi: vēl saldāk dzied

mans mazais krēslas dziedonīts —

tik dziļi maldos dvēsle ies,
ka mūžam neatgriezīsies,
ka miera mūžam neatgūs. —

Un tas mans krēslas sveiciens būs
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2

Ap tavu mazo māju

kūp mūžam zelta tvaiks.

Kūp mūžam zelta migla,
kur slēpjas tavs mīļais vaigs.

Uz tavu mazo māju
man ejot zūd telpa un laiks —

zem liepiņām zelta miglā
vairs esmu tik zelta tvaiks . .

.
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3

Ar asins vilni klusi raudošu

es sirmās novakarēs tevim pretim eju,
līdz tumšā ceļa galā dziestošu

kā bālu zvaigzni redzu tavu seju.

Tad asins vilnis diedams mani nes

caur lilijām un tuberozēm saldām,

līdz divas roku līljas turu es

un jautāju: tās pieder tev jeb maldam?
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■i

Kad tu pie manis krēslā neatnāc,

tad skumjas mani tumšiem spārniem māc

Es klusā kaktā klusi nosēžos

un nogrimstu kā melnos ūdeņos.

Kā lauzti zari rokas klēpī krīt —

nav mīļo plecu, ap ko viņas vīt.

Es esmu slims un spiežu acis ciet.

un asins dzīslās raudot apkārt iet.

Pa sapņiem saule aiziet svētā mirdzumā

bet lūpas čukst: tu esi tā! tu esi tā!
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5

Ar sveci, kas vakaros vēli

tev galvgalī degdama trīc,

pie tevis es sāpēs un laimē

ik vakaru sadegu līdz.

Es līstu uz tevi viegli
kā gaisma. Bet pusnakts kad klāt.

tad gribas man krist tev uz krūtīm

un tevi sadedzināt.

Bet dedzinu sevi pašu —

sirds asins ir mana dakts.

Sirds asiņu kvēlošā liesmā

ik vakaru degu, ik nakts.

Kad acis tev aizveras dusā,

ak, sveci tad neizpūt:
pār tevi tad tumsā kāds raudās,

jo izdzist — izdzist ir grūt —
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6

Kad eņģelis, kas naktīs spārniem tevi sedz,

gar manu logu ejot pirmās zvaigznes dedz, -
es savu tumšo logu klusi vaļā taisu

un baltu rožu pārslas viņam spārnos kaisu,

lai tu, kad baltās pārslas tevim sejā birst,
to zinātu: tā viena dvēsle ilgās irst.
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Es sēdu ar domāmpar tevi

un dzirdu, kā pumpuri plīst
tāltālu kur birzītē brūnā

un lietutiņš mirgādams līst.

Es sēdu ar domām par tevi

un dzirdu, kā vizbulīts smej
zem ozola pērnājās lapas,
kad mēnesis sudrabu lej.

Es sēdu ar domām par tevi

un dzirdu, kā spārnus sāk celt

nakts gari pār melnajām upēm,
kur cietējiem asras iet smelt.

Es sēdu ar domām par tevi

un dzirdu tik daudz — ak, tik daudz!

Un pēkšņi tad: klusīniņ klusu

nakts dzīlē tu vārdā mani sauc —
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Rozes visskaistākās

Tās rozes, kuras tu man dvēsle lieci plaukt,
es nezinu — kā viņas sveikt, kā viņas saukt!

Es nezinu, vai baltās tās, vai sarkanās,
es nezinu, vai pirmās tās jeb pēdējās.
Es nezinu, vai dusās veras tās, vai nomodā,

es nezinu — ak Dievs, es nezinu nekā. . .
Viss manu sapņu baltums, ilgu svētums viss

ir karstā asins mulsā viņās satvīcis.

Mans pēdējs asins piliens uz tām drebot iet.

Mans Dievs un mana debess viņu smaržā zied

Es nezinu, vai saules vajag tām, vai asaru.

Es nezinu, vai rudeni tās iezvana, vai vasaru.

Tik to es zinu: kad tās vītīs — viņā vakarā

būs mana dvēsele visskaisto rožu kapsēta.
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Bultas

Likteņrokā esam mēs

divas bultas — likteņjautas
vienā loka vilcienā

augstu, augstu zvaigznēs šautas.

Vai pēc gaišā ceļa šī

krist mums trūdu ikdienībā?

Likteņrokā! lieci mums

pazust, izgaist bezgalībā — —-
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Maldugunis

Mēs maldāmies, mēs maldāmies,

mēs — maldu uguntiņas.
Mēs tiekamies un šķiramies,
un plīvojam kā viņas.

Kā viņas, aizdegamies mēs

un miglā klīstam klusi,
un klusi beigās izdziestam,

kad sirds ir piekususi.

Un pasaule — šis lielais lauks

ar zaļo dzīves leju —

ir pusnakts mirklis baigs un jauks
ar malduguņu deju.

Mēs klīstam, dzirkstam, plīvojam
kur jauki zib un laistās!

Ak, lielais Malduguņu-kurs,
cik tavas dzirkstis skaistas!
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Raud novakars aiz loga klusi.

Sirds klausās saldi apreibusi
un ar sāk klusi raudāt krūtīs,

un asras slakās melnās rūtīs.

Iz atmiņas kāpj senas ainas:

no mīļas sejas zelta matus

es šķiru krēslā. Asarainas

aiz laimes pretim acis skatās.

Rur acis tās, kur novakari?

Man skumji labu nakti sakiet

un saltas lāses rūtīs slakiet.

Gar logu līgo vēja gari.
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Uguntiņai

Mana mīļā uguntiņa —

vientuļa tāli tu dedzi,

vientuļa naktīs zvaigznes
lecot un rietot redzi.

Bet es še skumstu pēc tevis

un ilgojos skumjās bez gala —

sedz mīļo uguntiņu
simts birztalas debesu malā . . .

Ko, uguntiņ, es tev teikšu:

tin dūmus mākonītī

un pacel to debesu malā,
kad atsarkst pār birztalām rīti.

Man rīta vējš atnesīs viņu

uz spārniem, dzeltaini maigiem
un mākonīts smaržīgās lāsēs

tad nolīs uz maniem vaigiem.

Es svētīšu rīta vēju,

pie krūtīm sildīšu viņu
un likšu aiz debesu malas

tam noskūpstīt uguntiņu.
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Man sārtā kristalla vāzē

tavs pudurīts vijolīšu.
(Ik tuksnesim sava oāze!)

Zils lietutiņš līņāja klusi

nakts dūmakās. Skumja pār mani

bij spārnus izpletuši.
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Ledus puķes

Visas manas klusās domas

sastingst ledus puķēs saltās,

kad ar sauli aiziet tumsā

tavas rokas — mīļās, baltās.

Ledus stīgas, ledus ziedi

manā logā mirdz un zaigā.
Ak, nu manas svētās zvaigznes
tāli aiz tām tumsā staigā —

Pēkšņi auseklīts aiz durvīm

zvana zelta pulkstenīti.
Atveru — mirdz pretim divas

acis — divi saules rīti .
.
.

Visas gaidas, visas domas —

viena balta līlju saime:

slīd pār manu pieri viegli
tava roka — mana laime —
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Ziediņš

Tik kluss un tik maigs,
kā pusplaucis zils lina ziediņš,
tavs mīļais vaigs.

Ar silto dvašu,
ko šķiroties pūšu roķelēs tavās,

es atdodu tev sevi pašu.

Man gribas būt zilajā ziediņā.
Un ziedēt. Un vairāk

itin nekā.
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Spārni

Ar divi blāzmainiem spārniem
balts gulbis debesi šķeļ,
un blāzmainie spārni viņu
bez gala gaismā ceļ.

Vai neesam mēs divi spārni,
ar kuriem pacelties

grib dzidrajā bezgalībā
pats mīlestības Dievs?!



155

Mazas dziesmiņas

Aus meiuen grpfien Schmerzen

Mach' ich die kleinen Lieder.

Heine.

1. Tīklā

Tai brīnišķā naktī

balts zvaigžņu zvejnieks
meta mirdzošu tīklu

pasaulē tumšā.

Mūsu dvēseles viņā tā satinās,
ka mūžam vairs brīvas tikt nevarēs tās.

Uz tālu blāzmainu bezgalību
mūsu gaitai nu jāiet pret pašu gribu.
Mēs nezinām, svešais krasts kāds būs -

tik jūtam, ka tuvāku zvaigznēm velk nuis.



156

2. Tavs sejs

Tavs gaišais sejs kad pirmreiz manā dvēslē krita,
kā saule avotā, ar karstām acu liesmām, —-

sirds zariem plaukstošiem un puķēm pilna kļuva,
un zvaniem dūcošiem, un saldām putnu dziesmām

Tad izgāju es agrā pavasara naktī

un brūnā zemē tavu seju iezīmēju,
un visa pasaule līdz rītam pilna bija
ar zaļiem zariem, vizbuļiem un siltu vēju.
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3. Nakts un sapņi

Kad nakts ar zilganzaļu gliemežvāku
man miega malku atnes vakarā,

no klusās spārnu žvīgas tad jau dzirdu,

ka sapņi pulkiem sanāk pagalmā.

Ar raibiem taurenīšiem laižas tie gar logu
un zilas uguntiņas kaut kur virina.

No tumšām koklēm zelta rasai birstot,

tie lūdz, lai durvis drīzāk atdara.

Bet durvīs nakts kā mīļa māte stājas
un maigām rokām iekšā laiž tik to,

kas tavu silto dvašu nes vēl spārnos
un pirkstos mīlas ziedu liesmaino.
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4. Zilā stundā

Mana zilā rīta stunda

skrien kā zilgans balodītis

dūdot tevim labu rītu,

kad zūd blāzmā auseklītis.

Redz viņš tavu sapņu mirtes,
metas tumši zaļos zaros

Dūdo zilais balodītis,

kamēr izirst saules staros.
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5. Bērzu birzē

Kā pa baltu bērzu birzi

maldās vējš caur zaļām dainām,

maldos tā pa tavu mīļo

vārdu dzīlēm pasakainām.

Aijādami, žūžodami

zari liecas, glāsta, vijas,
laimes saldā nevarībā

mani tin kā zaļās dzijās.
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6. Roze

Kad tava mazā roka

man sārtu rozi nes,

man šķiet: tā tumša liesma

iz tavas dvēseles.

Es bīstos viņu aizskārt —

man it ka sevis žēl:

es diezgan jau cietis un dedzis —

nu liksi degt tu vēl.



7. Puķu lauks

Es acīs tevi nesu

kā ziedošu puķu lauku

ar klusiem mākonīšiem

un debess zilumu jauku.

Cik saldi aizvērt acis!

Cik saldi, kad asara tvīkst:

pār manu puķu lauku

tad septiņas varvīksnas līkst
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8. Lielākās ilgas

Dzīvībai — dzīvībai, mīla, tavs zieds!

Dzīvība! ai, kur tu dziļa un skaista

Sauli kā dzirkstošu vīnu tu sniedz.

Dzīvības vien tomēr diezgan nav vēl —-

ilgas manas lielākas daudzkārt par viņu:
mūžības tieksme kā guns viņās kvēl.

Mūžības tieksmei bez nāves nav gana.

Mīla! tu nāve un dzīvība mana.
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Tunelī

Tumšs tunelis man šitā dzīve šķiet.
Es zinu — tur bij gaisma, kur viņš sākās.

Es zinu — tur būs gaisma, kur viņš beigsies.
Tik tagad vajaga pa smagu tumsu iet.

Nav gaismas vairāk kā vien tā,

ar ko tu, mīļā, maziņā,
man ceļu pūlies apgaismot,
tev pašai līdzi sadegot.
Dod roku, draugs! Drīz ceļš būs blāzmaināks -

un gaisma mūžīgā mums pretim nāks!
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Maiņas

Mans dvēsles Dieva nams kopš likteņgaitā kļuvis

par mūsējo
viņš šo to zaudējis, bet šo to arī guvis —

nakts saka to.

Ir tiesa — citādi mēs tagad durvis veram,

kā vēru es,

un malku citādi no svētiem kausiem dzeram,
kā dzēru es;

vīst rozes citādi uz altriem izkaisītas

(ai, saldais tvans!),
krīt vītnes citādi un citādi tās vītas,

cits asnīs zvans — —

Pat eņģelis, kas aizdedz sveces, krēslai rīstot.

nu citāds — bāls,

un kad viņš spārnu galiem dzēš tās, dienai svīstot

tas šķiet tik tāls.

Bet tomēr viņa spārnu maigo lidojienu,
kā senāk es,

mēs brīžos klusākajos dzirdam cauru dienu —

dzird dvēseles.

Un tumšie likteņkori kad caur ēnām kopā lasās,

kad nakts jau klāt,

un prātus liesmās sadegošo ziedu smaržas asās

sāk mulsināt,

līdz es priekš tava dvēseles altra ceļos krītu,

priekš mana — tu, —

mēs zinām mīlas saldumu par izbaudītu

uz mūžību.



165

Ogas

Aizvien man sapnī pagadās
tumšsārtas ķiršogas,
un tev aizvien tad izliekas:

tās būšot asaras.

Bet man šķiet: tās nav cits nekas

kā skūpsti, kas vakar vēl aizmirsās

mums lūpās, kad nogurums aizslēdza tās.
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Lai kur tu paliktu,
lai kur man mieru zvana —

es tomēr mūžam tavs,

tu tomēr mūžam mana.
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Līdz galam

— Līdz galam — līdz galam. — Bet, draugs, kur ir

gals?
Tu saki: kad mūžs būs garām,
kad ziedos jau pirmiņais rudeņa sals

šalks ardievas pavasaram!

— Bet tomēr tas nebūs vēl pilnīgi gals:
Aiz loga reiz pusnaktī baigā
melns siluets drēbēs kā izkapts līks spals,
mums kritīs uz krūtīm un vaigā —

tad būs viņš ..
.

Un tomēr, un tomēr —ne tas:

Vēl ilgi kapsētā sēros

divi sūnaiņi krustiņi. Naktsstundās

kā draugi viens otru tie vēros.

Un rudens nakts vētrā kad jākrīt būs tiem

sen aizmirstā kapsētas malā,

zem skrejošiem ļauniem nakts mākoņiem
zils debesu stūrīts tad atšķirsies,
un zvaigznes divas tur iedegsies.

Un tām, draugs, nekad nebūs gala.
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Mūžīgais vergs

Iz senatnes gruvekļiem Grieķijā,
ko bieži tā dievinājām,
reiz verga skeletu izraka,

dzelzs važām ap rokām un kājām.

Dzelzs važās viņš mūžu bij dzīvojis,
dzelzs važās ar nāvi tas tikās;

dzelzs važas pēc gadu tūkstošiem

vēl ģindeņa rokas grauž plikās

Vergs dzīvē šai mainīgā esmu ir es —

vergs dievišķai mīlestībai.

Vergs palikšu viņai, kad dzīvību šo

reiz izdzēst tiks Augstākai gribai.

Un drupās kad grimusi dzīve būs šī,
šais sirdsmīļās dziesmiņās dažās

uz mūžību saistīts lai paliek mans gars
kā nepārraujamās važās.
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Pēdējā dziesma

Kad mana dvēsle šķirsies
no dziesmu lejas šīs,

tā vienu dziesmu tomēr

sev līdzi aiznesīs.

To dziesmu, kura daudzreiz,

tik daudzreiz dziedāta,
bet tomēr izdziedāta

vēl it nekad nav tā.

To dziesmu, kura lāso

kā asinis iz brūc's.

To dziesmu, kurai rozi

un kapa mētru plūc.

Kad mana dvēsle šķirsies
no dziesmu lejas šīs —

tā mīllestības dziesmu

sev līdzi aiznesīs.
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Nojautas. Puķu mežs. Avots. Sirds. Bērza

dvēsele. Spārni. Tāles. Zvaigznes un zeme.

Laivā. Kā debesis atvedas. Dievs. Dienu

biljards. Neizbēgamais. Pie upes. Sunīts.

Dzīvīte. Dienas. Mans liktens. Laime un

nelaime. Rūpes. Ak, cik es gurds, kā iz-

dziestoša liesma. Īrnieki. Gaišais logs.

Jaunā uguns. Albumā. Sieviete. Bārenī-

tes dziesmas. Ne jau mūžam. Kas iraid

šī dzīve
... Sapņu valsts durvīs. Velēna.

Cietumnieks. Trīs nāves. Vakars pilns bu-

lus pār Orebu tumst. Skumja dziesmiņa.
Debess. Nāvīte. Sēru vītols. Slimā jūr-
nieka dziesma. Bērns un puķes. Izskaņa.

Vecmāmuļas piemiņai. Prologs. Rūdolfa

Blaumaņa piemiņai. Duburapiemiņai. Pie-

miņas dzejolis. Miera dziesma.
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Nojautas

Man sirdī ir tā,

ka kaut kur pie ziliem ūdeņiem krastmalā

zili noguruši ziedi

līgojoties birtu.

Man sirdī ir tā,

ka tāli kaut kur svešā mežmalā

pamestai zelta koklei

stīgas trūktu un irtu.

Man sirdī ir tā,

ka kādam kaut kur aklā naktstumsā

atkristu izstieptā roka,

nodzistu vienīgā zvaigzne
un cerība pēdējā bez nopūtas mirtu.
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Puķu mežs

Kaut varētu sāpes un priekus,
ko diena liek izbaudīt,
kā raibus ziedus aiz loga
ik vakarus iedēstīt!

Tad visu acīm drīz zustu

mans nams un kļūtu svešs;
tik kamenes stāstītu dūcot,

kur mūžam zied puķu mežs.
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Avots

Zem plakstiņiem smagiem,
zem acu bārkstīm,

it kā zem smilgām
un niedrām, un kalmēm,

un līkstošiem ēnainiem zariem,
dus manas dvēsles

dziedošais avots,

pilns biklo nimfu un nāru.

Un dejas, ko uzved

šīs mīlīgās būtnes

zilmaigajās dievišķās

zvaigžņotās naktīs,
ir skaistākas nekā

visskaistākais sapnis,
ko mīļotājs sapņo,
kad — paguris laimē —

zem rožkrūma aizmieg
viņš ceļā uz līgavu tālo;
ir skaistākas, nekā

visskaistākais sapnis
tā bērna acīs,

kā dvēsele pilna
vēl atmiņām saldām

par Paradīzi

kā kreimene ausmā nakts sudraba rasas . .

Bet sārtajā rītā,

kad trīsot dziest zvaigznes
un ikdiena rūcot

sāk savu gaitu, —

manas nimfas un nāras

bēg biklas un slēpjas,
bēg atvaros tumšos —
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zem niedrām un kalmēm,

zem plakstiņiem smagiem
dvēselē dziļi — dziļdziļi. . .
Un viscauru dienu

es dzirdu tās klusi

un sāpīgi raudam

tumsā tur dziļi — dziļdziļi. .
Tad liekas man: dzīvs kāds

tur kapā vaid

un glābēja gaid — —

Ak, atgriezies! atgriezies,
zilmaigā, dievišķā,

glābēja mūžīgā,
sirdsdzelmju vērēja —

zvaigžņotā nakts!
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Sirds

Ak, mana sirds ir vārga
kā bērns, kas daudz raudājis,
jo smagas, tik smagas nastas

nest Dievs viņai uzlicis:

Šo zemi, kur tumši un saldi

vecvecais Zemesgars dzied,

un debesi — bezgalību,
kur zvaigznēs Mūžība dzied.

Tās abas sirdij mīļas,
bet abas grūti spiež —

grib abas sirdi visu,

un sirds no abām cieš

Ak, mana sirds ir vārga —

man bail, ka tā nepiekūst:
ar rasu, kas naktī no zara

krīt mirdzot, tā varētu lūzt —
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Bērza dvēsele

(Manas dzimtenes berzu birzitem)

Mans pirmais dzīves brīdis

kad kļūmains tuvojies,
aiz loga maija krēslā

balts bērziņš līgojies.

Kā zaļa liesma zaros

zaļš šķidrauts plīvojis
un kaut ko brīnišķīgu
tas, licies, paslēpis.

Un zemes vaids mans pirmais
kad gaisis klusumā,

ar zaļu zaru rokā

kāds ienācis pagalmā.

Kā jaunava, kā ēna

caur mēnessudrabu

tā viegli slīdējusi
ar klusu šalkoņu.

Aiz pusatvērtā loga
tā stāvot palikusi
un tad kā drāna vējā
pa viņu ieplūdusi.

Pie šūpuļa tad pēkšņi
tā bāla pieplakusi,
bet liecoties pār mani

kā ēna izzudusi.
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No šūpļa atskanējis
īss raudiens spēji skaļš.
Pēc man uz krūtīm atrasts

mazs bērza zariņš zaļš.

Bet bērziņš tur aiz loga
rīt bijis nokaltis:

viņš savu balto dvēsli

man tonakt atdevis. —

Starp cilvēkiem nu eju
kā cilvēks, bet ar nē:

man krūtīs baltas dainas

šalc bērza dvēsele.
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Spārni

Kad klusi zilā krēslā, tikko zvaigznes veras,

pār galvu birzes malā gulbju baltā virkne

ar baltiem spārniem šalcot slīd caur debess mirdzu

un zilo bezgalību pretim citām tālām,
vēl svešām nezināmām bezgalībām,
kas kaut kur zied kā puķes Dieva rokā, —

tad galva smaga kļūst man neprātīgām domām

par spārniem, baltiem negurstošiem spārniem.
Vai reiz nav bijuši man tie? Vai reiz

es bezgalības ar tiem neesmu pārlidojis,
kā zilus vijolīšu pudurīšus
aiz sevis viņas atstājot —? Bet tagad ?!

Un mājup ejot soļos sagulst man

tāds zemes smagums, nospiedošs un mocošs,
ka beigās pakritu es rasainajā zālē,

un it kā bērnam, pazaudējs kas paiju,
sāk asras strauji līt man — ak, par spārniem,
par maniem baltiem, pazaudētiem spārniem.
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Tāles

Mēs zinām it labi: tas tikai tā liekas,

ka tālumā zeme ar debesīm tiekas.

Bet diez kādas burvības apmulsināti —

pēc debesīm tālē tik tiecas mums prāti.
Jau bērnības miglā turp traucamies,

caur sapņiem kā magonēm maldoties.

Turp traucam, kad tuvu pie mūža gala.
Tak sprīdi nav tuvāku debesu mala.

Bet tomēr arvien vēl jo skaistākām ainām,

ar pilīm un torņgaliem pasakainiem,
ar baltbērzu birzēm tā viļ mūs un sauc,

un sirds kā bez jēgas uz priekšu tik trauc.

Uz priekšu, uz priekšu! Kas nespēj — lai krīt,

kaut rinda jau pašam — ne šodien, tad rīt.

Uz priekšu, uz priekšu! Vēl atlicies brīds:

lūk, debess tepat kā zils taurenīts trīc!

Ta traucam un skrienam un — laimīgi esam,

jo sapni par debesīm krūtīs sev nesam.
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Zvaigznes un zeme

Zvaigznes un zeme, zvaigznes un zeme —

Ciešanas — gaviles, skumjas un prieks.

Zvaigznes un zeme, zvaigznes un zeme —

Cietumnieks esmu un valdinieks.
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Laivā

Pret irkli irklis sit,

Pret vilni vilnis rit,

un apkārt zaļ-zelt-sidrab-ziba —

dzelme un bezgalība

Kļūst pēkšņi līdz asrām skumjš prāts —

sirds mana! kāds šaurums tevi māc!

Simts važām, ko pati sev viji,
tu saistīta esi un biji,
kaut deg tevī viena tik griba:
dzelme un bezgalība.
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Kā debesis atveŗas

Veca sirma māmulīte,
kurai Dieviņš augšā — viss,

stāsta man, ka kādreiz viņai
atvērušās debesis.

Tur uz taciņa aiz klētes,

kur tas akmens sūnainais,
reiz tai rudens rītā bijis

redzējums šis brīnišķais:

bezgalīga gaismas jūra,
it kā tūkstots saulēs gaiss ..

.

Šī tik rokas salikusi:

nu, klāt brīdis pēdējais!

Pēkšņi viss tad atkal dzisis,

iziris, kā sapnis irst.

Svēta atmiņa tik sirdī,
kuru mūžam neaizmirst. —

Klausos, klausos māmulītē.

Vai lai saku: nieki tie?

Bijuši man arī pašam
Gaismas brīži brīnišķie.

Tik ne augšā tur, pār galvu,
gaisma bij man dīvainā:

paša sirdī, paša krūtīs

aizdedzās un dzisa tā.

Neizprasts un neizprotams,
dzīves mīklas mūžīgās
kā no miega mostot pēkšņi
gara acīm atveras.
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Viss tik dziļi apskaidrojies,
vienkāršs, saprotams un gaišs.
Prāts kā apstulbis, kā mulsis

parādību garām laiž.

Pēkšņi uzliesmo, dziest pēkšņi,
ikdienība atkal viss.

Tikai sirds man saka: toreiz

atvērās tev debesis.
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Dievs

Tas Dievs, ko katris nesam krūtīs,

ir stiprāks vēl un dusmīgāks,

kā tas uz Zināja. Un grūti —

būs tam, par ko viņš tiesu saks.
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Dienu biljards

E, uz laimi jāsit vien —

kas var zināt — nepasviežas!
Kamēr baltā bumba skrien,

zaļā viņai apkārt griežas.

Smalki! Tūlīt! Tomēr — c:

abas stāvot palikušas . . .
Saule, zeme, cilvēce —

bijušas un izbijušas.
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Neizbēgamais

Nav ne prieka, nav ne sāpju,
nav ne asaru, ne smaidu,

un es lielā, nebijušā,

nepiedzīvotā vēl gaidu.

Gaidu, gaidu nebijušā,
kamēr skumjas sažņaudz krūti,

kamēr vecās ilgu sāpēs
atkal saldi tiek un grūti
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Pie upes

Vakars kā vecs vara grasis
tumsas aprūsējs būs drīzi.

Viļņos — mēnesstaka dzirkstī

vīdamās uz paradīzi.

Draugs, ja laivnieks gaišs mūs gaida —

zemes vakaru šo dosim

tam kā pēdjo grasi. Un uz

paradīzi aizlīgosim!
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Sunīts

Man kabatā arvienu

mazs, mazs melns sunīts sēd.

Viņš dzīvo pats savu dzīvi

un savu maizi ēd.

Es klausos — vai tā diena,

vai nakts, kas mieru auž:

mans mazais melnais sunīts

arvienu kaut ko grauž!

Krik-krik, krak-krak — bez stājas,
krik, krik, krak-krak . . . Un tā,

vai vasara, vai ziema.

Un vairāk it nekā.

„Ja mana maize būtu —

ko nebūtu sagrauzis šis!"

Tā smēju. — Un redzu: visu

manu mūžu viņš sagrauzis.
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Dzīvīte

Dzīvīte, dzīvīte — šūpojos tevī

vējā kā žubīte liepzariņā.
Daudz tu man solīji, maz tomēr devi,
Vai nas vienalga ar! Rai-dai-dai-dā.

Dzintara gredzenu solīja saldi

dziļjūras vārava visskaistākā.

Gredzens un devēja — putas un maldi.

Krastā tik viļņi dej: rai-dai-dai-dā.

Skumjas un laime kā vītenis vijas.
Asra krīt biķerī zaļzeltītā.
Dienā vēl krūtīs raud naktsmelodijas,
dienā, kad jādzied man: rai-dai-dai-dā.

Krūtīs kas dzimis, lai krūtīs ar miris —

vieglāk tā glabāt to baltsmiltājā.
Vainagā pēdējais zieds kad būs iris,

izirs ir vainags pats. Rai-dai-dai-dā.

Pārtrūks un izirs
.. .

Un velti sirds taujā,
brīdi kā rūgto vērst saldākajā.
Sirds mana nerātnā, sirds mana straujā —

pārtrūksi tomēr reiz. Rai-dai-dai-dā.



192

Dienas

Ar mazliet skumju prātu
ikkatru vakaru

kā drānu novalkātu

es dienu nolieku.

Dažs saulains mirklis viņā
ir dzidri ieaudies,

un daža asariņa
starp krokām slēpušies.

Rīt, sapņiem gaistot acīs,

man jaunu uzģērbt sauks,

līdz Devējs vienreiz sacīs:

„Būs diezgan! pietiek, draugs!"



Mans liktenis

Vai tas nu neprāts, vai prāts —

paliek man nezināms,
bet mans liktenis ir tāds:

lai darītu viņš ko darīdams,
lai dotu man ko dotu —

mūžīgi patīk tam,

lai es asiņotu . . .

Kad es ļaudīs eju,
taisu mierīgu seju,
dažreiz pat smeju, —

liekas — man nekaitētu itin nekas . .

Bet tas,

kam vienu pašu acumirkli

mana dvēsele kaila atsegtos,
iekliegtos
kā spoku ieraudzījs šausmīgu, baigu,
un rokām aizsegtu vaigu . . .
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Laime un nelaime

Sargies laimīgs būt, kur tev visapkārt
nelaime smilkst tumšās bēdu būdās:

tavas laimes baltos ziedus kodīs

posta saģiftētā ļaunā dvaša,

lāstiem slepeniem kas piezīdušies
tā kā purva migla brūnas rāvas.

Bet ja tiem priekš lāstiem nebūs drosmes

nenovēlību un zaļi salto

skaudību tie perinās sev krūtīs;

runājot par tevi šņāks tie, it kā

odzes, divstaklainās mēles galā
kam dreb divi karsti ģifts pilieni. —

Sargies laimīgs būt, kur tev visapkārt
nelaime! Ej pūlies, strādā, cīnies

aizdzīt nelaimi no tuvās ežas! —

lai tavs laimes zvans var dzidri skanēt,

atbalsojoties pār zaļām birzēm.

Bet ja tev priekš tā nav diezgan vingru
roku, jeb ja nelaime par lielu, —

apslēp savu laimi klusā stūrī!

aizslēdz durvis, aizsedz logu trijām
biezām seģenēm un runā, it kā

noslēpums vislielākais tev sakāms,

kuru dzirdēt drīkst tik divas ausis,
kuru nēsāt drīkst — tas arī daudz jau! —

vēl bez tavas tikai viena sirds!
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Rūpes

Šis rūpes maziskās, ikdienišķās un sīkās,

tās ir kā smacīgs tvans, kā migla saģiftētā.
Nekas nav glābts no tās. Glābt arī nepatīkas, —

ne asins dzīslās vairs, bet rāva sabiezēta.

Tu skaties, nobrīnies: nu, tas vismuļķīgākais
te satek kopā un sāk spēlēt lielu lomu.

Tas saēd smadzenes un kropļo dzīvo domu.

Kaut brīvs, tu mūžam jūties vai pats nebrīvākais.

Un kauns, dziļš kauns — no zvaigznēm un no sevis

paša.
Lūk, nerrs kāds, kuram uzspļaut būtu žēlastība.

Bet tagad tu no viņa esi atkarībā —

un klausies tik, cik gudrs tas un cik tam runa braša!

(Tā domā viņš vismaz!) Bet tev tik šķiet, ka būtu

tu varžu teātrī. Jau viena kvarkš kā nākas.

Jeb varžu mocība kā Ēģiptē reiz sākas?

Tad rinda utīm drīz? Ak Kungs, šī mocība par grūtu!

Un rūpes maziskās, ikdienišķās un sīkās

ar tūkstoš nejēdzībām aug un briest, un virsū spiežas,
ved kopā netīrākos parazītus sīkos,

līdz dzīve ragannakts, bez jēgas kur viss jūk
un griežas.
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Ak, cik es gurds, kā izdziestoša liesma.

Vairs dzīslās asins nerit, bet tik sāpes,

no saules tumsa plūst un kapa dvaša,

un kalna avots izverd aklas slāpes.

Kad nakts ņem sauli, diena kļūst par nakti.

Tik viena saule dabai, sirdij — viena.

Nu sirdī nakts. Ak, tumsa paņēmusi
ir manu sauli, manas dvēsles dienu.

Vairs lūpās vārdu nav, bet melnas rētas.

Kā putniņš mirstot krūtīs dziesma raustās

un applūst asinīm, un klusi mirstot

dzēš mūžu tumsā skaņas neizpaustās.



Īrnieki

Ak, palsa šī pasaulīte,
kur paiet mūsu vakars un rīts —

ar pelēkām mākoņu paunām
stāv debesslogs aizvīkstīts.

Man liekas, būs jāsaka Dievam,

ka gribam mēs „izvilkties",
tad redzēs, vai nesāks viņš drusciņ

par mums arī parūpēties.

Kaut stūrīti gaišu un zilu

lai atsedz viņš debesīs,
tad būs mums nakts melnākām stundām

arī zvaigznītes divas, trīs
. .

.
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Gaišais logs

Vēla pusnakts kad ap mani

guļ pār pilsētu kā slogs, —

māju tumšos siluetos

dreb vēl ilgi gaišs viens logs.

Un kad domu raibā plūdā
stundas rit man bezmiegā,
saldi skumjā nogurumā
brīžam kavējos pie tā.

Tīk man minēt, tīk man jautāt
kas gan tur aiz viņa mīt:

vai pār laimi, vai pār sāpēm
vēlā pusnakts svece spīd?

Vai lur mātes gurdās rokās

elso slimais vārgulīts?
Jeb pār sirmo galvu zibot

nāves saltā izkapts trīc?

Vai tur burtu raibās rindās

sakarsušās acis klīst,

atziņas kas iztvīkušas -—

miera bēg un dusu nīst?

Vai no ļaunu murgu biediem

sirdsapziņas mocītais

slēpdamies un vairīdamies

grib. lai ir ap viņu gaišs?

Vai tur skumjā atraitnīte

piemin dēlu svešumā

un caur tumšām briesmu tālēm

tin to skumjā lūgšanā?



Vai kā brīnums jaunā sirdī

jauna mīla tvīkst un briest,

kam vismelnākajā naktī

sapņu blāzmas nenodziest?

Jeb vai mīlestības mokās

dūnu gultā čaukstošā

asnīs krūtis plosa raudot

pamestā un atstātā?

Vai tur bezgalībai pretim
dvēsle plaukst un dūc kā zvans —

bezgalīga, nezināma?

Tai lai pusnakts sveiciens mans!
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Jaunā uguns

Tā vecā uguns, kuru lepni kūrāt jūs.
ir izplēnējusi un nesilda vairs mūs.

Par daudz jūs katru vēju slavējāt,
no vēja tik un vētras visu gaidījāt!

Nu vētras pārskrējušas, apklusušas.
tām līdzi jūsu gunis izdzisušas.

Un gurdās liesmiņās, kas palikušas vēl,
tik niknums zaļš, kā vilka acis tumsā kvēl.

Bet sirdī — tikai dusmas vien un zemiskums —

maz diža, draugi, ar to panākt jums!
Ir viegli pavasara vējiem līdzi skriet,
ir viegli brīdi viesuļdeju diet,

kliegt: „Hoziaima!*' — „Evoe!" un to,

kā visi vēji kaucot virpuļo.
Bet sirds un saule dvēsles dziļumā
no tā nav mantojušas it nekā

Ak, vējiem, vējiem, draugi, neticiet,

jo kas ar vēju nāk, ar vēju iet!

Bet sauli vareno tik tas vien sapratīs,
kas savā paša sirdī sauli atradīs.

Tik tam vien tā ar svētu varu mirdz,
kam otra saule — paša karstā sirds,

kam kvēl un liesmo tā kā slepens ugunsgrēks —

tas paliks mūžam nesalaužams spēks.

Bet uguns, ko ar vēju kūrāt jūs.
vairs nesilda ne mūs, ne pašus jūs.
Nu remdena un nespēcīga tā

ar kaķa acīm tumsā blisina
...
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Ar to ne uzvarēt, ne panākt jums vairs ko. —

Tad, draugi, laiks, ka uguns uzliesmo,

kas reizē jauna un visvecākā —

ne vējiem plīvo līdz, ne izdziest tā.

Tā gaida modinātāja sirdsdibenos

kā spožas dzirkstēs lauka akmeņos.

Kur ir tās rokas, kas tik dziļi šķels,

kur varoņi, kas jauno liesmu cels

iz siržu dziļumiem uz ziedokļa,
lai visus, kam vēl salti, silda tā —?

Jums, jaunās uguns klusie priesteri,
lai debesu un saules sveicieni!

Bet vējiem, vējiem, draugi, neticiet,
jo kas ar vēju nāk, ar vēju iet. .

.
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Albumā

Cik plaša pār mums augšā debess bezgalība,
tik plaša dvēsles bezgalība mūsos dus.

Tad ja ar nomāktu mūs dzīves ikdienība,

lai mūžam dzīva paliek mūsos mīlestība

par svētiem turēt dvēsles zvaigžņu vakarus.
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Sieviete

Sieviete — tu esi trausla puķe,

kuru mīlestības reibons šūpo

smaržīgos un siltos tumšos viļņos,

galvā mirdzinājot zelta kroni.

Sieviete — tu skaistākā starp puķēm —

Tava zieda kausā ģifts un medus,

un pat eņģelim, kas sniedzas dzert to,

dziļi ceļos vajadzētu pakrist,

gaišo pieri trīs reiz pīšļus skarot,

Sieviete — tu esi skaistākā starp puķēm!

Sieviete — tu esi maija vakars,

kas caur pirkstiem spožas zvaigznes bārsta.

kurām pielīst upe, mežs un sirdis

jaunās, izsalkušās, neprātīgās —■

pielīst, pagurst mirdzumā un gaismā.

Sieviete — tu esi gluda čūska,

kas vismīļāki mēdz ritināties

vijolīšu zilos pudurīšos,
cieši slēpjot divstaklaino mēli.

Tikai brīžam pazib skatos tavos

asas, saltas, zilganzaļas acis,

saltās trīsās nodrebinot sirdi.

Sieviete, tu — svešs un blāzmains putnis.
kas ar karstām, mīkstām dūnu krūtīm

sirdīs izperina daudzkrāsainas

teikas, varvīksnas un sapņus — sapņus . . .
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Bārenītes dziesmas

(Kādas barenites piemiņai)

1

Es zem saviem zelta matiem

zeltainsirmā krēslā eju,
it kā akāciju krūma

ziedu ēnas līst uz seju.

Naktī savos zelta matos

es kā zelta ezeriņā:
ūdens rožu pudurīši —

mani bālie vaigi viņā.
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2

Ak cik lielas, ak cik baltas

zvaigznes debess ziedu zaros.

Ak kā tiktos paņemt vienu,

iespraust zelta matos garos!

Ak jūs, baltie tēvs, māmiņa, —

palieciet man debess zaru,

lai es debess mīlestības

uguntiņu paņemt varu!

Sen man visas uguntiņas
izdzisušas, pazudušas.
Tik vien tās, kas acu bārkstīs

asarās dreb, palikušas.
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3

Man nava ne māsu, ne brāļu,

mans draugs — mana skumjā sirds

un zvaigznīte spožā, kas skropstā
caur trīsošu asaru mirdz.

Manas biedrenes — puķītes sīkās,

kas vītolu paēnā zied

gar upmalu sārtas un zilas,

un žubīte, zarā kas dzied.

Aiz upes plaukst mākoņi balti,

un saulīte sarkdama riet.

Kā gribētos, saulīt, ar tevi

caur tālajām birztalām iet!

Kā gribētos, saulīt, ar tevi

līdz jūrai iet draugu saukt,

uz laimes salu pie viņa
ar dzintara laiviņu braukt!

Tu aizej, bet sirds man kā putniņš
gurst ilgās un asiņo.
Nu nopīšu vainadziņu
un metīšu Straujupē to.

Kas tumšajās dzīlēs to saņems,

ak, tas būs mans sirdsmīļais draugs!
Es gaidīšu, rokas kad sniegs viņš
iz dzīles un mani sauks.
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4

Ai. māmuļa zeme! kam tumša bij diena

tam gaiša un tīkama nakts Tava šķiet;
kam dzīve nav sniegusi zieda neviena,
tas gaida, lai pāri tam smildziņas zied.

Bez apstājas dzīvības jaunas tu sūti,

kā plīvošas sveces tavi bērni tās nes.

Es arī to nesu. Bet vienai man grūti.
Nu ņem mani klēpī, lai atpūšos es.
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Ne jau mūžam

Ne jau mūžam asra dzēlīgā
maldīsies uz tava sāpju vaiga —

brīdis nāks, kad piekusis ir tā,

brīdis nāks, pilns miera svēti maiga

Ne jau mūžam neuzminēta

paliks ciešanu un vaidu mīkla:

brīdis nāks, tā atšķetināsies, —

pavediens uz mirkli aizķēries .. .

Bet pār tevi priežu kalniņā
vaidēs naktspūce zilpelēkā,
mēnessmirdzā šūpojoties zaru tīklā.



Kas iraid šī dzīve, ko dzīvoju es,

pret dzīvi, kas ilgās man dvašo?

Pie pirkstgaliem drebošas pilītes
pret jūru vareno, plašo!

Ak, grūti ir izprotams Likteņa prāts,
bet grūtāk vēl grozīt tā ziņu.
Es esmu jauns gulbis, ko noķēris kāds.

Nu sasietiem spārniem dzen viņu.

Man vajaga plašuma, mūžam kas sauc,

un tāles, un debess, un jūras,
man vajaga viesuļu, dzelmes kas jauc,
un bangu un zvaigžņotas buras!

Kas iraid šie ļaudis, ap mani kas sīc

kā mušas priekš lietainas dienas?

Kas ir viņu mērķis? kāds nākotnes rīts?

un cik viņiem zvaigžņu? — Nevienas!

Dzejnieka pēdējais dzejolis.
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Sapņu valsts durvīs

Tumšā roka, nāci drīz,

gurdās acis cieti spiedi.

Sapņu birzs jau šalc un trīs.

Sapņu pļavās veras ziedi.

Sapņu dīķī tumšzilā

mēnessmati iziruši

laistās zelta mirdzumā,

miglas lentām sajukuši.

Sapņu dīķos vaidot grimst
tālu kokļu melodijas.

Skumjas zūd un ilgas rimst,

kad ap dvēseli tās vijas.

Skatos tumšos dziļumos:
divas bālas rokas sniecas,
svešos gaismas plīvuros —

tās pēc tevis, dvēsle, tiecas.

Sveši mīļš un gaišs viss kļūst,
brīdi neziņā tu tvīksti.

Kokles elsā, smaržas plūst —

tajās atpestīta slīksti.
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Velēna

Kad skatos brūnā velēnā,
kas zemes spēka pilna garo,

man prātā nāk kā reibumā

vecs vīns un maize vienkāršā

un svētie vārdi, kuri staro

dziļvecā gudrībā. Man tad

tīk velēnā spiest pieri kāri

un nepiecelties vairs nekad,

lai saule rozes šūpo pāri.
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Cietumnieks

Aizvien man klusi kāds saka:

tu esi cietumnieks.

Es ilgi tāpēc skumu,

nu brīžam par to man prieks.

Ar cietumniekam ir mantas —

kas atņemt var viņam tās? kas?

Tās viņa cietās cisas

un ūdens biķerīts mazs.

Mans biķeris — zilā debess

(dzer, dvēsele, atdzēries!),
bet cisas — vēsā zeme.

Te aizmigt var viegli un dziļi
Tin saldi reiz atpūsties.
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Trīs nāves

Viņš ilgi pa pasauli maldījās —

ar nāvi trīs reizes viņš cīnījās.

Kad pirmo reiz nāca tā. pagalvā
tam bija vissvētākā grāmata:

kas zemes un nīcīgs — sirds, raisies no tā

tas neies tev līdzi mūžībā!

Un otrreiz zem galvas tam salikti

bij sīciņie ceļmalas ziediņi:

šie zemes klusākie bērniņi
tam sirdī tik mīļi bij kļuvuši . . .

Bet trešo reizi sev pagalvā
likt netikās viņam vairs itin nekā:

pati velēna nu bij vismīļākā
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Vakars pilns bulas pār Orebu tumst

Vakars pilns bulas pār Orebu tumst,

klinšalā šaurajā pravietis skumst,

acis bez mirdzas, vaigs pelēks un palss,
krūtis gārdz smagi, dreb nespēkā balss.

Gurdenās rokas vairs neceļas

tad pat, kad lūpas čukst lūgšanas.
Sirds tikai mierīga nevar vairs būt —

Dieva — sava Dieva tā atkal grib gūt.

Jāve! ak atgriezies, atgriezies!

Tārps es un pīslis. Tu lielais mans Dievs.

Asnīm ja rokas šīs aprepējušas,
tavu tik slavu tās meklējušas.

Spēks mans bez tevis kļūst nespēks. Un pats

esmu kā gaišumu zaudējsi acs.
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Skumja dziesmiņa

Sit dzeguze nāves zvanu.

Vējš loka zaru.

Es apraku sirdslaimi manu

un pavasaru.

Zib tālumā trīsas sirmās.

Kūp auglība druvās.

Un cīruļu actiņas pirmās

plaukst pļavmalās tuvās.

Bet man, lai kurp vērsti soļi,
priekš acīm dobe.

Skan lāpstas, ripuļo oļi,
krīt velēnas dobji.

Mazs kalniņš tad smiltīm klājas
dzeltaini baltām.

Melns stabs tam pāri stājas
ar rokām saltām.

Kā bērns nu šņukst dvēsele krūtīs

kaut ziedos mulst daba,

un gaida, kad zvans viņu sūtīs

zem melnā staba
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Debess

Cik dziļa tu, debess,
cik dziļš tevī prieks!

Visdziļākā jūru
pret tevi — tik nieks!

Cik tuvu tu, debess,
brīžiem man nāc!

Man apreibst galva,
man samulst prāts.

Tad jūtu, ka zemes

saites sāk rist:

tavā dzidrajā atvarā

gribas man krist.

Un nogrimt. Un izzust —

lai nav vairs nekā!

Tik zvaigznes — kā lilijas
ezerā . . .



217

Nāvīte

Ak — nāve. nāve, nāvīte —

pa draugam būsim mēs:

tāpat tavs dvašas uzpūtiens
reiz mani uzvarēs!

Tu nenāc ļauna, dusmīga —

bez līkās izkapts nāc!

Vai man uz tevi ar kādreiz

ir dusmīgs bijis prāts?

Tu nenāc tumšā pusnaktī,
kad vēji baigi vaid —

ak, kas tik vēlā stundā vairs

tik mīļu viesi gaid!

Nāc tad, kad siltā saulītē

dīi/st pirmās puķītes!
Tad zaļā klusā pļaviņā
ar tevi tikšos es.

Es plūkšu cīruļactiņas,
tu pīsi vainagā.
Mēs skatīsimies pūpolos
un debess dzidrumā.

Un vainadziņš kad gatavs būs,
tu uzliec galvā man.

Es pasmiešos un izsaukšos:

~Cik saldi gaisā san!"

Un tad jau vari aiziet tu —

gan mani atradīs.

Un ļauna vārda it neviens

uz tevi nesacīs .
.
.
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Sēru vītols

Uz mana kapa — uz mana kapa
tik sēru vītols lai zeļ!

Pār mani raudās dzeltainie zari.

Atnāks un aizies pavasari.
Kad rudeņi dzeltējšas lapas sāks sēt,

nāks sapņi, sendienās sapņotie,
zem sēru vītola pulcēsies tie,

nāks vakara krēslā mani pieminēt.
Un sēru vītola asarās

tie seno mirdzumu aizdedzinās.

Uz mana kapa — uz mana kapa
tik sēru vītols lai zeļ!
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Slima jūrnieka dziesma

Apvelciet man kreklu smalku,

aiznesiet uz jūras krastu,

lai es dzirdu viļņu šalku,

lai es redzu tālu mastu.

Lai man dzelme pateic klusi,

viļņos dziestot rieta kuram,

vai jau brauc uz manu pusi
kuģis melns ar melnām burām

Diezgan acis meklējušas
gaišas tāles, saules krastus —

meklēdamas piekusušas,
grib tos aizmirst neatrastus.

Nu bez vilšanās jebkuras
došos ceļā pēdīgajā,

paslēpšos zem melnās buras.

Kuģi melnais, ved man' mājā!
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Bērns un puķes

Bērns ar puķēm apgulās —:

atraitnītes, magonītes,

maijpuķītes smaržīgās,
sīkās lauku pīpenītes. —

Cieši abām rociņām
viņš tās tura. Bet ap galvu

vainadziņš. Uz krūtiņām

vesels klēpis ziedu balvu.

Pēkšņi garām iet tur Dievs.

Paskatās viņš līdzcietībā:

kā būs tad, kad atmosties

liks šim dzīves īstenība —?

let Viņš šūpulītei klāt

un ar vēja roku vāju
iesāk lēni žūžināt

lielo puķu mīļotāju.

Puķu aijās dzied un šalc

ai, kur augstu! ai, kur tālu!

Garām mākonīts skrien balts,

apkārt zvaigznes jūk ar vālu. —

Augstāk — augstāk . . . Zūd pat tās

Un kad stājas šūpulīte —

puķu drauga krūtiņās
nav vairs mazā dvēselīte.



221

Izskaņa

1

Jau izzust sāka zemes mājas,

jau lēnām dzisa pulsa takts,

un lielais klusums lidinājās

jau pretim it kā balta nakts.

Nupat vēl kāds to mīļi sauca,

nupat vēl kāds tam spiedās klāt

un lūdzās viņu neatstāt.

Bet vējš aiz loga zarus jauca
un, zaļiem spārniem plīvodams.

gar rūtīm gāja dziedādams.

Nupat vēl mazā istabiņa

bij mīļa it kā pasaciņa.

Nupat vēl dega atmiņā
viss raibais mūžs un dzīve visa

ar dienām baltām, nebaltām,

ar laimes, sāpju asarām,

un viss, viss saistīts kas ar tām.

Tad pēkšņi pārtrūka kaut kas,

un pamazām viss bāli dzisa,
kā guntiņa dziest mežmalā,

kas naktsgājēju maldina.

Un viss tik svešs tam palika,
kā kaut kur tālu aizgāja.
Un paša pēdjā asara,

kas — diez kāpēc — pa vaigu rita

nu it kā sveša, tāla šķita.
Un žēl vairs nebija nekā.



222

2

Vēl skaistāka par dziesmu, kura

caur baltu bērzu birzi šalc,
ir dvēslei dziesma, kad to tura

pie krūtīm debess sūtnis balts

un it kā vārgu bērnu nes

prom no šīs maldu pasaules.
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Vecmāmuļas piemiņai

Man tava dzidrā balss vēl bieži ausīs skan,

pie kodeļas kad sēdot sirmi zilā rītā

„vēl Dievs man dzīvot vēlē" dziedāt māci man —

tik silti laimīga kā gaismas atpestītā.

Dūc brūnais ratiņš, viegli brīžam čīkstēdams.

Tek zaļgans pavediens caur taviem pirkstiem veciem

Zem kuplās kodeļas tev blakus dziedādams

es rātni stāvu. Un man šķiedras birst uz pleciem.

Man tava dziesma tīk un tava dzidrā balss.

Tik netīk ābece, kas vienmēr nāk pēc viņas.
Tad tikai dīžājos — kaut drīzāk, drīzāk gals .. .
Ak, cik daudz mīļākas man tavas pasaciņas!

Jeb senās atmiņas, kad vēl reiz stāstīt sāc —

par Kukurbaļļu (oi-oi!) un par levulīci;

un kā no Dauģēniem uz Silmačiem tu nāc,

un kā reiz Salacā tik tikko nenoslīci.
.

.

Kā „vellu alā" ālējās pats nelabais,
ko nevar izdzīt desmit mācītāju papas,
līdz tēvareizi ačgārni (man metas bais'!)
sāk skaitīt viens

. . . Nu tad šis tomēr metas lapās . .

Un senā jaunība tev vecā sejā mirdz.

Un senās ciešanas. Un senie tālie prieki.
Es acis aizveru —: ne ratiņš vairs tur irdz,

bet Salaca plūst dūcot.
. . Un mēs — salacnieki . .

Ak, mana mīļā māmulīt, ja sevī tagad es

vēl ieskatos, un ja man liktens brīžam devis

ir dziedāt dziesmiņu, kas nāk no dvēseles —

tad, māmulīt, tā maza daļiņa no tevis!
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Kā egles sēkla kaut kur tālā mežmalā

ceļ vecās egles miņai torni zaļu, augstu, —

tā aizskrejošo mūža gadu plūdumā,
ar savām klusām dziesmām piemiņai tev plaukstu

Un tagad skūpstot tavu krustu sūnaino

kā gaišo seno dienu pēdjo liecinieku, —

man pēkšņi šķiet, ka tavu roku krunkaino

vēl reiz kā tad pie savām bērna lūpām lieku
.. .



Prologs

Teic, draugs, vai nemani tu gaisā sudrabzvanus?

Teic, biedri, vai tie zelta mēlēm tagad dūc?

Man šķiet, tu nedzirdi pat vārdus manus,

jo pilna gaviļu un skaņu tava krūts . . .
Man šķiet — pat klusējot uz lūpām tev vēl dziesma

ko jūti — izteikt vārdu nepietiek . ..
Teic, biedri, biedrene — no kurienes šī liesma,
kas dziesmai plūst, kas zvaniem skanēt liek?

Tur laukā pasaule stāv rudens sērās maigās,
skumst birzes dzeltainās, skumst klusais priežu mežs

un gaisā žēli aizskan dzērvju tālās klaigas,
un agrais vakars auktsu vēsmu dveš.

Un naktīs saltā iznīcība strādā

un ziedus pēdējos ar salnas pirkstiem šķin.
Tad teic jel, biedri, kālab tev sirds tāda?

Kāds ir šis noslēpums, ko viņa zin?

Es manu: jautājums mans skan kā viltus —

šo noslēpumu katrs zin no mums:

Vairs melnā čūska jūrā nemaļ miltus,

un kungu darbos latvju lolojums
vairs nekur uguni un pelavmaizi cietu

vairs nekremt, avotiņā mērcēdams. —

Mēs, draugi, sakām, nākot uz šo vietu:

„Lūk, mūsu ugunskurs šis mūsu nams!"

Lūk, ugunskurs no mūsu siržu liesmām,

no mūsu vienprātības radīts tas!

Jā, tādēļ šodien krūts mums pilna dziesmām,

un acīs spožas liesmas plivinās.
Mēs savu ilgu pūļu augļus redzam,
bet kur ir augļi, darbs tur nava grūts! . . .

Lai sirdīs tādēļ jaunas liesmas dedzam —

par iegūto vēl vairāk tad tiks gūts!
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Ap savu ugunskuru stāvēdami,
lai drošus skatus metam nākotnei:

tie ideāli, kas reiz mirdzēdami

mūs kopā sauca, tie vēl gaismu lej
uz priekšu ceļā! Tie mūs vadījuši
nu cauri gadu simta ceturksnim.

Gan sirmi dažs mēs ceļā palikuši,
bet piekusuši gan vēl ne līdz šim

. . .

Un lai mums cīņa priekšā vēl cik grūta,
tik piekust, biedri, piekust nedrīkstam!

Vēl blakus stāv mums tie, kas pirmās dzirkstēs pūta —

mums droši sekot viņu paraugam!
Jauns gadu simta ceturksnis mums tagad sākas —

kam karogs rokā, lai vēl augstāk viņu ceļ!
Tik vēl ko pieminēt mums šinī brīdī nākas:

tur kalniņā, kur ezers viļņus veļ
un liepas dzeltainās, un rudens apses sārtās,

un kur šai brīdī apkārt tumšs un kluss,

zem velēnām, zem vēsas smilšu kārtas,
dažs labs no mūsu ugunskura dus,

kam, vētrai gaudojot ap dzīves kuģa mastiem,
šis ugunskurs bij siržu lolojums . . .
Lai dus! Lai saldi dus! Pret tāliem saules krastiem

uz gaiša cerībs kuģa doties mums!
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Rūdolfa Blaumaņa piemiņai

(10 gadu nāves diena)

Desmit zelta vainagi —

desmit klusi rudeņi —

Latvijas birzēs un druvās, un pļavās mirdzot ir

nokrituši.

Desmitkārt efeju to,
tautas dziesminiek, tevi kas apēno,

ziemeļu vēji jau desmitkārt salnā un sarmā to

ietērpuši.

Kā upe mūžība

plūst neapturama —

mirklis trauc mirkli, diena dzen dienu, gads gadu
raida,

un līdzi tam nīcība

saltā un pelēkā
visam, kas daiļš un skaists, uzglūn un aprīt to gaida.

Tik tevi, dziesminiek,

tās dvaša neaiztiek —

tu dzīvs, tu dzīvs starp mums! ik latvieša sirds tev to

sacīs,

un mīļš un tuvs tavs tēls

kā toreiz, kad Latvijas dēls,

kad gaišākais Latvijas dēls ziemeļos slēdza uz mūžību

acis —

Gan stīgas pārtrūka,
gan kokle sadrupa,

bet dziesma skan vēl, skan; bet dziesma gavilē, raud

vēl un maldās,

uz sirdi iet no sirds;
kā burvju strauts tā irdz

un dvēslēs jaunās aizvien pamodina dailes ilgas
saldās.
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Nāk vakari un tumst,

un Indrānu tēvs skumst

par ošu šalkām jautrajām, kas Latvijā vairs nava.

Un tauta skumst tam līdz —

Kā melnais sēru zīds

tad, dziesminiek, pār mums šalc spārnu lidošana tava.

Daudz zelta vainagu,
daudz gadu, daudz rudeņu

Latvijas birzēs, un druvās, un pļavās mirdzot vēl

kritīs,

un daudzreiz efeju to,

tautas dziesminiek, tevi kas apēno,
ziemeļu vēji ar ledainu roku to daudzreiz, ak! daudz-

reiz vēl sitīs.

Bet kā efeja tā

klusā un vientuļā
tumšzaļās ēnās tavu mieru tik maigi šūpo un līgo,

tā tautas dvēsele slēdz

tevi piemiņā mīļā, un svēts

un mūžam būs svēts viņai vārds tavs līdz ar dziesmu

tavu nemirstīgo.
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Dubura piemiņai

Paklausies, paklausies, Latvijas Indrānu māt,

ēnas kā šovakar žvīgo tik tumši un mulsinoši.

Paveries, paklausies, Latvijas Indrānu māt,

vai tur aiz loga neelpo Indrānu nocirstie oši —?

Zari līkst vaidot, un galotnes baigu un ļaunu ko šalc.

Vējš, kas no tālajiem ziemeļiem baismu pilns aizelsies

skrējis —

planda tos saltajiem spārniem. Lūk, līķa auts drebošs

un balts,

šķiet, nupat tumšajos zaros kaut kur būtu pazibējis...

Paklausies, paklausies, Latvijas Indrānu māt,

vējā aiz loga vai kāds it kā lūgšanu neskaita klusi —?

Aizturi elpu uz brīdi un paklausies, Indrānu māt,
vai tu šos vārdus jau neesi kādreiz kur dzirdējusi —:

Sirds vēlas saraut saitu

ar nikno pasauli
un viņas viltus gaitu,

jo nepatīk man šī.

Uz spožo debess ēku

stāv ilgodamies prāts.
Kas šeitan nīda grēku,
tas tur tiks godināts.

Indrānu māt, vai tev vārdi šie neiekrīt dvēselē tā,

vaļējā kapā no lāpstas kā dunotkrīt smiltis un oļi —?

Vējā aiz loga tur drausmīgi baigajā naktstumsā

vai nav dzirdami maldoties mirēja nedrošie soļi —?

Paskaties, Indrānu māt, vai nu nav, it kā izdzistu

svece, kas, Indrānu tēvam sabrūkot, izslīd no

rokām —?

Zini, tad zini jel: tālajā ziemeļu svešumā nu

Latvijas Indrānu tēvs beidzis cīņu ar pēdējām
mokām.
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Latvijas Indrānu tēva šovakar nava vairs mums.

Zudis viņš, dzisis — kā sudraba skaņa, kā nopūta

gaisā.

Ziemeļu efeju skumjas un tumšzaļais stigojums
mierinot liecas pār viņu šai brīdī un nakts rasu kaisa.

Pārrautas pēdējās saites un pavediens izrisināts.

Latvijas zvaigznēs vairs gaišākā spīdekļa nava.

Sveicināts — nāvē un dusā lai sveicināts

tas, ap ko šalca kā oši Latvijas daile un slava.

Tas, kura elpojiens pirmais un pēdējais
dailei — tik dailei un skaistumam ziedoti bija;

priesteris klusais un cietējs, un cīnītājs,
pieri zem lauriem kam ērkšķi visdzēlīgie vija.

Sveicināts — mūžīgā mierā lai zemīgi sveicināts,

Latvijas nākotnei daiļajai sirdi kas karsto tu devi!

Dusi nu svešumā, svešzemes velēnām klāts.

Sveicināts, tūkstoškārt tālumā sveicināts,
Latvijas smiltis līdz klēpī kā bērnu reiz ieaijās tevi!
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Piemiņas dzejolis

Plūst atkal mūsu telpās lampu gaisma maigi.
Kā citkārt, šovakar še biedris biedri sveic.

Visapkārt, kur tik raugos, pazīstami vaigi,
ko neteic runāts vārds, to rokas spiediens teic.

Bet nav mums šoreiz senās jautrības un smaida,

kaut gan ap savu ugunskuru mēs kā citkārt nu:

šķiet — katris no mums vēl ko paslepeni gaida,

šķiet, it kā skats ikvienam vēl ko meklētu
. . .

Vēl trūkst
..

. Vēl viena trūkst. .
.

Trūkst viena

mīļa vaiga.
Ak, veriet durvis, biedri, lai viņš iekšā nāk! . . .
Sveiks, mīļais draugs. No ceļa tumša, baiga,
ko gāji tu, tik retais atgriezties vēl māk . . .

Bet tu —tu atgriezies! Tu nāc šai brīdī klusi

ar tumšo vakarvēju, kas aiz loga šalc,

no tālās saltās mājas, kurā vientuļš dusi,

tu garā nāc pie mums ■— gaišs, apskaidrots un balts.

Un neticam tad vairs, ka tu jau šķīries būtu —

šķiet: tu ik dienas tepat mūsu vidū vēl
. . .

Un tomēr tevi pieminot jūt krūts ko grūtu,

un žēl tiek tevis, draugs, tik bezgalīgi žēl! . . .

Trūkst tavas balss, tik mīļas mums ikkuram.

Trūkst tavu čaklo roku, tavas siltās sirds.

Un siltuma trūkst mūsu ugunskuram,
Trūkst ik uz soļa kā, kamēr tu no mums šķirts.

Trūkst dvēseles tam darbam, ko mēs darām.

Trūkst mudinātāja, trūkst tā, kas sauc.

Trūkst negurstoša cīnītāja gaismas garam.

Trūkst karognesēja. Trūkst daudz kā, ak, tik daudz!
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Un visiem mums viens jautājums uz lūpām kvēlo:

kādēļ, kādēļ tik agri no mums šķīries tu?

Kādēļ mums nāve atrāva šo sirdi cēlo,

kas tikdaudz daiļa, laba dot mums varētu!

Un kaut gan agri tevi sauca un tu gāji,
ko tavas rokas sēja, tas vēl dīgs un zels!

Tā šķirdamies tu mūs vēl tomēr neatstāji —

no tavas priekšzīmes dažs labs vēl spēkus smels.

Lai miers, lai salda dusa tavām miesām iznīcīgām,
lai mīļi sedz to svešas malas svešā smilts!

Bet tava piemiņa, tavs vārds uz mūsu dvēsles stīgām
vēl ilgi, ilgi skanēs, it kā pavasara sveiciens silts!



233

Miera dziesma

Ak, cik saldi aizmirsties,

ak, cik saldi aiziet dusēt!

Mūžam liels ir miera Dievs,

kas spēj visu dziedēt, klusēt.

Ak, cik saldi acis slēgt,
kad tās skatīt pagurušas.
Saldi sāpju skūpstus bēgt
dvēselēm, kas piekusušas.

Daudz kas centies, cīnījies —

ak, tam brūču daudz un moku

līdz uz pieres miera Dievs

uzliek savu vieglo roku.

Glāstīdama pārrauj tā

dvēslē pēdjo sāpju stīgu
un tai pāri vēdina

zvaigžņu mirdzu bezgalīgu.

Ak, cik saldi aizmirsties,
ak, cik saldi aiziet dusēt!

Mūžam liels ir miera Dievs,
kas spēj visu dziedēt, klusēt. .

.





V
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Rudens 1915. g. Tautas bēdas. Spoku stunda.

Sāpīga dzīļ-u dziesma. Vagonā. Parole.

Tautas bēres. Kafā kautas dvēselītes. Pu-

ķes. Svešā dievnamā. Kanonas. Likteņa

šūpulis. Jaunajam gadam. Sauciens tālē.

Dzimtene un tāle. Latvju dainas. Tautas

dvēsele.
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Rudens 1915. g.

Nekad no rudens mākoņiem
nav tik daudz tumšu skumju lijis.
Nekad vēl vējš zem debešiem

tik nežēlīgs un ass nav bijis.

Nekad vēl izmisuma šķēps

nav tik daudz strauju siržu ķēris.
Nekad vēl lielceļš Latvijā
nav tik daudz rūgtu asru dzēris.

Nekad vēl tik daudz nopūtu

nav klusās pusnakts zvaigznēs raidīts.

Nekad tik sāpīgi nav smaidīts.

Nekad, nekad no nākotnes,
ko mūžība vēl klēpī nes, —

nav tik daudz cerēts, lūgts un gaidīts . .
.
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Tautas bēdas

1. Gāju putni

Rindās aizbrauc Dievputniņi ,
līdz ar sauli, mīļo māti;

vēja zirgi, puķu rati,

zvaigžņu segām ceļi klāti.

Rindās, tauta, tavi bērni

aiziet, aizklīst — kurp? kas zinās!

varbūt melnie kraukļu bari,

kas ap galvu jūk un tinas.
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2. Trīs biķeŗi

Pa vaska dzeltainiem lielceļiem,
zem svešām zvaigznēm un debešiem

iet māmiņa — rokā trim biķeriem.

Viens — dzimtenes sērdieņu asarām,

otrs — asnīm no dzimtenes ežmalām

trešs -— cerības malkam vispēdējam.

Jo tālāk dziest dzimtenes varvīksnas,

jo biežāk tai solis sapinas,
jo vecās rokas kļūst gurdākas.

Kur asaru biķeris izlija —

ai, ilgi tur rozītes ziedēja,
ai, ilgi tur vālodze elsāja.

Kur asiņu biķeris izlija —

ai, ilgi tur zemīte vaidēja,
ai, ilgi tur lūgšanas nerima.

Kur cerības biķeris izlija —

ai, saulīte vaigu tur aizsedza, —

ai, māmiņa ceļmalā pakrita

Pa vaska dzeltainiem lielceļiem
skrien vēji no rītiem uz vakariem,
uz dzimteni — pēdējiem sveicieniem.
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3. Pēdējās mantas

Viss ja izgaist, viss ja zūd,

ja no visa jāatsakās —

kokle, šķēps un krusts, varbūt

pavadīs mūs beigu takās.

Tēva roka pagurstot

spiedīs šķēpu dēla saujā.
Zaudējot vai uzvarot

ja tas kādreiz kristu kaujā —

krusts ar rokām ēnainām

svētīs viņu, svētīs dusā;
kokle vientuļa zem tām

vaidēs mūžam naktī klusā.



Spoku stunda

Tagad bez stīgām vijoles

pakar, kur tumšākie kakti.

Tumšākā kaktā pats vijolnieks
klausās, kā suns gaudo nakti.

Kur nu vairs dejas! Kapiem viss pilns.
Dziesmas kur vairs — visur slimi.

Veselie kustas tik gurdi, ka šķiet:

atgriežas piligrimi.

Miglā aiz apsēm kad mēness trīc,

plīvodams piedurknēm savām,

liekas: vējš spokainu mironi

šūpo pie karātavām.

Tagad bez stīgām vijoles.

Tagad bez dziesmām mājas.
Ziedošā ceriņā pagalmā
kraukļam dreb krampainās kājas.
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Sāpīga dzīŗu dziesma

(Latvju kareivim M. P.)

Otrreiz gailis dzied.

Otrreiz naktssargs iet

garām vaidot.

Ak, kaut drīzāk rīts!

Šķēpa asmens trīc,
blāzmas gaidot.

Notrūkst lūpās vārds,
vīns pa grīdu sārts

lēni recē.

Sarkans mēnesstars.

Apkārt spoku bars

plandās svecē.

Tāli atmiņā
klusa dziesmiņa:

aijā-zūzu . . .

Dzied to, māmuli,

zemes šūpulī
kad es dusu.

Asins zieds pie krūts.

Asins skūpstu sūc

lūpas steidzot.

Svētā stunda šī

tomēr situsi

beidzot — beidzot.

Trešreiz gailis dzied,

trešreiz naktssargs iet

garām vaidot.

Draugi, rīts! jau rīts!

Šķēpa asmens trīc

blāzmai smaidot.
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Vagonā

Plīvojot skrien izrobotas birzes garām.

Rati dreb un dun, un maigi ritmā dūc.

Tumsā vērot tīk man ceļa biedru svešo:

četri Jura krusti tam pie jaunās krūts.

Bronzas sejs. Bet acīs dziļš un dīvains maigums.
Nenociešos es. Sāk runas ritēt mums:

kurp? no kurienes? —No cīņas. Un —uz cīņu.
Tā kā neviļus man pasprūk jautājums:

„Jūs uz cīņu? Bet ko tur vairs, sakait, gūsiet —

varonības zīmes taču visas jau

gūtas jums!" — Kā apmulsis viņš brīdi

skatās, un tad iesāk: „Ir . . . bet arī nav.

Nav vēl īstās. Trūkst vēl. Trūkst vēl viena krusta -

baltā koka krusta svešā mežmalā.

Kas nav guvis tā, tam tomēr vēl ir sveša

varonība pēdējā un augstākā — —

—"

Plīvojot skrien izrobotas birzes garām.
Rati līgo, dun un maigi ritmā dūc.

Notrūkst runas mums. Tik vājā sveces gaismā
četri krusti mirdzot dreb uz jaunās krūts.
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Parole

Nakts garajās sargu stundās,

kā zilā mūžībā,
stāv krusta ceļos strēlnieks

bālsarmas vainagā.

Sals stindzinošs. Nakts gausa.

Sirds brīžam kā pagurtu.
Bet parole šonakt tik skaista:

„Par Latviju dzīvību."

Dun tālē šad tad dobji
kāds miegains lielgabals.
Zem soļiem vientuļajiem
dzied asi un griezīgi sals.

Vējš nāvējošs ledus spārnus
sit dziedot pār pasauli.
Kaut nāktu jel kāds, kaut skaisto

reiz dzirdētu paroli.

Nakts zūd kā moku dzēriens,
rīts zaļi jau šķiedrojas.
Lūk, krusta ceļiem tak beidzot

kāds nācējs tuvojas.

Pret zvaigznēm redz zibot pār plecu
kā štiku, kā izkapti.
Sargs jau no tālienes viņam

grib uzsaukt: „Paroli!"

Bet lūpas dreb — mēle stīva, —

viņš izdveš tik nopūtu.
Un atbilde nāk kā iz zemes:

par Latviju dzīvību.
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Tad tūkstoš zvaigznes pēc viņa
sniedz rokas mirdzošās.

Uz krusta ceļiem strēlnieks

redz: parole piepildās.

Un paceltā flinte pēkšņi
iz rokām viņam slīd.

Pats sargs uz krusta ceļiem
kā nopļauta zāle krīt.
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Tautas bēres 28. decembrī 1916. g.

Tik garu zārku rindu

prāts redzējis atceras

tik vasaras naktī, kad migla
pār ezeru līgojas.

Tik dīvainu asaru šalku —

man liekas — dzirdēt var,
kad pielijušas egles
vējš vaidošiem spārniem skar.
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Kālab šodien nāves zvani

klus un torņiem logi ciet?

Vai tie neredz, vai tie nezin,

kas uz mūža dusu iet?

Torņi akli palikuši,
skatās logiem aizvērtiem.

Nāves zvani aizbēguši
zinot: jātrūkst būtu tiem.
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Ai jūs, mīļās latvju mātes,

šonakt jāauklē būs jums
izmisums un tukšas rokas —

sāpīgākais auklējums.

Ai jūs, mīļās latvju mātes,
kam nu jūsu glāsti būs?

Dārgā, svētā latvju zeme —

kapu velēnas tos gūs.
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Man tagad netīkas ziedus

ap baltajiem krustiem jums vīt:

man gribētos saujā smiltis

ikkatram jums sasildīt.

Tās smiltis, par kurām jūs mirāt,
tad siltāki jūs segs.

Gan rozes dzimtenes saulē

pār jums vēl ilgi degs.
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Lēni, lēni — viegli, viegli

sniedziņš lido balts un kluss.

Aijā, mīļā dvēselīte,
karā kauta, nemirus'.
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Kaŗā kautas dvēselītes

Karā kautas dvēselītes

zilos mēnessdārzos līgo,
uzvaras un cīņas dziesmām

sidrabotas kokles stīgo.

Dunēdama, dārdēdama

asinīs vaid zeme tāli,

kur kā tumši šausmu biedi

gulstas nāves izkapts vāli.

Mēnessmeitas dzidri bālas

svētī nāves pļauju dusā,
karā kautas dvēselītes

aiznes mēnessdārzā klusā

Zemes māte, Zemes māte,
kur nu tavi staltie dēli?

(Karā kautas dvēselītes

nopūšas vēl gaisos žēli. . .

Mūžam dzidras, mūžam brīvas

nu tās bezgalībā līgo.
Uzvaras un cīņas dziesmām

sidrabotas kokles stīgo.
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Puķes

Ja dvēsles būtu puķes —

ak, sēru Latvija!
tu būtu tagad visa

kā puķu pasaka.

Cik līgavas un mātes

tad rokās paceltās
pret debesi un sauli

nu nenēsātu tās!

Cik līgavas un mātes,

kas tālu kaut kur mīt,

nakts vidū nemostos pēkšņi —

ai, puķe uz krūtīm krīt!

Ai, puķe krīt uz krūtīm —

dziest tumsā vaidiens žēls —- —

Ai, puķe krīt uz krūtīm —

ar Dievu, draugs jeb dēls!

Ja dvēsles būtu puķes —

šai cīņu reibonī

mēs staigātu tagad visi

kā puķu mākonī.
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Svešā dievnamā

Tīk svešā dievnamā man dažkārt iegriezties,
kur svētbildes ar skumjām sejām laistās rotās,

starp svecēm priesteri mirdz rizās sudrabotās;

kur dziesmām vīrākdūmos saldi šūpoties.

Un lūk, no ielas garlaicīgi trokšņainās
es atkal soļoju starp kolonnām, kas drūmi

kāpj zilās velvēs: kūp un smaržo vīrākdūmi,
ar skumjām melodijām mainās lūgšanas.

Bet šoreiz man visapkārt neparasta aina:

viss nams pilns cīņas lauka stāviem pelēkiem.
Kā iemaldījies svešnieks izskatos starp tiem,

kā plankums uzkrītošs uz fona vienkrāsaina.

Tak garā tuvi mēs. Un spiežoties starp viņiem
es bālās sejās bargos likteņrakstus pētu

par cīņas šausmām un par gaviļprieku svētu,

kas šur tur plivinās iz acu avotiņiem. —

Lūk, pulciņš virsnieku. Man patīk noskatīties

Radko Dimitrijeva drūmi stingrā vaigā:
kā skumja atmiņa — pussāpīga, pusmaiga —

caur pantu stingrību ap acīm mēdz tam vīties.

Tad eju atkal, kur vistālais tumšais stūris.

Lūk — grūti ievainotais. Ceļos krist tam mokas.

Bet piere marlijsaitēs līdz pat zemei lokās,
kaut redzams tam tik biedru plecu pelēks mūris.

Un sveces galiņš mazs tam rokā dzeltainajā —

no cīņas lauka līdz tā vai no slimnīcas.

Es redzu: gribētu to aizdedzināt tas.

Bet kā tikt cauri biedru mūrī pelēkajā!
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Un roku vārgo biedram viņš pār plecu sniedz

„3a2KrH XpHCTy!" tik iečukstot tam ausī klusi.

Un rokas ceļas — ceļas . . .
līdz tā nonākusi

tur, kur drīkst uzplaukt viņas ugunīgais zieds.

Un pēdjā roka, kad to sniedz uz altāri,

man šķiet, ka Lielais Cietējs mirdzā sakustētos,

ka svecītei šai pretim sniegtu pirkstus svētos,

ar gaišu glāstu mājot tam — tur tumšā stūrītī.
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Kanonas

Ap katedrāli sirmo

stāv rindā kanonas,
ar mīkstu jaunu sniegu

mīļmaigi apsegtas.

Tām tagad atpūta īsa,

tās kavējas pārdomās,
vai tas, ko kaizers teicis,
uz mata ar piepildās.

Bij kaizers teicis: ik svešnieks

lai krīt jeb ceļu tām griež.
Nu latvju puiku bars smejot
ar sniega pikām tām sviež.
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Likteņa šūpulis

Tauta, tauta — brīdis šis

rada ainu brīnišķīgo:

jaunais mūsu liktenis

šūpulī virs kapa līgo . . .

Divas rokas pēc tā sniedz:

kaps ar tumšu, asiņainu,
bet no augšas blāzmas zieds —

rīta sārtu, saulstarainu.

Kura uzvaru gan gūs,
kura lems mums nākamību?

Vai uz jaunu rītu mūs

aijā, jeb uz iznīcību?

Saulīt, saulīt, māmulīt!

velc ar zelta pavedienu

prom no kapa mūs, lai rīt

ceļamies uz lielu dienu!



Jaunajam gadam

No veca gada pirksta
krīt diena pēdējā.
Mēs nezinām, vai diena,

vai asins lāse bij tā.

Caur vāju rīta blāzmu

pār dzimtenes birztalām

ceļ jaunsgads savas rokas

zem zvaigznēm trīcošām.

Drīz pirmā diena risīs.

Un kāda viņa būs?

Ak Latvija! asins lāses

vēl ilgi slacīs mūs.

Ne sūdzēties, ne gausties -
lai gaišs ir mūsu skats.

Tik vienu -— vienu lūdzam

no tevis, jaunais gads:

Par visām asins lāsēm,
ko slaki un ko ņemi —

ak atdod, atdod dārgo,
ak atdod mūsu svēto,

mūsu mīļo Latvijas zemi!
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Sauciens tālē

Ak, mana balss ir tik vāja un spēks man tik

niecīgs —

ziedoņvējš smiedamies sarausta saucienu manu.

Tomēr man gribētos septiņām tālēm kliegt pāri.

Ak, kaut šai brīdī es kļūtu par raudošu dūcošu zvanu!

Jums gribu dziedāt un raudāt — jūs, izdzītie

Latvijas bērni.

Geļiniek, ceļiniek, dzimtenes kuram vairs nava,

visu kas zaudējis, visu kam laupīja, ņēma, —

ceļiniek! dzimtenes spieķa tu nepamet sava!

Avota vilnis, kas mirdzēdams aizrit pār krastu,
mūžam gan nevarēs avotā atpakaļ griezties.

Ziedpārsla sārtā no vakarā irstošā zieda

mūžam pie zieda vairs nevarēs otrureiz sieties.

Dzimtene tava, ak ceļiniek, tagad ir izplūdis avots.

Latvija, ceļiniek, tagad ir vējā iziris zieds.

Tomēr lai svešumā vētras vai kur tevi nestu —

Latvijas birzē lauzts spieķis lai dzimteni aizmirst tev

liedz!

Debess un zeme ja šķiet tevi atstājuši,
dienas ja tavas kā kraukļi jūk lidienā žiglā —

ceļiniek! zini, ka Staburags asras par tevi

dzimtenē raud katru nakti un Zilaiskalns nopūšas

miglā.

Zini, nāks diena, kad skanēs pār Latviju taures.

Miglaino galvu tad Zilaiskalns purinās priekā.
Saulītē plandīsies ērglis gaišs, blāzmainiem spārniem,
Latvijas jumti grims ziedu un karogu sniegā.
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Nāks tad tā stunda, kad mutuļos upuru dūmi

Latvijas debesīs jaunajam Latvijas rītam.

Ceļiniek, ceļiniek — lai tu kur būdams tad būtu —

jātiek tev dzimtenē, mājās un atpestītam!

Neprasi, ko tu tad darīsi gruvekļos, pelnos un drupās;
neprasi, cik tev būs spēka, ko varēsi! Ceļiniek, dzirdi:

viens ir, ko varēsi tomēr tai lielajā dienā —

nolikt uz Latvijas altāri sadegt daudz cietušo sirdi.
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Dzimtene un tāle

Tu trauci tālē, tāle tevi sauc.

Velk nezināmais saldi vilinādams. —

Ar Varu brīnišķu tu tieci rauts,
tev šķiet: nekas nav augstāk par to stādāms,

tu padodies tam akli, nedomādams. —

Tu aizeji! Bet atceries šo, draugs:
tur tev par tāli dzimtene kļūs tava!

Un brīdis nāks, kad viņa tevi sauks,
tu pagursi — tik sauciens šis būs jauks;
viss sāks tev apnikt, kas no viņas nava,

ne zelts vairs valdzinās, ne lēta slava.

Viens vienīgs burvīgs sapnis dvēselē tev plauks,
tik saldi nezināms, kaut sen viszināmais.

Un tas būs: Dzimtene, tās saule, vējš un gaiss,
un tavas latvju mēles maigums burvīgais
Un nebūs miera, līdz tos atkal gūsi, draugs.
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Latvju dainas

Kad lasu senās mīļās tautas dainas,

kur katra lietiņa kā zeltā mirdz,

man brīžam acis satvīkst asarainas

un vieglās sērās saldi pagurst sirds.

Cik daudz tur skaistuma — tik vienkārša un svēta

cik dziļi sirdī katris vārdiņš skan!

Šķiet pasaule kā nekad neredzēta,

un tomēr viss tik tuvs, tik zināms man!

Tur saulīte, tur cīrulīts, tur lietiņš,
tur ieviņa pie upes ziedos līkst;

tur vaska mēnesīts, tur zvaigžņu sietiņš;
tur meitene kā brūklenīte tvīkst;

tur dzied pie loga māmulīte sirmā,

tur skalu dūmos ratiņš gurdi dūc;
tur rozītēs krīt rudens sarma pirmā,
un tur caur dziesmām dzirnaviņas rūc

. . .

Ap visu šauro, sīko ikdienību,

ko vienaldzība tagad kājām min,
tur varavīksnas krāsu bagātību
kā rotādamies latvju dvēsle pin.

Ak, acis — tālās, senās, izdzisušās!

jūs pazināt bez sāpju asarām

vēl skaistumasaras! Kā puķes, pielijušas
ar spožu rasu, tā ir palikušas
šais dainās visas lietas apslacītas tām.
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Tautas dvēsele

Tu pār mums visiem lidinājies klusi,

kaut dienas troksnī, cīņās, darbu dziņā
tu izliecies mums tāla, pazudusi
un laika tumšā straumē nogrimusi
kā Dieva nams balts sirmā pasaciņā.
Bet nogrimušā senā Dieva namā

vēl mīļāk eņģeļi kā citur mīt

un ziedu vālītes ik vakaru un rīt'

tur kaut kur dziļā tumsā nezināmā

pa zelta zvaniem reizēm piesit klusi.

Un sirds, kam dienas kņada apnikusi,
tad ilgi klausās viņos noreibuši.

. .

Tu pār mums visiem lidinājies klusi

un maigiem tīmekļiem mūs visus apšķetini,
un mūs kā neredzamā tīklā visus tini,

un vedi mūs un liec mums visiem iet

uz to pusi, kur dzīlē zvani dzied —

kur nogrimušie zelta zvani dzīlē dzied

Tu katrā darbā ieliec slēpu ziņu
kā upes plūdā viļņu pasaciņu.
Tu visu aptver, apgaro un vadi,

un katrai lietai viņas veidu radi.

Tu latvju dziesmas šķetini pār laukiem, pļavām
kā zelta tīkli virmo tās no rokām tavām.

Tu mūsu birzes zīda pirkstiem glaudi.
Tu mūsu padebešos Pērkontēvu audi.

Tu mūsu bērziem lāpi kažociņus
un zaļos pudurīšos pulcē viņus.
Tiem pāri uzpūt baltas debestiņas, —

un iznāk bezgalīgi mīļas latvju birztaliņas.
Tur pusnaktī jāj sirmā kumeliņā
caur zvaigžņu mirdzu latvju pasaciņa.
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Tu dzeguzei kar zvanu zaļā zarā,

lai sāk tā latvju pavasari zvanīt,

kad ganiņš pērnos rugājos dzen aitas ganīt,
un lagzdos bites dūc jau sirmā barā.

Tu uzaun viņām ziedputekļu zābaciņus
un taurenīšiem dodi raibus karodziņus.

Tu pievelc pavasara nakti vizuļainām stīgām,
un miglas rokām izirstošām, bālām

tu rādi ceļā nogurušām bezdelīgām,

kam tumsā atmaldījušās no zemēm tālām

ar pavasara vēju silto brīvo, —

kur latvju būdās uguntiņas plīvo.

Tu ietin sērās klusās kapsētiņas,
kad kādai latvju sirdij pukstēt gana,

un baznīciņa žēli, žēli zvana,

kad aiziet kāds pie trūdu māmuliņas.
Raud vējiņš, lokot liepu galotnes,
un tu tā raudas skumjiem draugiem nes.

Bet kad pār prieku sirma krēsla zied,
kad latvju māte aijā-žūžu dzied,

un it kā līlju klēpis dzidrā avotā

krīt viņas dziesmas dvēslē jaunajā, —

tad tavi spārni zemu noliecas pār to

un pirmo svēto sapni viņā iestīgo.
Un mātei vieglā pusnomodā šķiet:
tik zili viļņi nu caur telpu iet,
it kā pats Zilais kalns pie šūpļa nāktu klātu

un zilo galvu lēni purinātu . . .

Un mūžam latvju bērns vairs nevar aizmirst to,

un Zilais kalns tam dvēslē dūmako,
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un skubina un klusi sauc to iet

uz to pusi, kur dzīlē zvani dzied,

kur nogrimušie zelta zvani dzied —

Un kamēr brīvais gars nav viņā kauts,

viņš mūžam ies, kurp Zilais kalns to sauc!



VI
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Jaunā ticība. Sīs ir tās tumšās izmisušās

dienas. Zobens un lilija. Putrābols. Do-

mātājs. Dāvinājums. Atzinība.
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Jaunā ticība

Man bija draugs. Labs draugs. Kaut ceļi nevienādi

bij mums, tak cienīju to reto dedzību,

ar kuru stāties — nu, kaut vai uz barikādi

viņš nebijās par savu jauno ticību.

Ar resnu, resnu nūju vienmēr stiprās rokās,

kas dažreiz likās man kā pārlūzusi ilkss,

viņš lepni teicās, esot vieniem bīstams vilks,

bet mīļš un gaidīts pestītājs tiem, kuri lokās

zem aklās mantrausības nolādētās varas.

Un pagāja tā vasaras un ziemas garas,

bet viņš ar nesatricinātu pacietību
tāpat vēl ložņāja pa kaktiem tumšākiem,

ar ilksi rokā, sēdams jauno patiesību

starp bargās dzīves nospiestajiem sērdieņiem,

par trimdu nebēdādams pat un cietumiem. —

Un tad — tad netikāmies mēs vairs dažu gadu.
Gan šad tad pieminēju draugu: varbūt viņš
aizvien vēl vajāts, ciešot trūkumu un badu,
būs paguris un beigās salauzts nabadziņš.

Te reiz, pa ielu soļojot, pilns tumšu bažu,

es redzu pretim drāžot greznu ekipāžu.
Un tajā —? draugs mans — smīnošs, gluds un glīts!
„He, tu tas?" — „Es!" — „Nu redz — nu redz, kā

piepildīts,
ko māca vecā ticība: kas asrās sēs,

tas, lai vai kad, reiz pļaujot gavilēs!"
Bet draugs mans paliek nopietnis: „0 nē, ne tas!

mums jauna ticība: viss lēnām pats no sevis attīstās,

kā māca Darvins: top caur apstākļiem —"

„
— Tas ir: kas ilksis sēj, tas pļauj pēc kamanas —?"

es gribu piebilst. Bet jau bērais aizlaiž aumaļiem.
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Šīs ir tās tumšās izmisušās dienas

Šīs ir tās tumšās, izmisušās dienas,
kad saule nogrimst naktīs bezgalīgās,
bet lietuvēni mostas savās migās
un saules atstātajās telpās lienas.

Nu spoku laiks. Un bariem viņi dodas.

Aug kņada, dzīvība un spoku briesmas.

Tie aplenc tos, kas miegam nepadodas,
kas saules piemiņai dzied naktī klusas dziesmas

Un tauku sveces viņiem kuslās rokās,
tie vienu galu zīž, tak otris plīvo.
Un nozīst vairāk tiem kā izdegt sokas.

„Pie joda saule! Tauki nu lai dzīvo!"
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Zobens un līlija

„Bet kur tad jūsu zobens?" — Lilija!

„Un' lilija?" — Tā tepat kabata!

„Man šķiet —ne visai ērti tas —"
— Ka ta?

~Daudz ērtāk blakus karotei aiz zābaka."
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Putrābols

Mana galva — viņa nav priekš pasaules šis, —

es dzimstot to atstāju debesīs,

lai labāk tā Ābrama klēpī guļ
nekā pasaulē tukšus salmus kuļ.

Bet kājas patlaban nav vajadzīgs audzēt:

man manus kaimiņus tiktos saudzēt,

jo droši vien viņus sabradātu,

ja kājas es pieaudzētu sev klātu.

Un rokas man netīk aiz sirdsšķīstības:
ir manī pamostas grēcīgas gribas.
Un ko tad man viņas izaudzēt vērt,

kad Kristus pavēl, lai nost viņas cērt.

Šai grēcīgai dzīvei (— kam gods nākas — gods),
man šķiet, tikai vēders ir piemērots.
Es zvēru: mana galva ar domātu tā!

Lai dzīvo tad vēders! Aleluja!
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Domātājs

Pie katras izdevības pūlas visiem stāstīt tas,

ka domas viņam lielas, brīnišķīgas, varenas

kā uguns lava
— smadzenes pat sākot kust!

Es gaidu, gaidu, vai tak nenāks redzams kas —?

Viss velti. Paskatos — tik garas ausis kust.
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Dāvinājums

Jūs esat vista nepeļama,

pat špetna — jāsaka, kas ties' —

jūs turaties pie putnu nama,

kur labpatīk jums kārpīties

pa mēslu čupu godājamu,
kur grauds nav tālu jāmeklē,

pie kam uz gaili senzināmu

jums vienmēr ilgas dvēselē.

Pat nolecot no olu dējas
pie krūma, kur tas bišu trops,

jūs kladzināt priekš tā, cik spējas,
nu — kā jau ticīgs vistas Jops. —

Tā dienas jums kā taukos ripo:

knābj, kašņā, pakladzina, sēd

un paskatās, kā cālēns tipo
un vai tas putraimus ar ēd

Bet ja jums tauki kļūs par jūgu,
tad nāksies drusku izsvīst tos.

Ar tiem tad smērēs centrifūgu
un šujmašīnu ieeļļos.
Un es no savas puses saku

(nav sejā mazākais man smīns):
katrs slavēs jūsu tauku slaku,
kas mīkstāki kā glicerīns.



Atzinība

O nē, o nē — pardon! bet es jūs lūdzu —

es it nemaz, nemaz jūs neapsūdzu!
Jūs visi esat pat vēl drusciņ labi

un drusciņ laipni, drusciņ sirdsžēligi;
un ja man slikti klātos, varbūt kādu brīdi

jūs būtu drusciņ briesmīgnelaimīgi.
Un ja es nomirtu — jūs drusciņ izsamistu,

pat asras kādam drusciņ dikti lietos.

Un manas lūpas — ja tais ieskatītos —

pat tad par jūsu drusciņu vēl drusciņ — smietos





VII



276

Uz balto pili. Rltazvaigzne un Ziemeļ-
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Cīņa ar eņģeli. Rendez-vous. Sūnu mā-

muliņa.
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Uz balto pili

Uz ziedoša taka viņi sastapās,
viņi sastapās smaidīdami.

Un tūdaļ uz vietas tie sapratās,
un ceļi tiem nešķirami:

viens ceļš, viena zvaigzne, vienas sāpes, viens prieks,
viens sapnis, viena dziesma, — un beidzot

pār visu, aiz visa — viena balta pils.
Kļūs gadi par mirkļiem turp steidzot.

Tiem apkārt dzirkst sarkstošu rītu kvēls.

Tiem apkārt kūp mežgali zili —

„Ar Dievu, ar Dievu! mums jāsteidzas,
ceļš sauc mūs uz balto pili!"

Tiem pretim nāk nogurums —
mocošs un tumšs.

Aiz muguras — smiekli un zaimi.

„Ar Dievu! kur skaisti vējš vītolos dzied

par laimi — par baltās pils laimi!"

Tiem pretim nāk nāves līkušais stāvs

ar ceļā gurušiem gariem.
„Ar Dievu! Lai salda tiem atdusa

zem ceļmalas ēnainiem zariem!
"

Uz priekšu, uz priekšu! Tik steigties, tik iet!

Un, lūk, taču — sārtajā tālē,

kā ziedošu ievu pulks miglājā,
jau baltās pils torņgali bālē.

Nu sveika, tu mūžīgi baltā pils!
Tās vārtos tie ceļos krīt klusi,

un skūpstot tās slieksni, neviena, tie zin,

nav piere to aizskārusi.
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Un skūpstot tās slieksni, divas stīgas kā trūkst

tā pārtrūkst tiem sirdis
...

Ar Dievu!

Ai, skaists bija ceļš, bet vēl skaistāka pils!
Ar Dievu — Ar Dievu — Ar Dievu —

Divi sirmas pelnu kopiņas

pie baltās pils sliekšņa nu balo,

un vēji ar debesu asarām

tās garāmstaigājot skalo.

Bet naktīs, kad pāri iet mēness glāsts,
tur uzplaukst divi ziedi zili.

Tie zvana un zvana klusītiņām,
pie mēness sidraba dzītiņām,
lai laižot šos baltajā pilī...



Rītazvaigzne un Ziemeļzvaigzne

Pār visām dimanta pilīm,

pār visiem zeltītiem torņiem —

aiz septiņiem mākoņu kalniem,

aiz septiņām ritblāzmas jūrām,

starp snaudošu liliju pļavām,

pie mūžīgās debesu gaismas
klusi ritošā avotiņa
stāv brīnišķā Rītazvaigzne.

Tai vainadziņš mirdozšs kvēl rokās.

Ar starotiem pirkstiem tā raisa

no viņa liesmainus ziedus

un sviež tos naktsmelnajā telpā —

mums garām kā blāzmainus rītus —

sviež tālajam ziemeļu princim
sirds ilgu sveicienus gaišus.

Bet ziemeļu dunošos kalnos

zils tērauds un zaļi ledi,
kur staigā skanošiem piešiem,
kur kāvi ceļ sarkanus šķēpus
un pilina asinis jūrā, —

tur tumšzaļā leduspils tornī

nakts atvērtā logā skumst princis —

bāls, ledainu vainagu galvā,
un sapņo par princesi tālo,

par brīnišķo Rītazvaigzni . . .
Raud krūtīs tam sāpes un skumjas;
ak, nevar viņš aizsteigt pie viņas!
ak, zvaigžņu tilti par viegliem
priekš viņa kumeļiem straujiem,
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kas ledu un tērauda kalti

nakts krēpēm un viesuļa gaitu.

Bet pusnakts visklusākā stundā

viņš tver savu dzintara loku

un raida ledainas bultas

ar asins pilieniem galā,
no paša krūtīm kas dzeltas,

uz zvaigžņotās princeses sirdi. .

Bults nokrīt uz dimanta kalna.

Bults nokrīt rītblāzmas jūrā.
Bults nokrīt līliju pļavā.
Bults nokrīt mūžīgās gaismas
klusi ritošā avotiņā —

turpat, turpat viņai pie kājām . .
Bet viņas sirdi tā nesniedz.

Un bālais ziemeļu princis
ar ledaino vainagu galvā
triec drumstalās dzintara loku

un noslēdzas ledus pils tornī.

Tik kāvi iet apkārt kā sargi,
ceļ šķēpus sarkanus, platus
un pilina asinis jūrā ..

.

Pār visām dimanta pilīm,
pār visiem zeltītiem torņiem,
aiz septiņiem mākoņu kalniem,
aiz septiņām rītblāzmas jūrām,
pa snaudošu līliju pļavām

plūc puķītes starotas, spožas
un vainadziņu pin jaunu
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sev brīnišķā Rītazvaigne.
Pin suminot dziesmiņu klusu,

zili mirdzošā tīkliņā trīsot.

Un domā, un domā, un domā —

un domā par ziemeļu princi
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Meža pasaka

Bij sveša mala, kur es apmaldījos.
Man ejama bij šaura meža taka.

Ap mani tinās zaļo ēnu vēsums

kā valgi atvēsuši linu dvieļi.
Ar spožu sudrabbiķeri pa priekšu
man saule gāja, sniegdama ik zaram

un galotnei pa karstam vīna malkam.

Un klusi liecās zaļās galvas pretim
kā biķerim, kas dziļo mieru solot

ap altāri iet iesvētītās rokās.

Bet vasara, ar sulām piebrieduši,
kā dzeltains auglis smaržoja visapkārt
un prātus mulsināja kairā tieksmē.

Te pēkšņi, it kā kāda tumša vara,

ar neredzamām rokām sagrābusi,
raut sāka mani projām zaļā maldā.

Es pazudu pats sev, tai atdodamies,

un gāju — gāju Gāju nenojēgdams,

kurp mani ved. Uz pirkstgaliem, kā zagšus
kā saudzot klusumu, es skriešus steidzos —

bez ceļa, bīdamies pat atskatīties,
kā noziedznieks, kam ķērāji uz pēdām,
kā briedis, medinieku suņu vajāts.
No zaļām adatām, kas sejā cirtās,
caur zaru biezokni uz priekšu traucot,

gar vaigiem asins siltās lāsēs rita

uz rokām krizdamas bez sāpju jausmas.
Pulss deja deniņos un pierē, dobji dunot.

Ne domāt sāpju vairs, ne mērķa vērot —

tik skriet, kurp rāva nezināmā vara.

Es ilgi klīdu zaļās vēsās ēnās.

Tad ēnas sadila un aizplīvoja,
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un gaisma brīvi plūda baltas trīsas

no tīrelīšiem, saules satveicētiem.

Uz brūnas siekstas tīrelīša vidū

es atkritu ar smagu nogurumu.

Vējš zaros iešalcās, un man visapkārt

pie gariem kātiem zili ziedi līka

kā zili zvaniņi. Un vēsmas plūsmā
tik viegli sanēja, kā dažkārt tālu

aiz zilām miglām nāves zvaniem vaidot. —

Tad it kā mīkstu neredzamu spārnu
vēss mājiens viegli iesitās man sejā,
un vaidiens tumšs, kā dziļi apakš zemes,

bet tomēr tuvu, izskanēja gaisā.
Vējš rotādamies lieca zilos ziedus,

un tad — tad turpat, gluži sev pie kājām,
starp atliektajiem ziediem ieraudzīju
to, par ko man tik grūti, grūti runāt:

Bāldzeltains sejs, ar slēgtiem acu plakstiem,

ap tievām lūpām laimes sāpju smaidi,

un gari vaska pirksti, sažņaugušies
uz krūtīm atsegtām, it kā tai vietā

tiem nupat dabūts čūskas dzēliens sedzams.

Man brīdi šķita tas kā parādība.
Tad plaksti tai, kā atmostoties, cēlās,
un sejā jutu es, ka mani skūpsta
ar viņpasaules mirdzu pilnas acis.

Un laimes dziļākās un moku šausmīgāko

bij pilns ik vārds, ko dvesa sausās lūpas:
„Jūs atnākuši . . . tomēr atnākuši .

.
.

cik labi!
. . .

mana dvēsle jūs tā sauca
. . .

ar visiem savas būtnes tumšiem spēkiem -— -
Še par daudz ziedu smaržu . . . Viegls reibons
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man laikam uzkritis, starp ziediem klīstot

Man tomēr ziedu vajaga . . . daudz ziedu
.. .

ne man, bet viņai vajaga to
.. . viņai —

ar ledus puķu mirdzumu ap acīm —

kam es visskaistos ziedus sūtīju, ko vien tik

spēj raisīt mākslas brīnišķās un saule
.. . saule

.. .

Bet tie vēl laikam nebij diezgan skaisti

par tiem vēl viņa diezgan nepriecājās.
Bet kad tā līksma nav, tad man ir salti

tad dvēsle krūtīs salstot dreb un pagurst
Es tādēļ atnācu šai ziedu valstī

pēc brīnumzieda
. . . Šoreiz bij man laime

... laime
...

Vēl skaistāka par to, kas man uz krūtīm
...

lūk te
.. .

vairs viņa negribēs . . . lūk te
.. .

Es viņu paslēpu zem apģērba . . .

Tā neļķe, kādu reti, reti atrod . . .

To viņai aiznesiet. . . jeb pastāstiet par to
.. .

Es nezinu
. . . man laikam vieglis reibons

.. .
es nezinu, kad vieglais reibons pāries —

bet salti nav man . . . salti nav man vairs

Lūk te
.
.

.
uz krūts ...

uz kreisās krūts ..
. lūk te

.. .

Tas viņai — viņai . . . puķu karalienai. . .
ar ledus puķu mirdzumu ap acīm

...

"

Un krūtis atplēsis, viņš zaļā sūnā

uz rokām turēdamies atlaidās.

Kā saldā nogurumā slēdzās gaišās acis,

un dvaša pēkšņi stāja cilāt krūtis.

Pie gariem kātiem zili ziedi līka

kā zili zvaniņi. Un vēsmas pūsmā
tie viegli sanēja, kā dažkārt tālu

aiz zilām miglām nāves zvaniem vaidot. —

Es noliecos pār marmorbalto miesu:



285

mazs sārtumiņš, kā mazs, mazs rožains pirkstiņš
tur būtu spiedies. Viena asins lāse,
kā neļķes pumpurs pusplaukušā ziedā.

Bet bālā seja laimes apskaidrota

Man likās: lodi, kura jaunām krūtīm

bij atnesusi garo mūža mieru,
bez sāpēm iespiedis mazs rožains pirkstiņš,
bez nāves bailēm un bez asins plūda. —

Un aizejot priekš acīm ilgi ņirba,
kā pirmā sārtā pavasara kosa,

mazs rožains pirkstiņš, saldas nāves nesējs, —

un nezināmā puķu karaliena

ar ledus puķu mirdzumu ap acīm.
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Dāvīds Zaula priekšā

Snauž puķotā sēdeklī Zauls, un ap to

pa atzveltnes reljefu vijām
daudz dīvainu putnu vizuļo —

gan mēmi, bez melodijām.

Kā nakts tagad karalis drūms, un jau sen

ne runājot dzirdēts, ne smaidot.

Tik sulaiņi čukstas un blēņas dzen,

uz pēkšņu pavēli gaidot.

Rit mirkļi, rit stundas. Te — sakustas tas.

Cik sejs pilns tam tumsas un moku!

„Kur gana zēns, šurp to!" viņš iesaucas

un pavēles žestā ceļ roku.

Bet roka kā nedzīva atpakaļ krīt,

un galva pusmiegā sveras

uz krūtīm, kur šķēpa gals pieglaudies spīd.
Te durvis jau lēniņām veras,

un pelēks un maziņš kā cīrulēns palss
nāk Dāvīds. Un kokle tam rokās.

Skan sveicienā dzidri un maigi tā balss.

Viņš zemu priekš karaļa lokās.

Tad pamostas kokle kā birze, ko vējš
liec šalkdams: zeltrasa birst mirdzot,
un putni čivinot zargalos sēž

virs strautiem, kas ēnās zūd irdzot.

Un pamazām, pamazām karalis jūt,
ka puķes, kas audumā jaukā
pār sēdekli klātas tam, smaržu sāk gūt,
plaukst, lapo, kā ziedošā laukā —
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Plaukst, lapo un acīs līgojas —

cik dīvaini tas, tomēr saldi.

Kā brīnišķā pinumā savijas
tam tiešamība un maldi.

Un atzveltnes putni visdažādie

uz pleciem tam čivinot metas

un stāsta, un dūdo, un aicina tie,

un dziesmas tiem nedzirdētas.

Un burvīgs kas karali vilkt sāk un saukt

līdz aizlidot putnu barā.

Kā palmu lapas tam rokas sāk plaukt.

Vējš šūpo viņu ziedošā zarā
. . .

Tik vāji vairs saredzams, maziņš un palss
stāv Dāvīds — tur, mirdzošās stīgās ...

—

Tad ierēcas šausmīgs karaļa balss,
kas dusmās dreb nevarīgās:

,T
Tu nelga, nerrs mazais! Par aitām tev spēks

Kad aitu burvībām stāsi

tu karali muļķot!? Ne kauns tev, ne grēks.
Tad še tev! Vairs nemēģināsi."

Un karaļa šķēps spožais aizšaujas
turp, kaut kas kur mirdzot tam šķitās.
Trūkst stīga, un kokle ievaidas,

šķēps sienā dārdēdams sitas.

Un pelēks un maziņš kā cīrulēns palss
stāv Dāvīds. Dreb kokle tam rokās.

Dreb pirksti. Dreb pleci. Dreb sudraba balss.

Bet aizejot zemu viņš lokās.
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Un līdz viņam aiziet birzs šalcošā

un strauti, un saldās čalas,

un debess, un palma plaukstošā,
un reibušās lakstīgalas ■

Sēd puķotā sēdeklī Zauls, un ap to

pa atzveltnes reljefu vijām
daudz dīvainu putnu vizuļo —

mēmi, bez melodijām.



Malkas vedējs

(Krēslas balāde)

Ar malkas vezmu kuļas krēslā zemnieciņš.
Kā nazīts līks un vecs klidz zirdziņš ilksīs garās
it vienaldzīgs, vai viņu sit, vai lamā, baras —

jā, nav tās jaudas vairs: gan grib, bet nespēj viņš.

Jau tumsa biezē, briest, un nakts jau virsū brūk.

Tak pilsēts tālu vēl tur kaut kur dūmakojas.
Bail metas vīrelim — par daudz viņš nosebojas,
un asie cirtieni arvienu biežāk sprūk.

Klidz zirģelis — klidz, klidz uzreiz tik apstāsies!
Šņakst kaucot pātaga, un braucējs dusmās trakās

grūž, rausta to Gan sakustas šis sakās,
bet stāv tad atkal mierīgs smagi pūzdamies.

Klimst garām gājēji — nāk, aiziet vienaldzīgi.
Kāds paskatās, tīk kādam pazoboties:
uz Tārpu pagastu lai braucot izlepoties!
Bet pātaga bez apstājas šņakst vienmērīgi.

Un zemnieciņš šķiet pats vairs sevi nepazīst:
tam bauda noklausīties citu cietsirdībā —

viņš visus pārspēt varētu tos nežēlībā.

Krāc mokās kustonīts, bet sitieni tik līst.

Uzreizi blāzma dreb. Kā spārni šalc un vijas .. .
Gaišs kaut kas mirdz un irst kā sniedziņš balts.

Nav izšķirams, vai tiešamība tā, vai malds,
bet rokas pēkšņi satinas kā mīkstās dzijās.

Trūkst spēka pacelt tās, bet vezmelis nu iet,

ka tikko panākt to pa ceļu grumbuļainu.
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Un vīrs tam līdzi diedz ar steigu pasakainu,

pats neizprazdams, kā tik ātri var viņš skriet.

Tas viss tik dīvaini, bet tomēr ir kaut kas,

kā rokā stiprajā par rotaļu viņš kļuvis.
Un nav tā īsti pat viņš atjēgties vēl guvis,
klāt pilsēts: ielas, nami, ļaudis, laternas.

Nu brīnās šis. Nu brīnās šis kā apmulsis.
Te mirdzums zils un balts — šķīst, jūk . . .
Un švīkst un šalc kaut kas kā sapnī baisā.

Stāv zirdziņš mierīgs. Bet — lūk, lūk:

pār viņu ātri pazūd dzidrā gaisā —

ar platiem spārniem zili blāzmains eņģelis.

Bez cepures stāv murminādams zemnieciņš:
Tad viņš ir bijis tas!? Tu Kungs — tu Kungs

tad viņš!
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Dzīras veļu laikā

Palsa, gurda iemieg birzē rudens diena,

slapjās mākoņsegās drebot tīdamās.

Mājās dzīva dvēsle šodien tikai viena:

vecmāmiņa — krekšķina un kūņojas.

Krēsla sirmiem mutuļiem pār zemi aužas.

Ilgi līkstot logā atvērtā,

raugās vecā, kā pār kalnu tālē glaužas
smilšu taka, zūdot miglā pienainā.

Acīs viņai zib vēl pirmītējā aina:

jautrā jaunība tur gaiša, smiedamās,
it kā pārslu virtene no zieda pasakaina

vējā raibi virpuļojot aizlaidās.

Tur aiz kalna — tur aiz kalna tagad dzīrās!

dziesmas, vijoles un jaunas sirdis
...

Ai!

Tādēļ taurenīši jautrie pirmīt šķīrās,
it kā steigtos pretim saulei lēcošai.

Tumšās sienās palika tik rudens elpa.
Nogurums un nespēks kaktos milzdams smej,
tā kā šausmām pildās citkārt mīļā telpa,
salts kaut kas un mocošs uzgulst dvēselei.

Logs kā kaps, kā kapa mute baigā . . .

Tomēr stundām vecā līkst tai raugoties
vai uz taciņa — tur, mēnesnīcā zaigā
gaišie stāvi atkal neparādīsies.

Migla jūk un ceļas. Krēsla tumst. Kā miegā
aužas, zib un vijas ainas dīvainas.

Taks pār kalnu mirgo zvaigžņu vizmas sniegā,
He, kas tas? balts nācējs lēni līgojas . . .
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Vienā rokā gara, balta ģeorģīne.
otrā, plandot miglu, palags nesatīts

Brīžam ieraudas aiz kalna mandolīne,

padzied vijole .. . Bet sirds tā trīc, tā trīc

krūtīs māmiņai... Un sāk nu minēt viņa:

Dieviņ, vai tik nenāk nu pēc viņas kāds

tur, no dzīru nama? Ak tu nedieniņa —

ko nu: iet vai nē? ko apģērbt? Prātiņ, prāts —

brūtes kleitu balto
...

A, tā taču viņa —

meitas meitiņa .. .
Tās sirds vismīļākā!

„Ak tu, mana mazā zelta drostaliņa —

manis vecas nekad neaizmirsīs tā —"

Migla veļas, jūk. Jūk domas. Vecmāmiņa
aizmirsusi: jau kopš trijām vasarām

guļ tās mazā, mīļā zelta drostaliņa
sešu dēļu namiņā — zem velēnām.

Bet aiz kalna dzied tik saldi mandolīne.

„Māmiņ, es pēc tevis!" — „Bērns, jau vakars salts —

tu tik vēlu ..." — „0, nekas! Šo ģeorģīni
spraud pie krūts. Un še, lūk, paladziņš būs balts.'

Migla mutuļo. Šalc stīgas. Gaitā žiglā
divi balti stāvi iet, kur kalnu glauž
smilšu taka. Un pār viņu galvām miglā
mēness platu bālu staru krustu sprauž.

Tur aiz kalna — tur aiz kalna tagad dzīrās —

dziesmas
... vijoles ...

un jaunas sirdis ...
Ai!

Garām tām ar baltu ziedu miglā iras

vecmāmiņa -— pretim saltai mūžībai.
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Cīņa ar eņģeli

I

Tu mani saldi, saldi maldināji,
kad vēsās rokas man uz pieri spiedi,
caur manām naktīm balts kā laime gāji
un baltus sapņus dvēsles dzīlē sviedi.

Caur meža zaļo mieru dažkārt sauci.

Kā netīšus man ziedus meti sejā.
Ar spārniem vaigus skāri, matus jauci
un krēslā aicināji zvaigžņu dejā.

Ar zvaigžņu mirdzu acis aiztīkloji —

caur zvaigznēm, šķitu, mana taka vijas .
Kā vēja kokli dvēsli apstīgoji
un žužināji saldās melodijās.

Un no tām visu svētākā man bija

par gaismu mūžīgo, par gaismas varu.

Kā baltu ziedu šalts tā dvēslē lija
uz mūžu mūžiem reibinājot garu.

Bez gaismas laimes citas nezināju:
tā dienas man kā zelta kroņus nesa.

Bet naktī sargi pulcējās ap māju
un baltiem spārniem šalcot sveces dzēsa.
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II

Tad sabruka pār mani ļaunas dienas,

kā melnas čūskas kaklu sažņaugdamas,
un gaisma — gaisma izdzisa uz maniem ceļiem
un līdzi viņai visas ugunis —

šīs zemes maldīgās — ap mani,

un nemaldīgās, mūžīgās — pār mani.

Un balto dienu sapņu tauriņi
no apmulsušo acu plakstiņiem
ar sārtu mākonīti virpuļojot,
kā vējā rožlapiņas aizlaidās.

Ap mani palika tik ēnas — ēnas — nakts.

Un smagi krita naktis šīs uz pleciem
kā rāvas piedzērušies melnozola bluķi,

bet tuksnešainās takas akmeņšķeltnes

no manām kājām zīda asinis

kā sagulušies laiski šakāli,

pār kuriem klupu akli maldīdamies.

Un kad šai tumšā brīdī es pēc tavas rokas tvēru

tā manā izira,
,

kā izirst bālu trauslu puķu vītne,

ko sapinuši bērna nevainīgie pirksti.
Un tava dziesma žēli nu.-L.ira,
nakts melnos plūdos mald'damās.

Tu izdzisi

un pazudi,
un mani tumsā atstāji — visdziļākajā tumsā.

Vairs vaigos nesitās man tavu spārnu vēsma,

tu neatbildēji man vairs, kad saucu,

un kad es tevi meklēju — tu bēdzi.
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Bet tad es sacēlos kā kuģis,
ko vētra tumsā salauzt taisās, bangām kaucot

un sacēlies es teicu:

„Cilvēks ir niecīgs
tārpiņš, kas velkas —

krīt trīs smilšu saujas un — vairs viņa nava.

Bet ja tumsas lāsts to spiež pie zemes,

liels un varens kļūst viņš gaismas ilgās:

gaismas ilgās izaug viņš par milzi,

kas ceļ pieri pāri mākoņkalniem,
rokas sniegdams cauri rīta blāzmai,
kā caur sārtu, kuplu rožu zaru

līdz pat bāli ziliem zvaigžņu ziediem,

lai varētu zvaigžņu svētā rasā

mazgāt tumsā vājinātās acis . . .

Cilvēks ir niecīgs —

puteklīts un knislīts

viegli iznīcināms, mūžam neuzvarams.

Neuzvarams viņš ir pat priekš dieviem,

ja tā acis skatījušas reiz — kaut reiz tik -—

kaut caur taurenīša spārniem bērna sapnī —

mūžības visaptverošo gaismu."

Tu, kas manas bērnības

baltajā līliju mežā

ar ik ziedu, ar ik rasas lāsi,
ar ik spožo vabulīti man to nesi,
tu mans gaišais sargs, kur nu tu esi?

Vai tu nezini, ka sauciens, gaismas alkstot,
var kā čūska dzelt?

Vai tu nezini, ka vaids par tumsas lāstu

akmeni var pušu šķelt?
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Man vajga gaismas, skaidras debess gaismas,
kas visu aptver, visu izlīdzina,

ko bērns un pilnība visaugstākā vien zina.

Man vajga gaismas šīs, un neatstāšos es,

līdz tu, kā sendienās, man atkal viņu nes!

Mani saucieni no tumsas

skrien kā izsalkuši kraukļi
tavās gaismas mājās,
nagiem dziļi cirzdamies tev krūtīs

. . .
Un tu tos nevarēsi aizdzīt

nekad!

Un nevarēsi no tiem izbēgt
nekur!

Un ja aizvien vēl savu vaigu slēpsi,
es tevi uzmeklēšu starp tiem mazajiem,
starp maniem brāļiem, kas vēl plaukst kā puķes Dieva

laukā,

starp tiem, ko tu zem saviem spārniem sargāt vadi.

Un pulcēšu es tos ap sevi

no rītiem, vakariem un saulainajiem dienvidiem —

Un kad ap mani viņi pulkā ziedēs

kā bezgalīgi balta pļava — balta pļava —

es tumšā ēnā uzcelšos starp tiem

ar nakti sirdī un uz sejas.
Un tumšas šausmas viņos modinādams,

es mācīšu tiem nicinošu dziesmu dziedāt,
ka tu — tu

.
. . esi netaisns!

Ka tavi spārni tiem pār galvu šalc

vien tik ilgi, līdz dzīves taciņš balts;
ka beigās atstāji tu tumsā to,

kas visu atdevis par gaismu mūžīgo!

Ja tad tu viņu vidū atsteigsies,
un viņu galvas lieksies tavā spārnu šalkā tevim pretim
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kā ziedoņvējā baltas kumelītes rīta saulei,

es tavus spārnus apslakšu ar asinīm —

šīm grēcīgām un tumši sārtām kūpošām
Un pats es izplūdīšu līdzi tām.

Un mūžam tev vairs nenomazgāties!
Un gaišos debess pulkos tāds

tu mūžam netiksi vairs aicināts!

Mans asinstraips tev visur līdzi ies,
līdz beidzot tevi piespiedīs

pie manis tumsā palikušā,
ar balto līlju mežu dziesmām atgriezties -
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Tu eji atkal svētā mirdzā

gar manu galvgali, kad dusu.

Kā bālas lapas zelta sapņus

uz maniem plakstiem klāji klusu.

Skar atkal manu mēmo kokli

nu tavas rokas brīnišķīgās,
un saldas, ne šīs zemes dziesmas

no jauna mostas skumjās stīgās.

Kad ceļos, tevis sen vairs nava —

dun diena pretim saules smaidam.

Bet kokles stīgās izdzisdamu

dzird ne šīs zemes dziesmu vaidam. .
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Rendez-vous

lekrīt saule meža galos.
Silta krēsla gaisā briest.

Pamazām, kā roze irstot,

pavasara blāzma dziest.

Pelēks zirneklis pār zemi

mīkstu sirmu tīklu pin.
Simtām neredzamām kājām
Šķetina viņš to un tin.

Sirmo tīklu plīvurodams,
kā pa sapni gājējs iet.

Krēslas stunda šodien viņam
sengaidīta laime šķiet:

Tur, lūk, alejā, kur pāri

pēdējs blāzmas purpurs mirdz

pati laime gaida viņu —

gaida viņu mīļa sirds.

Un tik jautri, un tik strauji
asins vilnis dzīslās sit.

Un tik viegli ceļas kāja,
un tik viegli solis rit.

Minūtes kā mūži velkas —

tikai vēlu nepalikt!
Bet caur kapsētu tur ejot
drīzāk var pie mērķa tikt —!

Sveika, skumjo ēnu vieta!

Tumšie vārti žēli vaid.

Krusti. Taki. Smilšu kopas
asaru un ziedu gaid.
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Gaida dienu, gaida nakti —

gaidot aiziet pavasars.

Tikai viena sagaidījsi,
tik uz vienas rožu zars

kvēl ar ziedu tumši sārtu —

asins recekļa tas šķiet.

Gājējs apstājas. Tam domas

savādas caur galvu iet:

Roze vientuļā un sārtā!

teic jel, vai ar tevi kvēl

mīlestība, kas pat kapā
nevar mirt un izdzist vēl —?

Jeb vai tevi šurpu nesa

tikai muļķīgs paradums?
Labāk taču ir par dzīvi

kā par nāvi domāt mums!

Kam gan mirušiem šāds krāšņums!
Dzīvei, dzīviem — tas kas cits!

He, pie krūts ja piesprauž viņu?
Sacīts te, te padarīts:

Ņem no smilts viņš sārto ziedu.

Mazliet baisi, roka trīc ..
.

„Nieki!" viņš sev uzsauc, — „nieki!"

padarīts un aizmirsts drīz.

Jautris iet viņš savu ceļu.
Katrā dzīslā raisās prieks.
Laime, laime

.
. . Roze, roze

.. .

Viņai, viņai viņš to sniegs
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Klātu pazīstamā vieta.

Zūzo liepas. Zvaigznes jau

plaukst kā ziedi tumšos zaros.

Gaidītās vēl tomēr nav.

Mēness asiņainus ragus

izbāž debess pamala.
Ēnas jūk un dej. Caur ēnām

kāds kā nāktu... Viņa tā!

Strauji viņš tai pretī dodas.

Brīnums, cik tai apģērbs blāvs!

kā tā vakarvējā lokās

it kā irstošs miglas stāvs.

Kā tā nāk bez soļu gaitas .. .

jeb vai acis māņus redz —?

Dievs, no galvas to līdz pēdām

šķidrauts . . . līķa šķidrauts sedz! .

Nāk tā tuvāk, tuvāk
.. .

Šausmas!

Liekas, pukstēt stājas sirds.

Redz viņš: sakrustotās rokās

zelta krustiņš palsi mirdz . . .

Redz: caur šķidrautu tam stīvi

raugās pretim briesmīgs vaigs —

dziļām, melnām acu dobēm,
trūdu plankums tumšs un baigs.

Lēni ceļas stingās rokas,

viņam pretim sniecas tās,

sniecas garas, meklējošas,
sniec pēc rozes sarkanās

.. .
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Mēnessgaisma sarkanzila

drebēdama vēli līst. . .

Aklas šausmas sagrābj viņu —

kaut vai stāvu zemē līst!

Krīt un pazūd roze smiltīs.

Acīs satumst. Viss sāk jukt...
Salti sviedri apklāj pieri. . .

Cita nezin viņš kā mukt.

Mukt bez ceļa, mukt bez jēgas,
mukt kā vēja varas nests.

„Manu rozi
"

nodun ausīs

it kā pašas zemes dvests

Vakars mājās baigs un drausmīgs.
Un kad iemieg — miegs tik grūts.
Kā iz kapa tumšā balsī

kāds kaut ko no viņa lūdz.

Bālais šķidrauts kaut kur plīvo.
Tumsā pamirdz krustiņš spožs.
„Manu svēto rozi —!" atskan

sauciens sirdi stindzinošs.

Un tad pildās tumšā telpa
palsām ēnām Daudz to — daudz

„Svēto rozi svēto rozi -"

Neskaitāmas balsis sauc.

„Svēto rozi svēto rozi "

lūdzot viena krīt uz krūts.

Jūt viņš ledus saltās lūpas,

sāp kā skūpsts, kā viegla brūcs.
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Un nekā no viņas glābties,
un nekādi vaļā tikt

murgs uz murga — murgs uz murga — —

ne nu atmosties, ne migt.

Bet uz krūts, kur tumšo ziedu

sprauda viņš, kad blāzmo rīts,

it kā roze tumši sārta

asins recekļa tam trīc
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Sūnu māmuliņa

I

Caur sirmām sila priedēm,
kas mūžam teikas melš,

uz mežezeru tumšo

ved vientuļš aizmirsts ceļš.

Pa viņu skudru saimes

sev torņus saulē ceļ.
Sīks retājiņš un mauriņš,
un celmenītes zeļ.

Tik reti vientuļš gājējs
šo kluso taku min —

par Sūnu māmuliņu
kas skumjo stāstu zin.

Tur mežezera galā
tā egļu paēnā
sēd satinusies visa

kā samtā tumšzaļā.

Pret akmens milzi sirmu

tai pleci atbalstās —

mīļš draugs un likteņbiedris
ir viņai kļuvis tas.

Bet acis, sejs un galva,
un rokas, klēpis — viss

ar zaļu mīkstu sūnu

kā prieku apaudzis.



Guļ rokas gurdi klēpī,
uz krūtīm galva līkst —

snauž . .. Apmeklētājs dikti

lai runāt neuzdrīkst!

Mirdz ezers tumšs pie kājām,
peld tajā mākons balts:

pār dzelmēm viļņi daiņo,
pār tālēm priedes šalc.

Bet Sūnu māmuliņa

turp acu nepaceļ —

tai pašai sava teika

zem sūnainiem plakstiņiem zeļ —-

par to, cik gara bij diena,

par to, cik mūžs bij īss,

par to, ko mūžam tā gaidīs —

Dievs zina, vai sagaidīs!
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II

Priekš daudziem, daudziem gadiem —-

jau neziņā to skaits —

tur mežezera malā

reiz dzīvoja līdumnieks skaists.

Kā dzeltaini pelēks vanags,

viņš spēcīgs, straujš un drošs,
bet acīs debess mirdzums

un rīta prieks blāzmojošs.

Kad viņa dziesma plūda
pār mežiem līdumā, —

tā skanēja tik dzidri

kā zelta zvans svētrītā.

Daudz mīļiem, siltiem skatiem

uz sevi lika viņš krist,
daudz jaunām, karstām sirdīm

viņš lika straujāk sist.

Bet kam gan tas nebij zināms —

priekš viņa viss tas nieks:

tik līdumu un dziesmu

mīl jaunais līdumnieks.

Ar dziesmu nāk tam zvaigznes,
ar dziesmu aizdegas rīts,

pat bālā mēnesnīcā

vēl viņa dziesma trīc.

Kad nakts vidū viņš klausās —

vēl mežā atbalss šalc,
līdz gurdās acis aizspiež
uz dusu sapnis balts.
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Ai baltā sapņa alka

ir dzīves ikdienā,

un, dziesmas viņam dziedot,

kā bērns to meklēja.

Un nāca tā un gāja,
un aizgāja dažs gads,
līdz beidzot valdzināja
to divu acu skats.
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Ne zelts, ne bagātība,
ne augsti radi, gods
bij viņa izredzētai

no likteņlēmēja dots.

Starp ciema meitām tomēr

tā auseklis zvaigznājā,
un viņu redzot prātā
nāk lilija ezerā:

ar balto dvēsles ziedu

dzert debess svētumus,
bet saknes dziļi, dziļi

tumšzaļajās dzelmēs dus.

Tā viņa: asins tveices

ik nerva gals piezīdies,
bet tomēr kā balta teika,

kā eņģelis nomaldījies.

Tik bāli dzidra, viegla
kā mēness ēna tā slīd,
kur viņas kājas skaras,
šķiet, rasa tur nenokrīt.

Tai brīnišķs maigums mita

pat naga ziediņā;
tai lūpās plauka vārdi

kā pūpoli vītolā.

Kad ilgas pār viņu nāca

un klusums maigi drūms,
tā stāvēja savos sapņos
kā krēslā zils ceriņu krūms
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No viņas pretim plūda
kā ziedu reibums salds,

un viņas tuvumā dzīve

kā sapnis kļuva, kā malds. —

Redz līdumnieks: viņa dziesma

kas sirdī sen tvīkusi,

še asinīs un miesās

ir dzīva tapusi.

Kā dvēsles dziļākā ilga
tā mīļa kļuva tam,

un viņš tai atdeva sirdi

kā savam likteņam.

Bet viņa visa kļuva
nu gaišs un dzirktsošs prieks,
un viņas sapņu valdnieks

bij jaunais līdumnieks.
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IV

Un viņu mīla zēla,
kā maijā birze zeļ,
kad spārnus, pērlēm birstot

tur pāri ziedons ceļ.

Zem zariem sīkpuķītes
zied pulkiem, pulciņiem —

ak, tie jau mīļie skati

un klusais sirdsprieks- tiem!

Bet pāri debess zilgme
un svētais zvaigžņu zelts —

tas mīlas dziļums, mūžam

kas paliks neizsmelts.

Tai likteņrokas tumšas

pirmbūtnes metus sien

un saauž viņu sirdis

tuvāk ikkatru dien.

Un viņu mīla zēla,

kā maijā birze zeļ,
kad eņģels spārnus klusi

ik plaukstošā kokā ceļ. .
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V

Kam līdumnieka skati,
kad ezers saulē spīd,
uz tālo zilo krastu

jau maldās cik dažu rīt?

Tur tumšā meža malā

guļ saulē pilsētiņš,
zib sārto jumtu raibums

kā pamests raibs lakatiņš.

Un reiz, kad sirmā rītā

turp īrās laivinieks,

zin visi: pēc līgavas rotas

brauc jaunais līdumnieks.

Jūk vilnīši ap irkļiem
un gaiši dzidri smej,
bet apkārt miglas sievas

pār klusām dzīlēm dej.

Dej, ceļas, plok un vijas,

ap laivu pulkā stāj,
kā vilinājot kādu

ar irstošām rokām māj.

Bet krēslā stāv tur viena,

tai asaras jāvalda, šķiet,
ka nespēj miglas sievām

ap laivu līdzi diet.

Kvēl saule lecot sejā
ar sārtu mirdzumu.

Tā stāv, it kā sauli un laivu

un ezeru svētītu.
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VI

Ak, cik šī diena gara,

cik laiski saule riet!

Cik ezers liels . . . Cik tālu

krasts zilais šodien šķiet!

Jā, kurš gan nezinātu,
cik gaidu nemiers grūts!
Ik mirkli veļas sāpēs
kā paslepena brūcs.

Un tikai viena doma

ik nerva galā trīs:

lai ātrāk grimtu saule,

lai diena tumstu drīz!

Un cik daudz viļņu krastā

pār melnām siekstām šķīst
tik ilgu pilni skati

pret tālo krastu klīst.

Bet priedēm garas ēnas

tik gausi taisās augt.
Kaut bijis vārds, ar kuru

šurp vakarvēju saukt

un, zelta saulei sarkstot,
likt meža galos krist,

un dienai likt kā svecei

ar dvašas pūsmu dzist!

Tā krastā sēd un gaida,
pēc burvju vārda skumst

un ilgi nepamana,

ka diena bez vakara tumst.
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Aug, kā ko baigu solot,

pie debess tumsas valns,

un drīz jau zibens čūskas

spļauj kā pats pekles kalns.

Un aug, un dun, un ceļas -

jau saltu dvesmu jūt.

Ai, skaistā gaidītāja,
nu gaidīt būs simtkārt grūt!

Kā šausmīgs milzis krācot

caur mežu vētra drāž

un slaidos priežu stāvus

gar zemi krakšķot gāž.

Ar melno dzelmju rīklēm

elš ezers, trako, rēc

un baltām putu ķetām
pret augsto krastu lēc.

Dej viļņu zilās galvas,
zūd, ceļas, šļakst un jūk,
lec tumšā padebesī
un kaucot atpakaļ brūk.

Jauns jaguārs tā trako,

ar varu kas sagūstīts
un dzelžu būrī šaurā

patlaban kā ieslodzīts .
.
.

Ne ezera, ne krasta -—

viss putu šļakās rakts.

Ne vakara, ne rīta —

viss jūk kā murgu nakts.
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Kā šausmu murgu naktī

viss gaidītājai šķiet.
Tā zin tik vienu: no krasta

— līdz pārnāk viņš — neaiziet!
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VII

Gaidītājas dziesmas

1

Baltie putu kalni, draugs,
tavu ceļu neaizkrustos,

lai vai kāda vētra kauks,
lai tu kādās briesmās justos.

Lai ap tevi aumaļo

pekles neprāts trakojošais —

sirds, kas mfā asiņo,
būs tavs sargeņģelis drošais.
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2

Vai jau rīta blāzma svīst?

Vai vēl maldās bālie ziedi?

Vai tie viļņu vārdi klīst

jeb tu, draugs mans, kaut kur dziedi?

Sveša ir šī dziesma man . . .

Satrūkušā kokles stīgā

vēja nopūta tā skan,
zūdot tumsā bezgalīgā .. .

Draugs, lai kādā tumsā tu,

bet ar jaunu gaišu rītu

nāksi, lai man vainagu —

mirtes zaru — matos vītu.
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3

Palīdz, Zemes māmulīt,
man pie tavām akmenskājām

draugu saukt un sagaidīt —

kā man vienai iet uz mājām!

Vienai ceļš ir garš un grūts —

tumšs, kaut lītu saules smaidi.

Palīdz, māmulīt, kad lūdz —

neatraidi — neatraidi.
. .

Bet ja gaidot dažu brīd

garas naktis, vēsi rīti —

aud man, Zemes māmulīt,

zaļu sūnu seģenīti
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VIII

Jau ausis ir un dzisis

dažs vakars un dažs rīts.

Uz mūžību tiem līdzi

dažs gads jau aizvadīts.

No krasta krastā vilnis

ir daudzreiz aizsteidzies.

Viens laivnieks savā krastā

tik nava atgriezies.

Tā līdumnieka cirvis

vēl vecā celmā rūs;

kas zin — caur prauliem zemē

tas ieracies jau būs
.. .

Bet kur priekš daudziem gadiem
tas darbā zibēja spožs —

nu vakarvējā līgo
mežs sapņaini daiņojošs.

Un līdumnieka vārdu

tik reti vēl kāds min —

kas saldi skumjo stāstu

par viņa līgavu zin.

Ak, mežezera krastā

vēl sēd un gaida tā,

kā akmens zaļi sūnains

uz akmens sūnainā . . .

Ko Zemes māmuļai tā

reiz lūdza, paklausīts:
viss sūnu seģenītē
nu silti segts un tīts.
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Aiz pleciem divas egles

kāpj debess dzidrumā

un zaļu mirtes prieku

pār viņu vēdina.

Un bālas miglas sievas

pa ezeru ik rīt

nāk viegli plīvodamas
to līgavas šķidrautā tīt.

Balts taurenīts tai dažreiz

uz galvas uzlaižas,

un meža bezdelīga
pat klēpī iemetas —

ar zilām uguntiņām

zib, pavidžina ko,

kā bulta saulē mirdzot,

tad atkal aizlido.

Un ziedonis kad mostas

un prieku pilns viss tiek —

nāk bērni un puķītes zilas

tai sūnainās rokās liek,

un runājas ar viņu,
un stāsta, un prasa tai daudz

par Sūnu māmuliņu
to dzidrajām balsītēm sauc.

Bet tie, kam mīlas ilgas
dzimst sirdī mūžīgās,

nāk, skūpsta viņas kājas
un rozēm kaisa tās. —
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Kā vēji nāk un aiziet,

tā gadi nāk un iet.

Tik mīla — tik mūžīgā mīla

tiem līdzi neaiziet.

Un zelta rīta stundās,
kad migla pār ezeru klīst

un pirmie saules stari

caur viņu mirdzot līst, —

šķiet galva tai uz krūtīm,

kā slēpjams būtu kas

no bālām miglas sievānr

vēl zemāk noliecas.

Pār sūnainajiem vaigiem
kā pērles lāses slīd

un lēnām cit' pēc citas

uz saliktām rokām krīt.
. .

Bet saule tik mīļi smaida —

žūst asaru ezeriņš
Tā sēd. Un gaida. Un gaida —

kad atgriezīsies viņš



Pielikums
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Ievads

Cik īsi nu vakaros rieta kvēls zied,

cik ātri un smagi gulst ēna.

Nu logi jau aizklāti, durvis jau ciet,

vējš kaukdams un elsodams bērzgalos iet

kvēl guntiņa kamīnā lēna.

Tai līdzās uz sienas tavs siluets trīc,

un sarkani kvēlo tev vaigi.
Kā kaķīts sirms aizskrien krēslas brīds,

kā pelēki pubulains mākonīts.

Es redzu, tev drausmīgi, baigi.

Nāc tuvāk, draugs, šajā kaktiņā
man brīžam tavus matus tīk glāstīt.
Mēs savilksimies te kā nekā,

un kamēr ogles kvēl kamīnā,
mēs varam viens otram ko stāstīt, —

kas bijis, kas ir, un kas nevar vairs būt,
ko dzirdēt ir reizē saldi un grūt;
mēs varam savas atmiņas bārstīt

kā krelles, kam pavediens pārtrūcis.
un beidzot, pat tas ja mums apnicis.
mēs klausīsimies klusi,
kā baļķi raud dzintara asaras

mūsu jaunās mājiņas sienās.

Es atceros: bijušās dienās

tu teici reiz: mūsu mājiņa

pati esot kā laimes asara

pie birzītes nokritusi.
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Nāc atsēdies. Jeb vai tev netīkas i

šai drausmīgā brīdī ne šis vairs, ne tas,

tev maldīties netīk un tāltāli klīst

pa teikām ar varoņiem tādiem,

ko it neviens pats vēl nepazīst — ?

Kur dzīve kā brīnišķīgs zvaigžņu zelts līst,

pār likteņiem nevienādiem — ?

Nāc šurpu, draugs, kamēr šīs ogles kvēl,

varbūt man ko laimēsies pastāstīt vēl.
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Kas bija viņš — virsaitis varenāks

par citiem senatnes brīvē?

Jeb varmāka, visu kam noteic tik nags,

kas cita kā nepazīst dzīvē?

Es nezinu — briesmīgs viņš bija un traks

un sauca to Kukurabalubaks.

Pie jūras uz kalna vecs priežu sils,

pilns brīnumiem noslēpumainiem.
Tur vakara saulē bij redzama pils
zem mākoņiem asiņainiem.
Zem zariem kā bailīgi slēpdamās,
tā nedroši apkārtnē lūkojās
ar lodziņu ēnainiem stikliem

kā ļaundara skatieniem bikliem.

Ja ceļnieks tur gribēja iegriezties
pēc gājiena nogurdinoša,
tam ilgi tad apkārt bij maldīties

un meklēt velti un skatīties

pēc ceļa atklāta, droša.

Ceļš neveda turpu neviens. Un ja kāds

bij bijis —

nu sen jau tas sūnām bij klāts

un priežzaru adatām apkaisīts,
tas svešniekam palika nemanīts.

Tur dzīvoja Kukurabalubaks

kā pūce priežzaru murdā.

Ik gadus, ik gadus jo vientuļāks

viņš kļuva. Kas dziļi mocošs un smags

bij redzams viņa skatienā gurdā.
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Kā drausmīga ēna viņš slīdēja

pils telpās, kur pagātnē nesenā

līdz neprātam dzīves prieks lija.
Tā birztalā, auka kur pārskrēja,
ar neprātu atnāk un aiziet tā,

bet ilgi pēc tam skumst salauzti,

pie zemes lapotie milzeņi.
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Ak lielais, svētais Dzīvības koks,

cik skaisti un cik glīši

ap taviem zariem miglas baltos plīvuros
mirdz spoži zelta puteklīši.
Es skatos bezgalības zvaigznājos
un ilgi stāvu tā, līdz atceros —

šī saule, šī zeme un mēnesīts

ikkatrs viens dzeltains puteklīts,
kas dzeltaini mirdzošā migliņā
jūk Dzīvības koka zargalā.

Ak lielais svētais Dzīvības koks,
cik mazs, cik mazs —

cik bezgalīgi niecīgs un mazs

es sēdu tavā ēnā!

Kā vēja šalka lēna

caur taviem zariem velkas mūžība

un ciešanu un sāpju gadutūkstošus
kā tumšus, smagus pilienus
caur lapām lejup birdina.

Un. klausoties šais tumšos pilienos,
par savām ciešanām es dziļi nokaunos.

Tad liekas viņas man tik mazas maziņas,
ka vārds tām: Itnekas!
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Divas upes

Atsēdies, mīļais draugs,
šai puķainā krastā,

kas kā dvēsles svētrīts balts,

un klausies, kā tur zem krasta

ziediem piebirušas upes šalc,

divas ziediem piebirušas upes šalc.

Paskaties, mīļais draugs,

pār puķaino krastu,

kas kā dvēsles svētrīts balts,

paskaties, kā tur zem krasta

divas asins upes šalc —

tumšsārtiem ziediem piebirušas,
saldu melodiju apreibušas,
divas asins upes šalc.

Paskaties, mīļais draugs,
kā mūsu dvēsles asiņodamas,

zvaigznes un debesi spoguļodamas,
baltiem ziediem piebirušas,
tumši sārtas pietvīkušas,
pašas sevī apreibušas
gar mūžības krastiem šalc.

Zem šiem ziedošiem krastiem, draugs
mēs atpūtīsimies.
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Mūsu taka iet kalnā un ir grūta!
Šo ziedu skaistums ir kā pasaciņa,
dzīves mūžam neiegūta.
Šais ziedos, šais baltajos ziedos, draugs,
baltu eņģeļu kori dzied.

Klausies un skaties, mans draugs —

mūsu dvēseles zied.
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Es lūgšanu par tevi,

par tavu nestundu

nakts tumsā ilgi, ilgi
ar asarām skaitīju,

līdz nogrimu tad miegā,
bez gala piekusis, drūms.

No manas lūgšanas tumsā

bij izaudzis mirtes krūms.

Tas miegā klusi šalca,

kā birze vējiņā šalc.

Es skatos — un tumšzaļos zaros

dreb uzmeties taurenīts balts.

Tad nokrīt viņš man uz pieri
un spārniņiem acis sedz.

Ai debešķīgie sapņi,
ko manas acis nu redz.

Un dīvainā mirdzošā laimē

nakts paiet, un bāli nāk rīts.

Es mostos pilns prieka un zinu:

tu biji mans taurenīts!
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Kā neprātā zeme ievaidas:

asinis! asinis!

Un jūra tumši atsaucas:

asinis! asinis!

Un debess un zvaigznes līdz nopūšas:
asinis! asinis!

Un vēji, kas dziedot pār klajumiem skrien

nes spārnos tagad šo dziesmu vien:

asinis! asinis!

Un ceļmalas ziediņš — kluss, neredzēts,
vēl pakavu samīts pret debesīm brēc:

asinis! asinis! asinis!

Pēc lietus vairs nesauc vālodze.

tā dreb kā reibuši pazarē

pret tālajiem tumšsārtiem mākoņiem,
kas pilni asiņu garaiņiem.
Kad atnāks tie šurpu, ne lietu Dievs dos,
ar asinīm zemi tie noskalos.
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Pilsētniece

Pēc pusgada pilsētas dzīves,
kad sērst viņa atgriezās,
ar dziļu līdzjūtību
tā savējos lūkojās.

Kur gāja, uz katra soļa
tā jutās nu pāri tiem,

jo viņai jau zābaki bija
visaugstākiem papēžiem.



Drāmas





Mežmeitu gūsteknis

Dramatiska pasaka



Darbojas:

Tēvs

Māte

Ansī t i s
, .

bērni.
Valdis

Mežmeitas



Pirmais cēliens

Sniega pilns egļu mežs. Krēsla. Uz koka celma sēd

Ansītis, savā mētelītī savilcies, ar sniegu apbiris. Valdis no

aukstuma mīņājas, dauza rokas uz muguras, izvelk cimdus un

pūš uz tām.

Valdis. Nu, Ansīt, vai būsi drusciņ atpū-
ties? Raudzīsim vēl iet, varbūt mums tak izdodas

ieraudzīt kādu uguntiņu, sadzirdēt kur tālumā suņu

riešanu vai citu kādu troksni . . .

Ansītis (no aukstuma drebuļos raustīdamies). Nē.

paliksim — man visi locekļi tādi smagi . . .
Valdis. Bet Ansīt!

Ansītis (aizvien vairāk ievilkdamies mētelī). Pa-

liksim — tepat paliksim .. .
Valdis. Vai tu ļoti salsti?

Ansītis (pamāj ar galvu, nodrebas).

Valdis. Dod, es tev sapūtīšu rokas. (Novelk
Ansītim cimdus, pūš tā rokas.) TJn tad celies pats un

samīņā kājas labi krietni, tad paliks siltāk, un ie-

sim . . .

Ansītis. Ai, nē!

Valdis. Kāpēc nē?

Ansītis. Man nekā vairs negribas; es nesalstu

ar vairs tā, tik miegs nāk — ļoti salds miegs. . .
(Vēl vairāk ievelkas savā mētelītī, sabāž rokas piedurknēs,

nodur galvu.)

Valdis (nometas ceļos pie Ansīša, viņa rokas pūz-

dams). Celies nu, mīļo Ansīt, un iesim; vai tu nemaz

neatminies, ko skolā stāstīja, ka nosalušam sākot pē-

dīgi miegs nākt — salds, salds miegs; izliekoties, ka

kāds skubināt skubina, lai atsēžas, un kā atsēžoties

— tā ar' paliekot, — iemiegot uz visiem laikiem
...
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Ansītis (noņurd kaut ko neskaidri, ka pa miegaini.

Valdis (vel kustina viņu, raudoša, izmisuša balsī).

Nekas!
...

Ko nu lai daru, ko lai iesāku
..

. (Pūš mi

dauza rokas, kājas. Pa kabatām meklēdams atrod sērkociņu

pūriņu, priecīgāk.) Ā! Ansīt, celies, uzkursim uguni
un sasildīsimies. (Nolauž dažus egļu zariņus, mēģina tos

aizdedzināt, bet kad tie nedeg, noņem savu kakla drāniņu -
-

plāna papīra — un aizdedzina to.) Celies, Ansīt, rau, cik

smuki kuras; apsildīsimies drusciņ un iesim! Ansīt,

Ansīt . . . (Kustina viņu.)

Ansītis (ka pa miegam). Neruna tik dikti — tē-

tiņš un māmiņa arī guļ, izbiedēsim viņus . . .

Valdis. Kas par tētiņu un māmiņu! Vai ne-

redzi, ka mēs esam mežā, vieni paši; gan tētiņš ar'

kur salst, mūs meklēdams, un māmiņai mājās gulta
asarām slapja pēc mums raudot, kā tad viņa lai va

rētu gulēt .. .
Celies tak nu, iesim uz priekšu un

ūjināsim — varbūt tētiņš kur atujinājas — nu, Ansīt!

(Kustina viņu stipri.)

Ansītis (atl'i uzraujas kājas, brīnīdamies). V—a—i!

mēs jau vēl esam Vilku silā, apmaldījušies, vieni

paši un jau nakts — jau nakts
. . . (Sāk tā kā klusi rau-

dāt, grib atkal sēsties.)

Valdis. Nu tak, ka esam apmaldījušies, tāpēc
taču vai' nesēdies; mums vajaga tūlīt bez kavēšanās

iet. (Dauza rokas.) Varbūt mums tak laimējas iziet

uz kādu mājiņu vai uz kādu ceļu, kur ceļa vīri brauc.

Ansītis (nosēžas, savelkas atkal savā mētelītī, mie-

rīgā balsī). Ta' zin, ka es nupat redzēju ērmotu sapni.
Bijām atkal tā kā mājā, tā kā vakars bija. Māmiņa
mūs vadīja gulēt un katru mūs trīs reizes skūpstīja
un pie mūsu gultiņas lūgšanu skaitot — kā izsacīja
tos vārdus: „eņģeļi lai stāv klāt", tā divi balti eņģeļi
saņēma viens mani, otrs tevi (ar roku rādīdams uz sevi

un Valdi) un aiznesa mūs projām no māmiņas (piecēlies

rokām uz augšu), un nebij žēl ne māmiņas, ne tētiņa . . .
Valdis. Bet māmiņai un tētiņam mušu ir žel,

tāpēc celies un iesim . . .
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Ansītis (piekusuša balsī). Bet uz kurieni

nakts, tumsa, sniegs . . . visapkārt mūžīgs mežs . .

(Sēžas.)

Vald i s. Tik iesim, gan ceļu atradīsim. At-

minies tak, ko māmiņa teica: labiem bērniem aizvien

eņģelis ejot līdz, tas viņus sargājot; tik nāc un iesim!

(Tālumā dzird klusu dziedāšanu. Valdis klausās uzmanīgi.

Dzi, tur tak kāds dzied . . . Celies, Ansīt, un iesim.

celies nu (kustina); viņš atkal jau iemidzis
.. . (Apklāj

rokām seju, raudošā balsī.) Pazuduši, pazuduši ..
. ( Ar

vaigu uzmetas uz Ansīša pleca.)

MeŽmeitu koris (papriekš tālu, tad aizvien tu-

vāk: teksts nav lāgā saprotams).

I mežmeita (panākas klusi, klausās, ka Valdiņš

šņukst; plaukstas sasizdama). Nabaga zēniņi! .. . Nāciet

šurp. mudīgi, mudīgi, paskataities! (Prom.)

Mež meitas, visas (baltos, platos uzvalkos, va-

ļējos matos zaļi mētru kronīši, apģērbi pušķoti egļu zariņiem;

brīnās, zēnus vērīgi aplūkodamas).

II mežmeita. Nabaga zēniņi!
111 mežmeita. Viņiem auksti. . .
IV mežmeita (uz Valdi, kurš uztraukts skatās ap-

kārt). Muļķītis, kā izbijies! .. .

V mežme i t a. Pajautrināsim viņus drusciņ!
Valdis (apskauj Ansīti, brīnīdamies skatās mež-

meitās).

Citas. Pajautrināsim! (Sadodas visas rokās, ap

zēniem rindā iedamas dzied.)

Visa s.

Tu, puisēniņ, nāc tik mums līdz:

Tev rotaļās rāsies dažs debešķīgs brīds;

Pie mums še puķes daždažādas lauž,

Mūsu māte no zelta tev svārciņus auž.*)

I mežme i t a. Ko vēlies, zēniņ, ka tik izbi-

jies lūkojies?

i No Getes ~Erlkonig
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Valdis (nedroši). Vēlamies tikt pie tētiņa un

māmiņas: viņi mūs meklē un par mums raud . . .
Mežmeitas. visas (plaukstas sizdamas). Muļ-

ķīts, muļķīts — pie tētiņa un māmiņas! (Dzied.)

Pie mums še puķes daždažādas lauž,
Mūsu māte no zelta tev svārciņus auž.

II mežme it a. Nu, vai dzirdēji?

I mežmeita. Uz tētiņu še negaidi, viņš arī

ir tālu mežā, viens pats .
.
.

Valdis. Jā, viņš mūs meklē, bet kā jūs to

zināt?

Visas (smejas). Kā jūs to zināt!

II mežmeita. Nu es tev pastāstīšu, zēn.

Tavs tētiņš jūs meklēja, gāja pa mežu balts ar sniegu
aplipis un tā tik vien sacīja: Valdiņ, u-h-u! Ansīt,

u-h-u!

Visas (atkārto). Tētiņ, u-h-u! tētiņ u-h-u!

111 mežmeita. Un tā ievīlām tavu tētiņu
tālu, tālu mežā un pašas aizšmaucām.

Valdis (lūdzoši). Aizvediet mūs pie tētiņa —

lai ir tālu mežā!

Visas (smejas). pļe tētiņa ... pie tētiņa .. .
IV mežmeita. Ak pie tētiņa gribi? Nāc

līdz — es tevi aizvedīšu!

Valdis (pieceļas, iet, tad apķeras). Bet brālīti ar'!

(atpakaļ pie Ansīša, kustina to.) Ansīt celies!

Visas. Oho! brālīti ar'!

111 mežmeita. Nē, brālītis lai paliek pie
mums!

Valdis (kustina Ansīti, klausās viņa elpošanā). An-

sīt
.. . ai — viņš jau nosalis? vai' i lāgā nepūšas!

(Izvelk Ansītim cimdus.) Es pūtīšu Ansītim rokas, ka-

mēr būšu tāpat piekusis un nosalis kā viņš, un tad

paliksim abi kopā .. .

Mežmeitas, visas. Muļķīts! Neprātis!
I mežmeita. Bet, zēn, neesi tak stūrgalvīgs

un neapdomīgs: pats teici — māte par jums raudā-
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šot; bet kad mātei vairāk sāpes: kad ņem vienu pirk-
stu nogriež, vai kad divus? Kad viens no jums pa-

zūd, vai kad abi?

111 mežmeita. Teic mātei, ka:

Pie mums še puķes daždažādas lauž,
Mūsu māte no zelta tev svārciņus auž . . .

Valdis. Tak labāk pie māmiņas vecos svār-

ciņos nekā pie jums zelta svārciņos.
Visas. Nu, raugiet, kāds muļķīts!
I mežmeita. Bet vai to ar', zēn, zini, kā

jūtas tas, kam galvā uzliek mūsu kroni?

IV mežmeita. Jā, vai zini to?

II mežmeita. Tas nepazīst ne aukstuma,

ne karstuma . .
.

111 mežme it a. Tam ar1 nekad prātā nenāks

tindžāt pēc māmiņas un tētiņa.
IV mežmeita. Tam dzīve viens vienīgs de-

bešķīgs brīds . . .
II mežmeit a. Ja mūsu kronis tev galvā,

tad vari arī, ja vēlies, tikt pie māmiņas un tētiņa:
viņi tevi neredzēs, bet tu varēsi visu redzēt, visu

dzirdēt un visur būt.
.
.

Valdis (kustina Ansīti). Celies, Ansīt, un iesim!

(Klausās.) Nosalis
.. .

vairs nepūšas .. . nosalis
.. .

(Raud uz Ansīša uzmeties.)

IV mežmeita. Ja stūrgalvīgs būsi, abi pa-

liksit, vai saproti?
Valdis. Bet viņš jau ir nosalis

.. .
I mežmeita. O, par to nekas! Ja vienu

vienīgu ziedu no sava kroņa viņam uz galvas me-

tīšu, būs atkal sveiks un vesels!

Valdis (ceļos). Vediet mūs pie tētiņa
.. .

IV mežmeita. Vai brālīti atstāsi mums?

111 mežmeita. Jā, vai atstāsi?

Valdis. Man māmiņas acu žēl
.. . Pēc An-

sīša raudot viņa tās saraudās tumšas
.. .

111 mežmeita. Tad paliec pats!
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Valdis. Manis ar' viņai bīis žēl
.. .

Visas. O, ta' ta esi gudrs!
II mežmeita. Nu kad tā nevari sacīt, tad

lozēsim.

Citas. Nudie', vajaga lozēt!

111 mežmeita. Vai esi ar mieru? (Valdis

klusē.)

I mežmeita. To tūlīt redzēsim: man vienā

rokā balts zieds, otrā sarkans; kas dabūs sarkano,

tas tiks uz māju. Nu. kuru vēlies? (Paslēpj roku aiz

muguras.)

II mežmeita. Nu, teic!

111 mežmeita. Citādi paliksit abi!

Citas. Nu, mudīgi teic!

Valdis (Pēc ilgākas klusēšanas, nedroši). Kreiso

(Sarkanais zieds.)

Visas. O! Mazākajam jāpaliek, mazākajam
jāpaliek! (Valdis pieceļas, nogriežas sānis un raud.)

I mežmeita. Lai vēl drusciņ pasnaužas, tad

arī tūlīt modināsim.

II mežmeita. Tad modināsim uz jaunu
dzīvi!

Visas (sadodas rokās, iet rindā apkārt Ansītim:

dzied).

Tu, zēniņ, vai dzīvot pie mums tev še tiks?

Mums auklēt tevi nekad neapniks.
Nakts klusumā dziesmas mums burvīgi plūst,
Tās skumjām un raizēm uz mūžu liek zust,

Tās skumjām un raizēm uz mūžu liek zust...*)
I mežmeita. Nu modināsim! (Visas nostājas

priekša; I mežmeita uzliek Ansītim savu kroni; Ansītis lēnām

ceļ galvu, skatās izbrīnījies.)

Visas mežmeitas (dzied vēlreiz).

Tu, zēniņ, vai dzīvot pie mums v. t. t.

Ansītis. Vai pie māmiņas mani vēdīsit?

*) No Šuberta „Eiik6nig"; Gētes teksts.
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Valdis (piesteidzas pie Ansīša, paķer ta kroni, uzliek

sev galvā). Jā, viņas tevi vedīs pie māmiņas.
I mežmeita. Bet, zēn. tu esi pārgalvīgs

(Grib atņemt Valdim kroni.)

II mežmeita attur). Nekas, nekas — viņš

paliek brāļa vietā!

Valdis. Teic māmiņai un tēvam, ka man še

labi klājas, un noskūpsti viņus no manis šitik cieši.

(Apkampj Ansīti, ilgi skūpsta.)

Priekškars.

Otrais cēliens.

Maza istabiņa. Uz galda, kur saliktas dažādas eglītes

rotas, deg patumša lampiņa. Pie galda sēd Ansītis un viņa

māte un gatavo eglītes rotas piesiešanai.

Ansītis. Kādēļ tētis vēl aizvien nenāk ar

eglīti; vai tik viņš nebūs atkal apmaldījies Vilku silā?

Māte. Kā nu, dēls, tā vari domāt! Nu jau
viņš vairs neklausīsies, lai tur vai kādi ķēmi rādītos.

Ansītis. Bet ka mežā eglīti meklējot viņš ne-

atrod Valdiņu?
Māte. Ai, ai. .. Kas zudis, tas zudis; viņa

vaidziņu gan laikam mūsu acis vairs neskatīs
. ..

Ansītis. Māt, nerunā tā! — Nē, šito lielo

ābolu es priekš Valdiņa piesiešu pie eglītes. Kam

tāds kronis galvā kā Valdiņam, tas jau varot visur

būt un visu redzēt; un šito zelta kompeti ar' — tie

abi priekš Valdiņa.
Māte (Joti bēdīgi). Sien, dēls, sien! (Slauka asaras.)

Ansītis. Bet kādēļ tu, māt, katru reiz, kad

par Valdiņu ierunājas, tūlīt raudi? Viņš jau teica,

ka viņam tur labi būšot.

Māte. Nu tu jau, dēls, vēl tā nezini; redzi,
katrai mātei jāizraud par katru bērnu tikdaudz asaru,

ka, ja visas tās būtu vienā kopā, tad cauri ejot kājas
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tiktu slapjas. Vai nu saproti? Tagad es raudu par

Valdiņu, nāks atkal reize, tad raudāšu par tevi.

Ansītis. Nē, māt, par mani tev nekad nebūs

jāraud; kad es būšu liels, es tev
...

es tev
.. .

Māte. Nu, ko tad tu darīsi?

Ansītis. Es tevi ar baltmaizi un piparkūkām
vien ēdināšu.

Māte (glauda Ansītim galvu). Tad jau labi, dēls,

tad labi. — Dzi, tētis ar laikam jau mājās.
Tēvs (ienāk ar sniegu apbiris; noliek cirvi, cimdus un

mēteli vilkdams). p0! riktīgi silti tika. Viņš jau varens

bridiens. Sniegs dziļš un laiks ar' tāds pielaidens!
Ansītis. Bet vai eglīti atnesi?

Tēvs. Kā tad, dēls, kā tad.

Ansītis. Kur palika? Kādēļ iekšā nenesi?

Tēvs. Atstāju priekšistabā, lai ūdens notekas.

Ansītis (metas pa durvīm ārā). Es iešu tūlīt ap-

skatīt!

Tēvs. Vēl resgalis un daži zari arī jāapcērt.
(Paņem cirvi, iziet.)

Māte. Jā, ko līdz eglīte, ko līdz gaišās sve-

cītes; kad visus savus mīļos vaidziņus ap eglīti ne-

redzu, tad svecītes izliekas tīri tādas tumšas! Ko

tas viss līdz, ko tas viss līdz . . . (Lēni līgodamās, kā

domās kur tālumā kavēdamās, dzied.)

Dusas stundā vēli,
Sirds kad lēnāk sit,
Un pa vaigiem lēni

Asru pērles rit,

Sapņu spārniem bēgšu,
Tevi meklēšu,
Krūtīs tevi slēgšu,
Sirdī šūpošu.

Kamēr tavu vaigu
Velti meklē skats,
Visu man šo laiku

Sausa netiek acs;
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Tādēļ sapnī bēgšu,
Tevi meklēšu;
Krūtīs tevi slēgšu,
Sirdī šūpošu .. .

(Brītiņu klusums.)

Ja ar šeitan mani

Neredzētu tu,

Tak, kad kapu zvani

Vēstīs atdusu, —

Sapņu spārniem bēgšu,

Tevi meklēšu;

Krūtīs tevi slēgšu,
Sirdī šūpošu . . .

(Mātei dziedāt sākot, logā*) parādās Valdiņš, zeltu rotātā

uzvalkā, zaļu kroni galvā, kad dziesma beigusies, viņš nosviež

kroni uz grīdas un metas mātei ap kaklu.)

Valdiņš. Māt, es jau esmu tepat! — Saņem
mani par Ziemsvētku dāvanu, tad tev būs svecītes

atkal gaišas . . .

Māte (brīnīdamās kāpjas atpakaļ, beidzot atjēdzas).

Valdiņš .. . Mans Valdiņš .. .

(Apkampj viņu, skūpsta.)

Ansītis (caur priekšistabu nākdams). Tu, māt, ne-

maz nezini, cik smuku eglīti tēvs atnesis!

Māte. Nāc, dēliņ, šur', nāc — vai što ar' pa-
zīsti?

Ansītis (paliek durvīs stāvot, beidzot atjēdzas). Val-

diņš, tēt, Valdiņš . .
. (Metas pa durvīm ārā.)

Tēvs (Pie durvīm stāvēdams). Vai es sapņoju, vai

atkal ķēmi rādās?!

Valdiņš. Nē, tēt, tā ir patiesība. (Metas tēvam

ap kaklu.)

Māte. Nu tik nesiet eglīti iekšā! Priekš manis

nu būs katra svecīte gaiša kā Betlēmes zvaigzne .. .

Priekškars.

*) Skatuve ierīkojama ta, lai dibens siena butu kads logs;

uz loga dēļa vienā stūrī, aiz aizkara paslēpts Valdiņš.





Zilā uguns

Viencēliens

„Tāpēc cilvēks atstās savu

tēvu un māti un pieķersies

sievai —"



Darbojas:

Ziega kundze, atraitne, gadus 40.

R i ka r d s, viņas dēls, 22 gadus, students.

Auera jaunkundze, dziedātāja, ap 25 g.

Ārsts.

X r i st i ne, kalpone.
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Istabas iekārtojums vienkāršs, bet ne bez gaumes; lietas pave-

cas, bet kādreiz bijušas diezgan greznas. Vidū neliels galds
Pa labi

— durvis uz priekšiņu; dibenā
—

durvis uz blakus tel-

pām; kreisajā dibens kaktā — kumode; pie dibens sienas dažas

lielākas portrejas brūnos rāmjos, no tām viena aizsegta ar

baltu drānu. Pret dibens sienu uz labo pusi —
kamīns.

Pavasara pēcpusdiena, pret vakaru.

Ziega kundze (padrukna, bet bāla; nervozu seju;

sēd slimnieku krēslā starp kamīnu un vidus galdu. Viņa lēni

braucīdama uzmanīgi aplūko savas rokas).

Ārsts (sēd mīkstajā sēdeklī pie vidus galda un raksta.

Brīdi klusums. Tad dzird zvanam pie āra durvīm un priekš-

namā sarunājamies. Atkal garāks klusums). Es jūsu dēla

gan nesagaidīšu.

Ziega kundze. Viņam katru acumirkli va-

jadzētu nākt!

Ārsts. Bet tas arī nav no sevišķa svara. Jūs

vēl sāksit domāt, ka man ar viņu diez' par kādiem

noslēpumiem jārunā. Patiesībā gribēju dot viņam
tikai kādus gluži nevainīgus aizrādījumus par to, lai

viņš arī no savas puses papūlas saudzēt jūsu nervus

no katra lieka uzbudinājuma. Jaunība to aizmirst —

arī tad, kad viņa nekā ļauna nedomā. — (Izklaidēti.)

Ach
— jā, jā! (Atkal ļoti lietišķi.) šito tad nu jūs sūtī-

sit uz aptieku. Tomēr pats jums jau iepriekš saku:

lielas lietas no tam negaidiet! Galvenais jums tagad
ir un paliek — miers. Fizisks — jūs nedrīkstiet daudz

iet, kustēties; es jums ieteiktu pat pēc iespējas attu-

rēties no garām sarunām — arī kad jūs noguruma

it kā nemaz nejūtat: stundu vēlāk manīsit viņu div-

kārt. Un tad — garīgs. Jums absolūti jāizsargājas
no katra lielāka uztraukuma, nepatikšanām, erroša-

nām un tam līdzīgi. Arī ilgi intensivi domāt par kādu
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lietu, vai ko tādu lasīt, kas visu uzmanību saista —

es jums pavisam neieteiktu. Varat pašķirstīt šo to

tādu, kas izklaidē; var jums ko vieglu priekšā pa-

lasīt, bet ar ne ilgi. Un tam līdzīgi. —Ja ne rīt, tad

parīt katrā ziņā pie jums atkal iegriezīšos. Esmu

pārliecināts, ka tad varēšu jums jau šo to vairāk at-

ļaut. Un nu — sveiki! (Ārstam nogriežoties, Ziega kun-

dze pazvana mazo rokas zvaniņu, un durvis parādās Kristīne.)

Ārsts (atgriezdamies). Nemaz nepūlieties! Gan

tikšu galā. — Pilnīgs miers — tas tagad jums vis-

galvenā lieta! (Prom.)

Kristīne (pēc ārsta aiziešanas.) Vai kundze vēl

ko vēlējās?
Ziega kundze. Kādēļ tu priekšiņā lampu

neaizdedzināji, kad doktora kungs gāja prom? Tur

tak tik tumšs — nekā nevar redzēt.

Kristīne. Nemaz tik tumšs nebija. Es pa-

vēru durvis uz ķēķi.

Ziega kundze (ar manāmu uztraukumu). Nu

lai viens cilvēks saka, Kristīn! Tu bez galvas pali-
kusi! (Tad it kā atķerdamas, savaldās. Mierīgi.) Vai tur

viņā istabā vēl logi vaļā?
Kristīne. Nē, es jau pirmīt aiztaisīju.

Ziega kundze. Man kājām it kā auksti

metas. Nāc, satin man viņas šai lakatā. — ( Pēc Drī-

tma) Kas tur piezvanīja, kad doktora kungs vēl bij
pie manis?

Kristī ne. Jaunskungs.
Ziega kundze. Kur tad viņš palika?
Kristīne. Atkal aizgāja.
Ziega kundze. Kā — aizgāja — ?

Kristīne. Jā, viņš aizgāja. Viņš negribēja
iekšā nākt.

Ziega kundze. Nu —!?

Kristīne. Viņš nebija viens.

Ziega kundze (ieinteresēta). Viņš nebija
viens — ?

Kristīne. Jā, viņš bija ar vienu dāmu.
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Ziega kundze (l oti nopietni). Dāmu —? Kas

par dāmu?

Kristīne. Nezinu. Gluži sveša dāma.

Ziega kundze. Kāda tad viņa izskatījās?
Kristīne. Dikti glauna. Brīnum smalki ģēr-

busies.

Ziega kundze. Nu, nu! Kas tad tie par

Kristīne. Ek, šitik platu cepuri. (Rāda.)

Ziega kundze. Jauna — veca?

Kristīne. Laikam tīri jauna. Tādas dikti

glaunas sarkanas rozes visapkārt.
Ziega kundze (dusmīgi), ļjjā! Ne jau ce-

pure, bet pati dāma —?

Kristīne. Arī jauna. Pavisam vēl jauna.

Ziega kundze. Un no auguma —- liela,

maza?

Kristīne. Ne liela, ne maza. Tāda slaida.

Ziega kundze. Brūnēta —?

KriSt īne (skatās nezināšanā).

Ziega kundze. Es prasu, vai viņa bij brū-

nēta vai blonda?

Kristīne. To gan es, kundze, nezinu, vai

viņa kā bruņota bij . . .

Ziega kundze. Vai viņa bij tumšiem ma

tiem vai gaišiem?
Kristīne. Tumšiem, tumšiem! Tumšiem ma-

tiem, tumšām uzacīm.

Ziega kundze. Un ko tad jaunskungs sa-

cīja?
Kristīne. Neko. Viņi nākšot mazu drusciņ

vēlāk.

Ziega kundze. Ko tad šis prom skrēja!
Kristīne. Viņš laikam redzēja daktera kunga

cepuri un mēteli priekšiņā.

Ziega kundze (brītiņu padomā; nopietna, rāda

uz galdu). Ar to, lūk, tev būs jāaiziet uz aptieku. Bet
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papriekš ienes drusciņ kamīna malkas. Būs jāaiz-
kurina. Man metas vēsi.

Kristīne (ienes malku, iekurot kamīnu). Vai ārsts

nesacīja, kad kundze būs atkal pavisam vesela?

Ziega kundze (pūlas jokot). Tad, kad Kris-

tīne viņai to ļaus.
Kristīne. Vai, kā jūs, kundze! Vai tad es

.. .

ja jau es ko varētu palīdzēt, es jau diezin ko būtu

darījusi —

Ziega kundze. Un tagad taisni tu vari. To,

kas priekš manis tagad tas visgalvenais.
Kristīne. Nu — ko tad es varu? Pasakiet!

Un tad jūs redzēsiet, ko es —

Ziega kundze. Tu vari mani nekaitināt,
neuzbudināt. Netaisīt durvis uz ķēķi vaļā, kad ārsts

priekšnamā.
Kristīne. Vai, kundze

..
. Vai tad es

..
. Vai

tad nu tāpēc jums ...

Ziega kundze. Jā, jā. Tikai tāpēc .. .
Kristīne (aizliek priekšautu acīm priekšā). Es vien-

mēr esmu darījusi tik labi, cik zinājusi ...
Ja jau

es būtu Dievs . . .

Ziega kundze. Nu, nu, nu —ir jau labi.

Vai tad tu joku nemaz nesaproti! (pie durvīm zvana.)

Ziega kundze. Bet nu paraugies, kas tur

pie durvīm. Un tad aiztec uz aptieku. (Kristīne jau
iel ) Un kur tad tu bez naudas! (ledod naudu. Kristīne

prom.)

Rika rd s (studenta uzvalkā. lenāk atpakaļ skatīda-

mies un atstāj durvis uz priekšiņu vaļā. Durvīs pa reizei redz

platas melnas dāmu cepures malu ar tumšsārtām rozēm. Ri-

kards skūpsta māti uz pieres, ļoti vēlīgs). Gaidīji mani?

Ārsts nekā sevišķa neteica —? Tagad gan jūties
drusciņ labāk —?

Ziega kundze (ar aizturētu sašutumu. Pa daļai

izaicinoši). Kas tas bija par sievišķi, ar kuru tu pirmīt
pie durvīm bijis? (Cepures mala durvīs pazūd.)

Ri ka rd S (pūlas ar drošību apspiest savu neomulību).



Tu velies zināt, kas ta bija par damu, ar kuru mes

pirmīt te bijām. Šo vēlējumos, mam, es tev tūlīt

piepildīšu! (Dodas uz priekšnamu.)

Ziega kundze (palikusi, ar aizturētām dusmām).
Rikard! Rikard! (Priekšnamā lāgi nesaprotama saruna.

Var dzirdēt Rikarda vedinošo balsi. Pēc brītiņa ienāk svešā

dāma, slaida, brūnēta, samta mētelī līdz pašai zemei. Kustī-

bās ļoti noteikta, asiem ģīmja pantiem, bet apburoši skaista,

dzīvības un spēka pilna.)

Rika rd s. Nu, redz nu, mam, cik viegli pie-

pildījās, ko nupat vēlējies! Te, lūk, ir tā svešā dāma.

Tagad drīkstu jūs iepazīstināt: dziedātāja Auera jaun-
kundze, — mana mamma.

Auera jaunkundze (skūpsta Ziega kundzes

roku). Piedodiet, kundze, ka gluži pret savu gribu
uz dažiem acumirkļiem jūs varbūt traucēju vai ap-

grūtinu. Ziega kungs man jūsu veselības stāvokli

iztēloja daudz mazāk nopietnu, nekā tagad redzu.

Ziega kundze (papriekš nekā neatbild. Brīdi ne-

omulīgs klusums. Tad griezīgi). Vai drīkstu zināt, ar ko

cienījamai jaunkundzei varētu pakalpot?
Rikards. Bet, mam!

Auera jaunkundze (nemaz nejūtas aizkārta.

Ļoti laipni un nosvērti). Slimie veselajiem nemēdz kal-

pot. Tad jau gan otrādi — justos ļoti aplaimota, ja
es jums kaut kā varētu kādu mazu patiku sagādāt.

Ziega kundze. To katrā ziņā! (Viņa savā

krēslā it kā saslienas, acis uz durvīm mezdama. Redzams, ka

savu sašutumu un iekšējo uzbudinājumu viņa ilgāk nespēs

valdīt.)

Rikards (piesteidzas, saņem viņu pie pleciem). Bet,

mam, ko tu gribi darīt?

Ziega kundze (}t kā sevi pārvarējusi, drusciņ

nomierinājusies). Man tev kas jāsaka.
Rikards. Saki!

Ziega kundze. Ne tā — zem četrām acīm.

(Viņa piever acis un gurdi atlaižas krēslā.)

Rikards (drusciņ apjucis). Atvainojiet, jaun-
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kundz, — mammai acumirklī nav labi. Bet tas tūliņ

pāries. Uz pāris mirkļiem lūgšu jūs še blakus istabā.

Tik jūs, jaunkundz, nedrīkstiet to ļaunā ņemt. Un

nedrīkstiet nekā slikta domāt. Tas ir: pie šī vien-

kāršā, dabiskā fakta izdomāt diez' kādu mani pazu-

dinošu komentāru!

Auera jaunkundze. Es domāju —es la-

bāk atvadīšos!

Rikards. Bet jaunkundz! kādā stāvoklī jūs

gribat mani nostādīt! Vai jūs to nemaz negribat
iedomāties! Es jūs ļoti lūdzu! (Vada Auera jaunkundzi

blakus istabā.) Te klavieres. Jūs mīlat improvizēt.

Paspēlējiet. Mamma to ļoti mīl. Tas viņai patiks.

Viņa apmierināsies.
Ziega kundze. Nāc tuvāk, Rikard!

Rikards. Jā.

Ziega kundze. Vai tu durvis aiztaisīji?
Rikards. Jā, pievēru.

Ziega kundze. Aiztaisi viņas pavisam. (Ri-

kards to dara klusēdams.) Tagad saki man atklāti: vai

tas ir tas pats sievišķis, ar kuru tu slepen šad un

tad sagājies jau priekš pāris gadiem, kad tēvs vēl

dzīvoja? Nedomā, ka tas man palika noslēpums! Es

visu zinu, visos sīkumos.

Rikards (brīdi it kā šaubās, tad cieti). Jā, māt.

Ziega kundze. Ak tā! Un tik vienkārši!

Tā tad es nemaz neesmu maldījusies — mana sajūta
uzminējusi pilnīgi pareizi!

Rikards. Es nesaprotu, ko tu īsti gribi ar to

teikt?

Ziega kundze. Bet tevis es pavisam nesa-

protu. Es nedrīkstu tevi saprast, Rikard! Tevis

paša dēļ es to nedrīkstu.

Rikards. Jā, — kas tad? Kas tad nu no-

ticis?

Ziega kundze. Vai tu jau pavisam esi aiz-

mirsis, ko tu savam tēvam uz mirstamās gultas so-

līji, — netikvien solīji, tu tikpat kā zvērēji, ka tu
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nekad vairs neskriešot šim sievišķim pakaļ. Tāds

solījums ir vēl vairāk nekā zvērests. Un nu — vēl

nav pagājuši pilni divi gadi, un ko nu tu dari?

Rikards. Māt, tu mani rupji apvaino. Es

neesmu nevienai sievietei pakaļ skrējis. Un arī ne-

skrēju. Priekš divi gadiem Auera jaunkundze aiz-
brauca uz dienvidiem, un ka es būtu viņai uz Itāliju

pakaļ skrējis, to tak tu nevari man pārmest. Bet

gad nu viņa atkal ir te, un ja man gadās viņu sastapt,
un viņa kā izglītota dāma pret mani ir laipnā, tad to,

pēc manām domām, par pakaļskriešanu nesauc. Un

es nesaprotu, kas tur slikts! Tu pat varētu vēl lepna
būt uz to, ka viņa nekautrējas līst iekšā mūsu sētas

nama būcenī. Viņai tagad stāv desmitreiz lepnāku
namu durvis vaļā. Viņa ir intelliģenta, viņa ir augsti
izglītota, viņa ir pat slavena, un katra ziņā būs slar

vena. Varbūt pēc pāris gadiem viņa būs mūsu

pirmā dziedātāja, spožākā zvaigzne pie mūsu māk:

slas debesīm, varbūt netikvien mūsu, bet arī aiz mūsu

šaurās dzimtenes robežām. To viņai jau tagad pa-

reģo sava aroda ievērojamās autoritātes, pat tur —

tās — Itālijā. —
lekš kam tad nu pastāv mans

grēks? Es taču neesmu ne mūks, ne katoļu garīdz-
nieks. Arī bērns es vairs neesmu. Es vienkārši ne-

saprotu.

Ziega kundze. Tu nesaproti?! Nu tad

klausies! Tev jāatstājas no tā nelaimes putna. Tev

jābēg no viņa.

Rikards. Jā, bet kādēļ? Pasaki taču reiz,

kādēļ? Un ko tas viss nozīmē?

Ziega kundze (ar pieaugošu uzbudinājumu). Tā-

dēļ ka tu' savam mirstošajam tēvam to esi solījies,
zvērējis.

Rikards. Neatkārtosim taču vienu un to pašu.
Es jau reiz tev paskaidroju, ko tas nozīmē un kā es

to pārkāpju jeb taisos pārkāpt. Man par to var tik

smiekli nākt.
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Ziega kundze (loti pavēloši). Un tad vēl tā-

dēļ, ka es . . . ka es to gribu.
Rikards. Bet tu taču nenoliegsi, ka man, kā

pieaugušam cilvēkam, arī ir tiesības kaut ko gribēt.
Ja nu tu prasi, lai es no savas gribas atsakos un pa-

dodos tavai gribai, tad taču vajaga vismaz kāda mo-

tivējuma, kāda prātīga pamata. Un tāda tu nevari

pievest.

Ziega kundze. Es viņa arī nepievedīšu. Ne

tāpēc, ka man tā nebūtu, bet tāpēc, ka tas ir: tāpēc
—

nu, ka tev varbūt visa nemaz vēl nevar sacīt.

Rikards. Hahahaha! Nevar sacīt! Jāsmejas.

Ziega kundze. Jo tu vēl tomēr esi bērns.

Dzīves nopietnākās lietās tu vēl tomēr esi tikai

bērns.

Rikards (zobgalīgi). Nu, tad pamāci mani! At-

klāj man savu gudrību un tos briesmīgos noslēpu-
mus!

Ziega kundze. — Tu esi mans bērns, un

es to no tevis prasu. Kā māte es to no tevis varu

prasīt. (Aizkustināta.) Un to gan tu vari ticēt, ka ne-

viena māte savam bērnam ļauna nevēlēs.

Rikards. Jā, māt, te mēs laikam nesapratī-
simies. Mīklām un rēbusiem ticēt — priekš tā es

esmu par vecu. Un par izglītotu. —Es lūgšu Auera

jaunkundzi, lai viņa atvadās. Es domāju, ka tu arī

to labi zini un ievērosi, ka svešu cilvēku, un vēl pie
tam dāmu un viesi mūsu mājās, nedrīkst apvainot,
lai viņš tev personīgi patīkams vai nepatīkams. Par

garšu nevar strīdēties. Un ja tev kas nopietnāks
būtu sakāms, tad tu varētu to īsi un skaidri pasacīt.
Bet arī tādā gadījumā man būtu savi pienākumi, jo

gluži bez mana aicinājuma viņa nebūtu šurp nākuši.

Tādēļ šoreiz visu atbildību par viņu es ņemu uz sevi,

un man jāiet viņu pavadīt.
Ziega kundze. Tu neiesi!

Rikards. Es iešu! (Grasās jau durvis vērt.)

Ziega kundze (pieaugošā uzbudinājumā, pus-
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balsī). Rikard, Rikard, Rikard! Paga taču! Ja tu

nesaproti, ja tu negribi saprast, kad tava māte tev

ko ar labu saka un tevi lūdz, tad es tevi piespiedīšu
uz to. Es tevi piespiedīšu!

Rikards ( il ka nožēlodams). Bet māt!

Ziega kundze. Jā, es tevi piespiedīšu!
Rikards (ka nožēlodams, kā ironizēdams). Nu, kā

tad tu mani piespiedīsi?
Ziega kundze. Jā, es tevi piespiedīšu!
Rikards. Hahahaha!

Ziega kundze. Un nemaz nesmejies! Ne-

maz nesmejies! Kas smejas vēlāk, tas smejas gar-

dāk. (Zvana rokas zvaniņu. Durvīs parādās Kristīne.)

Kristīne. Ko kundze vēlas?

Ziega kundze. Palūko, Kristīn, tur uz ku-

modes vajag būt manām atslēgām.
Kristīne. Vai šitās?

Ziega kundze. Jā, atnes man tās! — Lūk,
ar šito atslēgu atslēdz kumodes virsējo atvilkni. Tur

labajā pusē dibena stūrī ir neliela melna kastīte. At-

nes to man. Un atslēgas ar. — Tā. Nu tu vari iet.

(Kristīne prom. Piespiesti mierīgā balsī.) Tu zini, ka tēvs

mira taisni tad, kad viņš gandrīz visus īpašumus bija

pārdevis.
Rikards. Zinu, zinu.

Ziega kundze. Un tu zini, ka nauda visa

palika manā rokā, tādēļ ka viņš to nepaguva ielikt

ne nodomātos jaunos uzņēmumos, ne pat kasē no-

guldīt. Tā viņa ir palikusi vienīgi manā zināšanā, un

es neesmu spiesta nevienam par to kādus rēķinus
dot, nevienam nav tiesības no manis ko prasīt. Un

manā rokā viņa arī vēl tagad ir, Arī es viņu neesmu

ne varējusi, ne gribējusi kur likt, ne ko darīt. Un

tam ir savi svarīgi iemesli. Lūk, še, šai kastītē ir visa

tava nākotne, tā sakot — tavs liktenis. Vai tu to

saproti?
Rikards (nezināšanā rausta plecus).

Ziega kundze. Redzi: tu to negribēji zināt.
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(Saceldamas un sevišķi katru vārdu uzsvērdama.) Bet tad

nu zini: ja tu ... ja tu no tā sievišķa neatsacīsies, ja
tu zvērēdams no viņa neatsacīsies un ar garu de-

gunu manu acu priekšā viņu no šejienes neizraidīsi,
— tad visu to mantos — šis kamīns. Es teicu: cil-

vēkam man nebūs par to jāatbild, bet Dievam es

gan atbildēšu. (Nevarīgi atbrūk krēslā. Redzama strauja,

ar fiziskām sāpēm saistīta, iekšēja cīņa.)

Rikards (Pēc brītiņa klusēšanas un šaubām, tomēr

noteikti). Tas būs ārprātīgs darbs. Kā tu par to at-

bildēsi — nezinu. Man tā arī nevajag zināt. Bet

ja tava sirds to ļauj — dari! Es vēl neesmu tais ga-

dos, kad zelts ir cilvēkam vienīgais Dievs un visa

noteicējs. Un ja tu prasi no manis, lai es par naudu

apvainoju svešu cilvēku, pie tam vēl sievieti, pie tam

vēl mūsu mājās, viesi, — tad man tev, māt, bez kāda

uzbudinājuma un ilgākas apdomāšanās jāpasaka, ka

es šai lietā neesmu nopērkams. (Uz durvīm iedams.)

Un tagad es tev lūdzu, uzturies
. .

.

Ziega kundze (ka iekšējā izmisumā sabrukdama.

ar ļoti nevarīgu raustošos balsi, gandrīz caur asarām). Ri-

kard .. . Rikardiņ. . . panāc nāc šurp, dēliņ .. .
Rikards (piesteidzas, apņem mātes plecus). Kas

tev notika, māt? Vai tev slikti? Kas tev notika?

Ziega kundze (kā atģizdamās). Nekas man

nenotika. . . Man tikai palika kaut kā bezgalīgi
žēl

. . .

Rikards. Kāpēc tad tev palika manis žēl?

Ziega kundze. Ne tevis (Kā nopūzda-

mās.) Man palika bezgalīgi žēl pagātnes.
Rikards. Pagātnes — —- ?

Ziega kundze. Pagātnes. — (Brītiņu klusē,

kā ko tālu atcerēdamās, tad daudz dzīvākā sirsnīgākā balsī.)

Vai tu zini, kā es tevi esmu pirmo reizi skūpstījusi?
Rikards. Nezinu.

Ziega kundze (it kā ar sevišķu prieku). Uz

krūtiņām! Un pēc tam tikai pierīti un mutīti. —

(Mierīgi.) Tev zem kakla uz krūtīm labajā pusē ir
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zīmīte, neliels sirms plankumiņš. Kad es to redzu,

tad man kā ar burvja spēku atmostas dvēselē tas

brīdis, kur es tevi pirmo reizi savām acīm skatīju:
baltā drāniņā tevi kailu pienesa pie manas gultas.
Man plankumiņš tūlīt iekrita acīs, un, pirmo reizi

tevi skūpstot, es skūpstīju taisni šo plankumiņu .. .
— — Rikardiņ, nāc, parādi man viņu — es gribu to

noskūpstīt! (Rikards pieiet vilcinādamies, tomēr atsedz krū-

tis un ļauj to noskūpstīt.) Tagad, bērniņ, atsedz pie
sienas tur to bildi — sava tēva ģīmetni. (Rikards to

dara klusēdams, it kā izbrīnījies. lenāk Kristīne ar zālēm un

noliek tās uz galda. Mūzika blakus istabā apklust. Pie durvīm

lēni pieklauvē.)

Rikards. Ak, atvainojiet, jaunkundz! Tikai

vienu mirkli vēl. Lūdzu — lūdzu! Mammai maz-

liet tāds vājums. Un ar zālēm jānokārtojas. Nupat
ārsts bijis. Paimprovizējiet vēl kaut ko. Es jau
visu dzirdēju. Tikai vienu acumirkli!

Ziega kundze. Es tev pirmīt teicu: tu vēl

visu nedrīksti zināt. Un tu smējies par to. Pār-

gudri. Bet to tu nevari iedomāties, kā man tava ne-

zināšana sāp. Un kādā bezdibenī tu taisies ielēkt

savas nezināšanas dēļ.
Rikards (atturīgi). Tas viss par daudz mīklaini.

Bet man tomēr liekas: ko man vajag zināt, to es

arī zinu.

Ziega kundze (pamazām viņas runa pāriet at-

kal agrākajā uzbudinātā un saniknotā balsī). Nu tad saki.

vai tu zini, kādēļ tava tēva ģīmetne stāvēja divus

gadus aizsegta un es nedrīkstēju un nevarēju viņā
paskatīties. Vai tu zini, ka tēvs vienā un tai pašā
laikā priekš manis miris miesīgi un garīgi —? Garīgi
vēl papriekš. Vai tu zini, kādēļ tavs tēvs kā bez-

prātā visus īpašumus uzreiz pārdeva — ne pārdeva,
bet izdāvināja pasaulei par smieklu! Par puscenu!
Par brīvu, izdomādams tenkas par draudošām kri-

zēm, par jauniem fantastiskiem uzņēmumiem ārze-

mēs un diezin ko visu. Vai tu zini, kā nauda tā bija,



360

ar kuru tava slavenā „zvaigzne" ir pavadījusi jaut-
rus gadus dienvidos —? Bezgode un parazits, kam

vēl bezkaunības diezgan spert kāju pēc visa tā pār
to ļaužu slieksni, kuru laimi un mūžu viņa ir izputi-

nājusi. (Mierīgāk.) Divdesmit gadus es biju pavadī-

jusi tai dziļā un ne ar ko neatsveramā laimē, ko spēj
dot vienīgi divu cilvēku dvēseļu visdziļākā saskaņa

un tuvums. Ārēji lai tad nāk kas nākdams, lai cik

nebaltas dienas, cik grūti brīži. Tas viss tad nieks.

Dzīves grūtības un rūpes mūs ir tikai aizvien vai-

rāk tuvinājušas vienu otram. Es esmu aizvien va-

rējusi teikt: man ir klints, kas nekustas, — un stipra

pils, uz ko es varu paļauties: mans draugs — mans

draugs — manas dvēseles vienīgais draugs. (Aizsedz

rokām seju un sāk stipri šņukstēt.) TJn ja tāds viņš būtu

nomiris, vai tad es būtu nelaimīga! Vai tad nāve ir

kas! Vai tad nāve spēj nāvēt dvēseli? Tad man

šie divi gadi būtu bijuši saldu mūžības ilgu un dvē-

seles noskaidrošanās gadi. Un mans draugs, kaut

miris, būtu tomēr aizvien mans. Un dzīvs. Sirdī,

dvēselē, dvēseles noslēptākos dziļumos. Bet tagad
tie bija inkvizicijas gadi, kurus es vairāk nevaru pa-

nest. Gadi, kuri saēduši manu veselību tā, ka es jau

tagad līdzinos dzīvam mironim: ne runāt es vairs

drīkstu, ne domāt, pat ne grāmatu lasīt. — Uz šo ģī-
metni, kuras priekšā es gribētu ceļos gulēt ik rītu un

ik vakaru, — visus šos divus šausmīgos gadus es

neesmu varējusi paskatīties. Es nevarēju, es ne-

drīkstēju par viņu domāt, un tomēr — Dievs to dzird

— nav bijis mirklis, nav bijis brīdis — ne nakti, ne

dienu, kur es par viņu nebūtu domājusi. Vai tu nu

saproti? Vai tu saproti, kas tā ir par melnu čūsku

tur aiz durvīm! Vai nelaimes gadījums, kas notika

ar tēvu, nebija tomēr it kā Dieva pirksts? Jo otrā

dienā viņš jau būtu aizbraucis, kopā ar viņu — ar

šo
.. .

melno čūsku. Būtu dzīvs būdams miris, tev

un man. Vēl daudz šausmīgāk miris. Vai nu tu sa-

proti? Vai nu tu saproti, kādēļ es ar šo naudu ne-
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varēju neko darīt, ne viņu kur likt. Pat ne rokā

ņemt. Man rokas deg, kad es pieskaros pie viņas.
Priekš manis tā ir Jūdasa nauda. Un ja mātes pie-
nākums mani nespiestu rūpēties par tavu nākotni,

par tavām studijām, — es viņu jau sen būtu ugunī

iesviedusi, lai ar' man pašai dzīvē nepaliktu ne graša.
Un Dieva vārds — to es izdarīšu vēl pašā beidzamā

brīdī, ja es redzēšu, ka tā viņai, tur tai.
. . varētu

kaut kādi par labu nākt, — vai tu saproti?
Rikards (iekšēji cīnīdamies). Nē, māt, es nesa-

protu. (Sevišķi uzsvērdams.) Es nesaprotu. —No kā

tu visu to zini? No kā? Vai tas viss nedibinās uz

šausmīgu pārpratumu? Vai te fataliskā kārtā nav

muļķīgām bābu tenkām kritusi par upuri ir tēva

gaišā piemiņa, ir tu pati, ir tā sieviete, uz kuru tagad
krīt tavi smagie apvainojumi un aizdomas -—?

Ziega kundze (ar dziļām dvēseles mokām, stipri

sagurusi). Dēls .. . Rikardiņ .. . Rikardiņ — kaut jel
tas tā būtu! Kaut jel viss man nebūtu tik skaidri

zināms! Ak Dievs . . . Kaut jel tas man nebūtu tik

neapgāžami skaidri zināms. Kaut jel būtu palicis
mazu drusciņ priekš šaubām vietas

.. .
Kā es glāb-

tos pie tām! Kā es visu atkal tad iztaisītu par labu

— par tīru
.. . par nebijušu. Par tādu, kas nevar

būt nekad .. .
nekad . . . Rikardiņ, kaut jel tas tā

būtu! Bet priekš manis ir palicis tikai visbriesmīgā-
kais. Tēvs pats visu atzinās. Visu, visu. Un vairs

nav šaubām ne mazākā dvēseles krociņā vietas. Tā

čūska ir viņam piederējusi, cik vien sieviete vīrietim

var piederēt. Un tāpēc viņš nevarēja mirt, to noklu-

sējis. Jo tās dvēseles saites, kas mūs saistījušas 20

gadus, tomēr nebij tik viegli saplosāmas un aizsvie-

žamas, kā saplosa un aizmet vecu drānas gabalu.
Dziļākā sirdsbalss šausmīgi viņu tiesāja pašos bei-

dzamajos mirkļos. — Ja viņš būtu aizbraucis, ja ne-

laimes gadījums nebūtu noticis, — varbūt tad viņš
tās pamazām saraustītu, — (ar dziļām dvēseles mokām)

— varbūt asiņainiem pirkstiem, asiņojošu sirdi. Var-
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būt jā, varbūt arī nē. — Bet nu viss tas notika tik

ātri. Un nāvei acīs skatoties, viņš tomēr gribēja vēl

kaut kā savu nelaimīgo maldīšanos izlabot. Pret

mani — mūsu pagātnes dēļ. Pret tevi — tavas nā-

kotnes dēļ. Un tāpēc viņš nevarēja mierīgs mūžībai

acīs skatīties, pirms vēl pašā beidzamajā mirklī ne-

bij ņēmis no tevis vārdu — tu saproti: tas vēl vairāk

nekā zvērests, ka tu no viņas sargāsies, ka tu

bēgsi no viņas, vēl vairāk, kā no nāvīgas čūskas bēg.
Jo viņam jau toreiz nebija noslēpums šīs negodes
aizdomīgā izturēšanās arī pret tevi, kaut gan zem

diez' kādas tur liekuļotas nevainības maskas. — Vai

nu tu saproti?
Rikards (pēc ilgākas šaubīšanās). Nē, māt, es

nesaprotu. Un nekad es tā nesapratīšu. — Tagad
tik man sāk uzaust īstā gaisma par visām tām lie-

tām, kas saistās ar tēva nāvi — ar viņa atzīšanos, ar

to it kā zvērestu, par kuru tu runā v. t. t. — Vai tu

neatceries, ka pēc nelaimes gadījuma, kad tēvu mā-

jās pārveda un viņš nāca pie apziņas, — viņš tomēr

vairs nebija pilnīgi skaidrā prātā —? Viņam jau
bija drudzis. Tās bij smago ievainojumu sekas. Viņš

murgoja. Tā jau bij zināmā mērā iesākusies agonija.
Un mums nav tiesību uz šiem nesakarīgajiem nāves

murgiem būvēt smagos apvainojumus pret viņu un

citiem un vēl diez' ko. To tev apliecinās katrs prā-

tīgs cilvēks.

Ziega kundze (sāpīgi, atraidoši). Nē, nē, nē.

Tā nebij murgošana.
Rikards. Tā bij murgošana! Un nu man

vairs nav ne mazāko šaubu, ka tā bij murgošana. Es

vēl to tik gaiši atminos. Atļauj, es raudzīšu tev visu

uz mata atstāstīt. Vai tā nebij (piever acis un piespiež
roku pie pieres): kad tēvs nāca pie samaņas, tu biji
noliekusies pār viņu, blakus ārstam. Es vēl atceros,

ka tavs gredzena lakmens savādi laistījās galvgalī
uz galdiņa noliktās lampas gaismā. Un tad viņš ap-
kārt lūkodamies sāka izbrīnījies jautāt: kur palikusi
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zilā uguns? Un kur viņa baltie baloži? — Vai tu

vairs tā neatceries? Nu iedomājies taču: kāda lo-

ģika, kāds sakars tajos vārdos: zilā uguns . . . baltie

baloži. . .
Vai tā nebij murgošana! Nu atceries!

Ziega kundze. Es visu atceros. Visu, visu.

Un priekš manis viss tas — neapšaubāmi pierādījumi.

Rikards. Hahaha!
.. . Tad ta smalki pierā-

dījumi! Priekš manis tie tikai pierādījumi, ka tēvam

tad bija ļoti grūti, ka viņš briesmīgi cieta. Un man

žēl viņa. Man grūti runāt par to. Un labāk būtu,

ka mēs šīs neprātīgās sarunas tūlīt izbeigtu.

Ziega kundze. Nē, dēls, —tā nav neprā-
tība. Un nedomā, ka man nav grūti. Bet dažreiz

jādara un jārunā tas, pret ko saceļas sirds un prāts.
—Tu gribi pierādījumu. Nedomā, ka es tos tev ne-

varētu dot! Tik es nezinu, vai ir labi, ja es viņus
tev dodu.

Rikards. Ja tev viņi ir, tad ir labi. Bet ja
tev viņi vēl jāizdomā, tad ir prātīgāk, ka mēs šo

lietu izbeidzam.

Ziega kundze (brītiņu it kā šaubās, tad ļoti no-

teikti, atslēgas sniegdama). §c, atslēdz kumodes apak-
šējo atvilkni. (Rikards to dara vilcinādamies, it kā negri-

bēdams.) Tur zem vaļējiem papīriem ir kādi pelēki,
biezi Vāki. Atnes man tos. (Šķirstīdama vaļējās papīra

lapas biezajos vākos.) Tu prasi pierādījumu. —Te ir

kāda tēva neaizsūtīta vēstule, ko vēlāk nejauši at-

radu starp viņa papīriem. No klātstāvošās mēneš-

dienas redzams, ka viņš to rakstījis divas dienas

priekš savas nāves. (R kā sagurdama.) Tjn ja man

būtu spēks to izlasīt, tad tu dzirdētu, ko viņš sauc

par savu zilo uguni un baltiem baložiem. (K ā nespēkā

atlaiž galvu uz atz eltnes, un roka ar papīru atkrīt klēpī. — Pēc

brītiņa.) jeb —es tomēr raudzīšu. Un tu redzēsi,
cik neapgāžami pierādījumi priekš manis šie nesaka-

rīgie vārdi. Kādā zemo kaislību ārprātā tā čūska

viņu bij ierāvusi. (Pieliek papīru tuvu pie acīm un brīdi
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cieši skatās taja. Atlaizdamas, rokai smagi atkrītot.) Es to-

mēr nevaru.

Rikards. Tad rādi šurp. Es pats protu lasīt.

Ziega kundze. Es nevaru arī tev viņu rā-

dīt. Es nevaru tev viņu rādīt. (Sāpīgi.) Man tavu

acu žēl, tavu skaidro, šķīsto jaunekļa acu. Tas nav

vienalga, ko cilvēka acis redz. Varbūt tām būs jā-
cieš visu mūžu, ja viņas lasīs šīs gara aptumšošanas
brīdī un kaislību neprātā rakstītās rindas. Es ne-

varu tev viņas rādīt. Ir diezgan, ka tu vispār zini

par to. Un nu tev jāsaprot tas. Tev jātic maniem

vārdiem. Tu neesi bērns. Tu vari to saprast.

Rikards (satriekts, nezinādams ko iesākt). Jā, ko

tad tu gribi, lai es daru? Vai tu gribi, lai es sevi iz-

nīcinu Še UZ vietas? (Paķer revolveri, kurš atrodas uz

kumodes.)

Ziega kundze. Ne sevi lai tu iznīcini, bet

to traipu, kas aptraipījis un nolaupījis visu, kas man

pasaulē bij dārgs un svēts. Un nu grib aptraipīt un

nolaupīt pašu beidzamo, kas man atlicies — tevi.

Bet tu nedrīksti tam padoties. Vai tu saproti: tu ne-

drīksti! (Pieaugošā uzbudinājumā.) ļjn tagad es no tevis

prasu, lai tu man to apstiprini, lai tu man zvēri!

Un tam sātānam cilvēka ģīmī, pirms viņš kāju atpa-

kaļ pār šo slieksni ceļ, vajaga to zināt.

Rikards. Jā, ko tad zināt?

Ziega kundze. To, ka viņas bezgoda sa-

kari ar tavu tēvu ir tev un man zināmi. Jo es nekad

neticēšu, ka viņa, lai arī beidzamā cilvēcisko jūtu
dzirkstelīte būtu viņā izdzisusi, — ka viņa tad uz-

drošinātos spert kāju pār manu slieksni, ja viņa naīvi

neticētu, ka noslēpums par viņas sakariem ar tēvu

neatklāts aizgājis kapā.
Rikards. Māt, tu mani moki! Vai tu arī to

saproti, cik šausmīgi tu mani moki!

Ziega kundze. Jā, es tevi moku. Bet vai

tu to arī vari kauču drusciņ iedomāties, cik šausmīgi
tu mani moki?
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Rikards. Ko lai es daru? Nu ko tad lai es

daru?

Ziega kundze. Es jau tev to desmitām

reižu saku, ko tu lai dari. Es jau esmu galīgi pieku-

susi, to atkārtojot. Un tu vēl prasi, ko lai tu dari!

Rikards. Bet ja nu es to nevaru, —ko tad

lai es daru?

Ziega kundze. Ja tu to nevari! Tas ir:

ja tu to negribi varēt! ( Ar ārkārtīgu iekšēju uzbudinā-

jumu.) Nu, tad es pati varēšu to, ko tu nevari! (Uz-

raujas no sava krēsla, sejā visa pārvērtusies, mēģina doties

uz dibena durvīm.) Tik daudz es vēl varēšu, kā uz-

kliegt tam sātānam: Lāsts lai pār viņu! Lāsts! Lāsts!

{Sagrīļojas un taisās krist. Rikards viņu uztver un atvelk

krēslā. Viņa saplok sevī, —
acis pievērtas, krūtīs krampjaina

raustīšanās.)

Rikards. Māt! Māt! Māt! Kas tev notika?

Māt! Kas tev notika? Es tev zvēru
..

. (Noslīgst ce-

ļos) Es tev zvēru, māmuliņ! Kas tev notika? (pie

pēdējiem vārdiem lēni veras dibens durvis, tajās parādās Auera

jaunkundze. Rikards vēl dažas reizes atkārto tos pašus vār-

dus, tad ilgs klusums. Pēc tam durvis tāpat nemanot klusi aiz-

darās, un aiz durvīm dzirdamas uz klavierēm dažas frāzes no

Šopena sēru marša. Rikards paceļas, ņem mātes roku, tausta

pulsu, klausās dvašā.) Klusums. Beigas. (Nenoteikti sa-

raustītas kustības. Redzams — viņš nezina ko iesākt. Atver

pelēkos vākus, izņem pirmītējo vēstuli un lasa, tad atliek to

atkal atpakaļ. Durvis no jauna lēni atveras, iznāk Auera jaun-
kundze un paliek turpat stāvot. Viņas skatā ārkārtīgs hipno-

tizējošs kaislību spēks. Abu skati satiekas. Ilgs klusums.)

Auera jaunkundze (skatu uz Ziega kundzi

vērsdama). Beigas —?

Rikards (salauzts). Beigas. — (Ilgs klusums.

Stingrākā balsī.) Vai jūs esat kādreiz dzirdējuši vār-

dus: zilā uguns?
Auera jaunkundze. Esmu.

Rikards. Ko tie nozīmē?

Auera jaunkundzei labo roku graciozā kus-
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tība radīdama uz visu savu augumu no pieres līdz kaju pirkst-

galiem). Šito. (Hgs klusums.)

Rikards. Un — „baltie baloži" —?

Auera jaunkundze (atkņopē savu mēteli, zem

kura viegls, balts balles uzvalks ar dziļu dekoltē; rādīdama uz

savām krūtīm). Šeit. — (Ilgi skatās viens otrā. Tad Auera

jaunkundze, no vietas nekustēdamās, lēni sniedz rokas pēc Ri-

karda un paliek tā labu brīdi stāvam.)

Rikards (nekustas. Pēc ilgākas klusēšanas). Vai

jūs nejūtat, cik nāves dvaša te tuvu?

Auera jaunkundze. Bet vai jūs nejūtat,
ka dzīvības — Vēl tuvāk? (Tad viņa ātri atkņopē mēteli

pavisam un noģērbj to. Paliek vieglajā uzvalkā līdz pleciem
kailām rokām. Atkal izsniedz rokas pēc Rikarda; hipnotizē-

joši, kaislīgi.) Tava zilā uguns Tavi baltie ba~

loži

Rikards (kā pret paša gribu lēni sāk virzīties uz

viņas pusi; bet tad pēkšņi apgriezies skatās uz māti, kā izbie-

dēts, klausīdamies). Vai viņa mani nesauca?

Auera jaunkundze. Ne viņa — manas asi-

nis tevi sauc! (Kad Rikards tai jau gandrīz klāt, viņa strauji

apvij rokas tam ap kaklu, it kā uzvaras priekā.) Zilā

Uguns! (Hgs skūpsts.)

Priekškars.

15. VI 14. .



Nu ar Dievu, Vidzemīte!

Drāma viena cēliena



Darbojas:

Vecais Birze, gadu 70.

Viņa dēli:

Kārlis, gadus 45, dzīvo mājās.

Vilis, gadus 35, skolotājs.

Pēteris, gadus 30, kareivis.

G v s t i ņ š, Kārļa dēlēns, gadus 7—9.

M i n c c, jauna Kalpone.

Mājas zēni.

M ā j n i c k i, vīri vidējos gados.

Rezervisti no kaimiņu mājām.

Kaimiņu puiši — viņu pavadītāji



Istaba lauku mājās. Viss ierīkojums vienkāršs, laucinie-

cisks. Pa kreisi un dibens sienā logs. Pa labi durvis. Pie vi-

dus loga galds. No galda pa labi grāmatu plauktiņš. No galda

pa kreisi uz dibens kaktu gulta. Dibens kaktā pa labi drēbju

uzkaramais. Daži krēsli. Pi*> durvīm abās pusēs soliņi.

Tuvojas krēsla.

Vecais Birze sēd pie loga galda galā un lasa avīzi. Uz

galda, izjaukta gabalos, guļ veca, sarūsējusi medību bise un

daži rīki: stangas, īlens, vīle. Gustiņš ar 5—6 mājas zēniem

taisa karu. Divi no zēniem
— prūsis un eistreķeris (var būt

arī vēl trešais •— turks) ar pašu taisītām prūšu un eistreķera

(un turka) ķiverēm galvā, slēpjas cietoksnī, t. i. aiz gultas pa

kreisi, kamēr pārējie cietoksni aplenc. Viens starp aplencē-

jiem ar krievu kareivja cepuri un koka zobenu rokā. Uz vē-

dera pamazām viņi velkas cietoksnim tuvāk, laiž papīra aero-

plānus, apšauda to zirņiem un bombardē dažādiem drēbju

knupjiem, kas tiek pavadīti ar balsī imitētiem rībieniem. Bei-

gās cietoksnis tiek ar lielu troksni sturmēts. Daži no sturmē-

tājiem novelk savus kamzoļus un kaujas ar tiem. Prūsis ar

eistreķeri (un turks) tiek sagūstīti. ■ Tos ved kā gūstekņus ar

lielu jautrību un dažādām zobgalīgām piezīmēm: „nu tev liks

pupas malt" v. c. — Kad gūstekņus vedot troksnis un jautrība

sasnieguši augstāko pakāpi, vecais Birze uzbudināts ātri noliek

avīzi uz galda, atbīda brilles augstāk uz pieres un sāk rāties.

Vecais Birze. Nu tu dzīvais krusts un ne-

laime! Vai tad jūs man te visu to māju gāzīsit ap-

kārt?! Ka tu cilvēks vairs tak nevari noklausīties.

Tīri balti mežoņi! Cita nekā darīt, kā tik uz vienām

drallēšanām, uz vieniem nedarbiem un palaidnībām.
Bet kad vajaga kur pakustēt, vai kādu žagariņu ie-

vilkt, vai kāpostus dārzā pacirst — tad nedabū ne

no vietas. Netiksiet man, vilku gabali, laukā! Citādi
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es jums Sākšu dot galva vai acs! (Grasās, ka uz sišanu.

Viss vairums zēnu aizmūk. Paliek tikai Gustiņš. Vecais Birze

turpina lēnāk.) Kā tik kopā nāk, tā vienā delverēšanā,

vienās nelietībās. Kas jūs, ačkas, par bērniem! Kad

vai grāmatiņu palasītu. To ar' ne. Tad aste kā

milna. Nu, redzēs, redzēs, kad ziemu būs jāiet mā-

cītājam priekšā: dabūs tad garu degunu, lai visi

kaimiņu suņi smejas.
Gustiņš. Es vairs tā nedarīšu, veco tēt. Es

palasīšu grāmatu. Dod!

Vecais Birze. Ak nu tu palasīsi, kad va-

kars jau klāt un vairs nekā nevar redzēt? Vai no

kaķa aizkrāsni iesi acis aizņemties?

Gustiņš. Es tāpat varu redzēt, man jaunas
acis. Parādi tikai, kur vajadzīgs.

Vecais Birze. Kad tumsa, tad vairs nekur

nav vajadzīgs.
Gustiņš. Bet es atkal redzu. Nu dod es pa-

lasīšu!

Vecais Birze. Es jau teicu, ka vairs nav

vajadzīgs.

Gustiņš. Bet es palasīšu, veco tēt; es gribu
vēl palasīt!

Vecais Birze. Tavu timmīgu puiku! Pie-

ķēries kā dadzis.

Gustiņš. Jā, kad es gribu palasīt, tad tu ne-

dod. Un tad atkal baries, ka es nelasot.

Vecais Birze. Nu tad dod grāmatu šurp!
Gustiņš (Plecīgi). Kādu?

Vecais Birze. No plaukta, lielo.

Gustiņš. Ak lielo? (Atnes; kamēr vecais Birze

brilles liek.) Bet vai par karu tur ir?

Vecais Birze. Tur ir viss, kas derīgi zināt.

Gustiņš. Vai par prūsi un eistreķeri ir?

Vecais Birze (dusmīgi). Nežaberē!

Gustiņš. Nu, tad uzņem, veco tēv! Un kas

tev uzņemsies pa . . . labo — nē, pa kreiso roku, tas

man būs jālasa. Vai jā?
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Vecais Birze. Ja jau, ja. (Uzņem.)

Min C c (parādās durvīs, atlocītām piedurknēm). Man

lika jums prasīt, kādu tēju šovakar lai uzlejot: cūku

mētras vai liepu ziedus?

Vecais Birze. Tēju? —Es jau domāju, ka

jūs šovakar palūkosit ko stiprāku — kādu siltu

zupu vai. Drīz jau būs mājā lielais ciemiņš, slim-

nieks un kara vīrs. Tad jau vajadzēja vai kādu gai-
lēnu paņemt. Ko ta tad ar tēju!

Min c c. O, gan jau tas būs. Bet varbūt jūs

gribot tēju ar
. . .

Vecais Birze. Nē, nē — tad man nekā ne-

vajaga. (Mince prom. —
Dod grāmatu Gustiņam.) Nu!

Gustiņš. Aha! Šito. (Lasa lēni, monotoni, se-

višķi aizvien uzsvērdams visus „un". Vecais Birze sāk rīkoties

ap flinti: vīlē, baksta ar īlenu v. t. t.)

Un es redzēju zvēru izkāpjam no jūras, tam bija

septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa ragiem
desmit ķēniņa kroņi, un uz viņa galvām bija zaimo-

šanas vārdi.

Vilis (pienācis pie vidus loga un pieklauvē). Vai

avīzes no tiesmājas jau atnestas?

Vecais Birze. Kā ne, kā ne! Tev laikam

arī vēstules kādas tur bija. (Meklē acīm.) Kur te vi-

ņas palika ..
. Jeb nāc pats iekšā, apskaties. (Uz

Gustiņu.) Šoreiz jau pietiks, liec nu grāmatu nost.

Gustiņš. Kas tas ir par zvēru: vai tas ir

prūsis?
Vecais Birze. Jā, tas ir prūsis. —

Gustiņš (nobučo grāmatu un uzUek uz plaukta.

Durvīs slēpdamies bāž galvas atkal citi zēni. Tad Gustiņš pie-
liek dūres pie pieres ragu vietā un runā svešā balsī, kā kādu

baidīdams.) Un es redzēju zvēru, tam bija septiņas

galvas un desmit ragi. Un tas bij prūsis. (Prom.

lenāk Vilis.)

Vilis. Kas tad tev te par arsenāla darbnīcu!

Vecais Birze. Kads arsenāls, tada darb-

nīca.
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Vilis (panēm kadu izjauktas flintes daļu). Ta jau

tīri kā viena no tavām vecām kramenīcām, kas tev

bija toreiz — priekš nemieru gada.
Vecais Birze. Un kāpēc tad lai viņa ne-

būtu!

Vilis. Vai t' viņas tev toreiz neatlasīja?
Vecais Birze. Cik deva — tik lasīja.
Vilis. Bet šitā —?

Vecais Birze. Šitā gulēja šķūņa jumtā un

baidīja siena zagļus.
Vilis. Un ko tad tagad gribi ar viņu iesākt?

Vecais Birze. Kas nu liels ko iesākt. Ti-

kai gluži bez ieroča šādos laikos māja arī nevar būt.

Laižas uzreiz viens prūšu vanags pāri: kāpēc tad

viņam nedot pasmeķēt latviešu piparus!
Vilis. Kāpēc ne, kāpēc ne

.. . Noveļas viņš
zemē, un tu dabū par to vēl 1000 vai cik tur rubļus!
Smalki!

Vecais Birze. Lai nu tie rubļi, kur rubļi.
Smādējami, zināms, nav arī tie. Bet ja tu, cilvēks,

esi vienu tādu nelabo nolingojis, tad tak vari sacīt,

ka arī tu esi ko derīgu padarījis lielajā lietā.

Vilis. Tev vēl vienmēr varoņdarbi prātā. (Uz-

plēš vēstuli un lasa to. Neliela pauze.) Kārlis arī vēl ne-

brauc.

Vecais Birze. Nava vēl dzirdēts. Bet va-

jadzēja gan jau būt. Kas nu tagad te ko laist, tās pie-
cas, sešas verstis. Nu jau mums vairs nav tā kā

agrākus gadus, kad tevi tais skolās vadījām: bij jā-
mēro tas pasaules gabals līdz lielajai stacijai.

Vilis. Jā, nu jau jums labi.

Vecais Birze. Cik tad pulkstenis ar' rāda?

Vilis (skatās savā kabatas pulkstenī). Nāk jau pus-
astoņi.

Vecais Birze. Tad jau viņiem tīri vai kāda

ķibele būs gadījusies.
Vilis. Kas nu tūliņ par ķibeli. Varbūt Pētera

ievainojumi vēl tik vārīgi, ka nevar ātri braukt.
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Vecais Birze. Pa niekam vis arī laikam tā

UZ mājām nelaistu. ( Pēc brītiņa, ļoti nopietni.) ja? ļaļ

nu būtu šā vai tā — nav jau gājis vieglprātības vai

izpriecas pēc; ka tik nebūtu kroplis uz visu mūžu.

Ak Dievs, ak Dievs — tad par krustu sev pašam un

citiem.

Vilis (uzplēš citu vēstuli, tajā skatīdamies). Te man

raksta, ka drīzumā esot sagaidāma atkal jauna mobi-

lizācija.
Vecais Birze. Kā —? Nu šodien taču jau

viņa ir.

Vilis. Nē, bet vēl bez tās.

Vecais Birze. Ak tu Kungs!
Vilis. Kas tev vairs ko nopūsties! Tev taču

vairs nav nekādas bēdas. Priekš tevis — kas bijis,
tas jau bijis.

Vecais Birze. Kas tad es tāds esmu, ka

priekš manis: kas bijis, tas jau bijis —?

Vilis. Tu esi tas, kas savu bēdu jau izbēdājis.
Vecais Birze. Kā — izbēdājis?
Vilis (iebāž vēstules kabatā). Nu jā, tas tak tik

vienkārši. Mūs ar Kārli taču vairs neņems, lai nāktu

kas nākdams. Kārļam taisni šinīs dienās nāk pilni
45 gadi, tas ir: 2 gadi pāri par likumīgo vecumu.

Tā tad tavs palīgs un saimnieks pilnīgi nodrošināts.

Man atkal tagad biļete kabatā, uz kuras lieliem bur-

tiem uzrakstīts: HerojieH. Tā tad es palieku savā

vietā un skolmeistaroju tālāk tāpat kā līdz šim. —

Nu redz: viens akls, otrs vecs — kur tādus liks.

(Aizpīpo papirosu.)

Savu vadāmo tu esi izvadījis un dabūsi viņu šo-

dien atkal atpakaļ, lai nu viņš kroplis vai kāds. Ta-

gad lai vada atkal citi.

Vecais Birze. Tu gan tā saki. Bet ko var

zināt. Ko var zināt, kā vēl iznāk.

Vilis. Nu, kas tur ko nezināt! Tu taču redzi,
cik tā lieta vienkārša un skaidra. (Smiedamies.) Jeb

vai beigās vēl nebūs jāsāk baidīties, ka neiesauc tevi
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pašu, veco nikolajieti, ar visu tavu sarūsējušo kra-

menīcu
. .

.

Vecais Birze (loti nopietni). Cilvēks nekad

nevar uz priekšu kaut ko pilnīgi droši nosacīt, bet

šādos nemieru un briesmu laikos jau pavisam ne.

Te var gadīties, ka dzīve katru acumirkli jāgroza
kā vēja sudmalas untumainā rudens vējā.

Vilis. Kas grozāms, to var grozīt. Bet Kārļa

gadus neviens nevar grozīt. Un man jaunas acis ie-

likt arī nē. Tā tad šīs lietas ir pilnīgi drošas un ne-

grozāmas.
Vecais Birze. Tā jau nu gan varētu lik-

ties. Bet ko tu teiksi, ja nu, par provi, sacīsim: prū-
sis lauztos iekšā te, mūsu zemē, pašu sētā? Vai tu

tad arī teiksi, ka tev uz biļetes stāv „Hero,n;eH" un

turēsi rokas kabatās? Un vai Kārlis varēs sacīt, ka

viņam divi gadi pāri par likumīgo vecumu?

Vilis (drusku apjucis). Nūjā. Tad zināms .. .

Vecais Birze. Nu redzi! Un vecais niko-

lajietis ar savu veco kramenīcu arī vēl var cīņā tikt!

Vilis. Bet tomēr. Gan tad te arī būs citi

spēki, kas darīs to, kas jādara.
Vecais Birze (iesilis). Nekā, dēls. Lai tad

to citu spēku būtu arī vairāk nekā vajag. Bet tā

zeme, kuru minušas mūsu tēvu tēvu kājas, un kura

tevi pašu nesusi no šūpuļa līdz šai dienai; tās birzes,

kuras gadu simteņus cauri ir šūpojušas savos zaros

mūsu skumjo dziesmu atbalsis, — tās gaidītu vis-

pirms, ko darīsim mēs, kas esam ieauguši viņā
tāpat kā tur tas bērzs vai liepa, vai nosūnojušais ak-

mens ceļmalā, — jā, ko darīsim mēs, lai pasargātu

viņu no tādām kājām, kuru pēdās paliek asins traipi,
kas brēc uz debesīm, un ko nevar noskalot ne rudens

lietus, ne pavasara plūdi.
Vilis. Tur tev, varbūt, taisnība. Tur tev bez

šaubām taisnība. Bet tomēr, tāda varbūtība tagad
paliek pavisam neiespējama, jo, kā no jaunākām zi-

ņām redzams, tiklab prūši, kā austrieši uz visas



375

frontes no mūsējiem galīgi atsisti līdz pašām robe-

žām un vietumis vēl pāri tām. Tā tad domāt par

kādu uzbrucienu mūsu apgabalam jau tagad ir pil-

nīgi neiespējama lieta. Un jo ilgāk ies, jo neiespē-

jamāka tā paliks. Un tā nu atkal, kā redzi, tu vari

būt pilnīgi bez bēdām.

Vecais Birze (lampu aizdedzinādams; Lai

Dievs dotu. Es jau par to tikai priecātos. Priecātos

vairāk nekā visi citi. Bet tādiem aprēķiniem es to-

mēr nekad neesmu varējis lāgā ticēt, lai vai cik droši

viņi izliktos. Nāk tad aizvien kaut kas tāds, par

ko agrāk neviens nedomāja un nevarēja domāt. Un

ar vienu rāvienu izjauc visus tavus smukos aprē-

ķinus. Tādi gadījumi arī manā cāļa mūžā ir tik

dažu labu reizi nākuši priekšā, kā, par provi, pāris

gadus atpakaļ, kad
. . .

Gustiņš (ieskrien uztraukts, rokas mētādams). Veco

tēv! veco tēv! Šie jau brauc! Šie jau brauc! Un

Pēteris ar
..

.
zaldāta mētelī! (Prom.)

(Vilis izsteidzas ārā. Vecais Birze paliek brītiņu kā ne-

zināšanā, tad arī iziet. Skatuve paliek tukša. Pēc brītiņa

priekšiņā dzirdamas vedinošas balsis: „lēnām, lēnām" — „te

tik tumšs, vajadzēja uguns" — „nekas".)

Vecais Birze (pirmais atgriežas istabā, staigā

uzbudināts). Tad tādu viņu man atveda! Tādu viņu
man atveda!

(Zēni atver durvis. Pēteris ienāk uz Kārli un Vili bal-

stīdamies, ar kruķi kreisajā padusē. Piere un galva viņam sa-

tīta. Kreisajā kājā mīksta kurpe, līdz celim balts aptinums.

Uz pleciem kareivja mētelis, galvā kareivja cepure. Durvīs

panākas arī citi mājnieki, brīnīdamies.)

Balsis. — Lai nu atsēžas! Pie mūrīša! Pa-

līdziet atsēsties!

—Ko tad pie mūrīša — vai te auksti! Labāk

pie galda.
Pēteris (rāda uz gultas malu). Tur! — (Viņu no-

sēdina uz gultas malas, zem ievainotās kājas krēslu paliekot.)

Vecais Birze (pēc brītiņa). Kur tad jūs tik
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vēlu? Es jau sāku baidīties — vai būs ceļā kāda

ķibele notikusi vai.
. .

Pēteris (Pūlas jokot). Ķibele! Kas diviem lie-

liem cilvēkiem uz līdzenas vietas par ķibeli var no-

tikt!

Kāds no māj niekiem. Prasījis!
Kārlis (savu mēteli velkot). Mēs jau nevarējām

galā tikt ar tiem jaunajiem zaldātiem, kuri rindām

vien plūda pretim uz staciju. Kuru pazīstamu sa-

tiek, tā jātur zirgs ciet un jāizrunājas.
Kāds. Kā tad, kā tad. Mūsējs jau nu ir cauri,

tiem vēl tā pirts priekšā.
Kārlis (turpina). Grib visu zināt: kā ejot, kā

šaujot, kā esot ap dūšu, kad jāiet pirmo reizi ugunī
un jāliek krūts štikam pretim; un tā bez gala.

Vilis. Ko tad uzreiz tā nu var izstāstīt.

Kāds. Kā ap dūšu! Vai nu labais gals. Gan

jau bikses trīc tāpat.
Kā d s cits. Es domāju, ka ne tad vairs bikses

trīc, ne vaļas domāt, kā ap dūšu.

Pēteris. Es ar' tāpat domāju.
Vilis. Vai tad Meždibenu Ernestu un Kriķu

Augustu ar' satikāt?

Vecais Birze. Tie jau nosolījās, ka prom-
braucot vēl iegriezīšoties pie mums ardievas pasacīt,
bet nav vēl manīti.

Pēteris. Tos gan neredzējām.
Kārlis. Nē, tie netika redzēti ne stacijā, ne

ceļā. Laikam vēl nebūs braukuši.

Kāds. Kas t' šiem jāķer — gan aizbrauks.

Prūsis jau nav zaķis, neaizskries.

Kāds cits. A vai tu domā, ka eistreķeris
vien māk skriet! Gan mācēs skriet arī prūsis. (Sme-

jas. Brītiņu klusums.)

Vilis. Vai neatlaidīsi mēteli? Es pakāršu.
(Grib ņemt.)

Pēteris. Gan jau, lai nu vēl paliek. (Skatās

kā brīnīdamies apkārt.) Vai tad
...

es vai tad tiešām
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esmu mājās? Es nemaz nevaru tagad to tik ātri ap-
tvert. Manas domas ir atradinājušās ātri darboties.

(Nopūzdamies.) Un gar acīm ir gājusi tik bezgalīgi liela

dažādība, ka viss beidzot sāk izlikties kā pa sapni.
Hm! (lesit ar plaukstu sienā.) Bet tomēr, šī taču ir

mūsu mīļā, vecā istaba. Šai sienā es pazīstu katru

raibumiņu, katru plaisiņu. Un tas taču nav nekāds

murgs. — Nāc, tēv, pasaki, vai es esmu mājās? Vai

tas ir tavs Pēteris, kas te gultā sēd?

Vecais Birze (sāpīgi aizkustināts, bet savaldī-

damies). Jā, dēls, tu esi mājās.

Pēteris (izsniedz rokas pēc vecā Birzes). Tēv, es

tevi gribu noskūpstīt. ( ngi skūpsta veco Birzi.
— Turpina

citādā balsī.) Jums nāk smiekli, kad es tā runāju,
bet man nē. — Še, Vili, paliec to kruķi. — Man

smiekli nenāk. Tāpēc, ka es esmu jau pieradis pie
tā: jautāt, vai tas ir murgs vai patiesība. (Savādi.) Un

Dievs zin, cik ilgi šī patiesība paliek ap mani.

Vecais Birze. Kā tu saki? (Atbildes viņš ne-

dabū.)

Vilis. Vai tu negribi atlaisties? Es palikšu

spilveniņu aiz muguras. . .
Pēteris. Jā. — Tā, tā. (Atlaižas.) _ TJn ta-

gad es sākšu ticēt, ka viss ir patiesība: tas, kas ir

bijis, un tas, kas tagad ir. Viss ir patiesība.

Gustiņš (visu laiku virzās tuvāk, uz muguras rokā

ābolu turēdams), še ābols! Tas ir mīksts un miltains.

Pēteris. A, Gustiņš, mans krustdēls! Nu nāc,

nu nāc — izstāsti, kā tad tev ir gājis?
Gustiņš (pieiet). Man? Labi.

Pēteris. Nu ko tad bēdā, ja labi! Bet ko tad

tu darīji visu laiku?

Gustiņš. Es? Karoju ar prūšiem!
Vecais Birze. Kā tad, kā tad? Nupat jau

priekš brītiņa te bija tāds karš ar prūšiem pa gultu
un gultas apakšu, ka man gandrīz bij jāņem pātaga
rokā, kamēr dabūju karotājus aizkrāsnē.



378

Gustiņš (apvainots!)Ļ ,< Nemaz! (Priecīgi.) Bet

nu izstāsti, kā tev ir gājis?
(Majnieki, kuri vel pie durvīm drūzmējas, sakustas.)

Kāds. Jā, jā — tas bij riktīgi!
Kāds cits. Nu ir tam īstajam kara vīram

jāizstāsta, kā viņam ar tiem riktīgiem prūšiem gājis.
Kāds cits. Mēs jau, kad dabūjām zināt, ka

mūsu kapa vīrs nākšot mājā, gaidījām tikpat kā nā-

kamo dienu, sak, nu tak dabūs ko skaidri un droši

zināt, kā tur iet un kā tur patiesībā viss notiek.

Pēteris. Vai nu tas kāds noslēpums, kā tur

iet. No avīzēm jūs jau zināt visu.

Kāds. No avīzēm! Ko avīžnieks zina! Vai

tas pats tur bijis! Sēd Rīgā un raksta. Bet ja pats
ir bijis, visu redzējis un piedzīvojis — tas pavisam
kas cits!

Pēteris (grūti, kā nopūzdamies). Ak, tas ir garš
stāsts. Lai to izstāstītu tā īsti, tad vajaga dienas un

nedēļas. Un vai to pavisam cilvēks spēj vārdos

izteikt, tā izteikt, ka lai tas, kas tur pats nav bijis un

nav visu savām acīm redzējis, tiešām ko justu no tā,

kaut arī tik drusku.

Vecais Birze. Nūjā, dēls, ir jau tiesa —

visu nevar izstāstīt. Bet pastāsti, mazākais, kā tad

tu vēl pie dzīvības paliki, kad lodes jau gāja galvā
un kājā —? Tas jau mums pats svarīgākais.

Gustiņš (nu jau pavisam draudzīgs, pielīdis Pēterim

klāt gultā). Pastāsti tikai, kas tevi sašāva: prūsis vai

eistreķeris?

Kāds. Nu lūk, kā krustdēls zin tūliņ to riktīgo
uzķert!

Vilis. Varbūt, tu tagad esi noguris, gribi at-

pūsties. Pastāstīsi vēlāk —?

Pēteris. Kas kara vīram par nogurumu!
Kara vīrs tādu lietu nepazīst.

Vecais Birze. IKāds tu nu vairs, dēls, kara
vīrs ...
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Vilis. Tagad tu esi bijušais kara virs.

Un vari būt ar to lepns.
Pēteris (savādi uzsvērdams). Bet tomēr varbūt

arī nākamais. — Un ar to stāstīšanu ir tā: Es

jau to daru labprāt. Man tas pat ir jādara. Bet

tas stāsts nav viegls stāsts. Un par velti gan es viņu
nestāstīšu. To jau es pašā sākumā saku.

Kāds. Ko tad tur — kādu jau mums to maksu

prasīs, tādu maksāsim.

Gustiņš. Es tev atnesīšu atkal vienu ābolu,

vēl lielāku. Man tagad ir sakrāta vesela kaste.

Pēteris. Vai tas būs ābols, vai cits kas —

to vēlāk redzēsim.

(Mājnieki ar labpatiku apsēstas pie durvīm uz soliņiem.)

Pēteris. Paliec, Vili, to lampu tālāk — viņa

spīd man taisni acīs. — Jūs gribat, lai es stāstu par

kauju, kurā es tiku ievainots. Bet taisni par šito

kauju man pavisam vismazāk kas zināms. Daudz vai-

rāk varētu stāstīt, kas notika priekš viņas un pēc

viņas.

Kāds. Ar' labi! Tas viss pie tā paša pieder.

Pēteris (iekož ābolu, bet tikai vienreiz, kaut gan

turpmāk visu laiku tur to rokā).

Toreiz tas bija tā: — kas par varen mīkstu

ābolu! —

'

Mēs bijām atsituši niknus prūšu uzbrukumus,

sakāvuši viņus un dzināmies tiem pakaļ.
Vairāk par nedēļu mēs nezinājām, kas miegs un

atpūta. Mēs gājām — Dievs to zin, kur mēs gājām:

pa taisniem un līkiem ceļiem, gar upēm un ezeriem,

pļavām un laukiem. Meži un birzes bij vietām liel-

gabaliem kā nopļauti, bet no mājām palikuši tikai

gari melni skursteņi, kas kā ģindeņu kauli rēgojās
pret debesīm. Bet grāvji un ceļmalas gandrīz no

vietas apsētas cilvēku līķiem, kritušiem zirgiem, ie-

naidnieku vezumiem, salūzušiem ratiem un kara ķē-
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ķiem. Dažreiz šur tur mežmalā atradām veselus kal-

nus ar ienaidnieku ieročiem un municiju. —

Tā prūsis no mums muka septiņas dienas.

Kāds. Te nu bija neuzvaramie!

Pēteris. Pēdīgi pienāca diena, kad viņš, no-

kausēts un saniknots, kā ievainots zvērs apstājās un,

jāsaka, ar pēdējo izmisumu metās mums virsū.

Kāds. Ek, nu vajadzēja atkal mizot!

Pēteris. A, bet viņš bij nonācis pie iepriekš

stipri nocietinātām pozicijām, bieza meža malā, aiz

milzīga klaja lauka. — Un nu taisni mums tika dota

pavēle izsist viņu no šīm pozicijām. Kas te nu no-

tika, tas nav vārdos atstāstāms.

Kāds. To var gan domāt.

Pēteris. Man tiešām tagad būtu grūti pateikt,

ja man prasītu: par ko es domāju, dodoties šausmīgajā
cīņā? Vai vispār es ko domāju, izņemot tik to

vienu: tikt uz priekšu! Bet arī tā, patiesībā, nebij
doma — tā bij taisni kaut kas, kā degoša, mocoša

uguns visos locekļos. Cik ilgi viņa mani nesa —

arī vairs nezinu. Atminos tikai, ka briesmīgajā liel-

gabalu dārdoņā un urjavu pērkonā uzreiz kaut kas

kaukdams un svilpodams nāca taisni man virsū un

iezvēla pa galvu. Dzirdēju arī vēl, ka aiz manis

sprāga šrapnelis. Tad acīs iesvilās griezīgi zaļas

uguntiņas, apziņā kaut kas it kā pārtrūka, un tad viss

sāka lēnām noslīkt kā miglā, kā tālos zvanos. Kas

pēc tam notika — vairs neatceros. Nebij vairs ne

domu, ne sāpju. Nebij nekā vairs žēl. Uz mani no-

laidās nakts — melna un laba. (Klausītājus dzird smagi

nopūšamies.)

Kad pamodos, tad arī tiešām bija nakts, Pār

mani gulēja melnas debesis kā melns bezdibens, un

tāds smalks uzbāzīgs lietutiņš ar saltiem tirpuļiem
līda pa visiem locekļiem.

Gaiss bija rāms, viss kluss. Tikai nodegušās mā-

jas vēl šur tur tumsā kvēloja kūpēdamas.
Mēģināju pakustēties, bet par piecelšanos vienam
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pašam nebija ko domāt: vienā pusē galva bij sa-

pampusi, mati pilni aukstām sarecējušām asinīm

un smiltīm; drēbes visas vienos dubļos. Un kad mē-

ģināju kustēties, ausīs sāka zvanīt un rūkt, kā liel-

gabaliem dārdot. Es tomēr redzēju, ka man visap
kārt — tuvu un tālu, no vietas, kā nosēti — guļ
cilvēki. Gan dzīvi, kas vēl vaidēja un pūlējās aiz-

rāpties kaut kur projām, gan arī jau beigti.

Sāku lēnām taustīties ar rokām. Roka atdūrās

uz kādu cilvēku, kas gulēja pavisam tuvu. Es jutu,
ka viņa paliek tūliņ slapja, un pieliku to pie lūpām.
Garša bija sālīga, un tas pats šķidrums tāds lipīgs.
Es tūliņ sapratu — tās asinis.

Kāds. Ak tu šausmas!

Kāds cits. Man jau klausoties sāk palikt
slikti.

Pēteris. Tagad par to iedomājoties, arī man

gribot negribot jānodreb, — bet toreiz pret to visu

izturējos pavisam vienaldzīgi: noslaucīju roku pie
svārkiem un beigas . . .

Sāku nu vēl uzmanīgāk ieskatīties apkārtējā
tumsā. Te ieraugu netālu grāvmalā apgāzušos kara

kukņu. Pie tās, ar muguru piespiedies, sēd zaldāts.

Nu man gribas tikt pie šī vienīgā veselā cilvēka,
kas tik taisni sēd starp tikdaudz sakropļotiem un no-

beigtiem. Bez tam man galvā iešāvās briesmīgās do-

mas, ka pa ceļu var gadīties braukt ar lielgabaliem.
Es gulēju taisni uz paša ceļa, un ja es atkal zaudētu

samaņu vai iemigtu, tad mani, bez šaubām, sa-

brauktu. Un saņēmis visus spēkus, es lienu uz grāvi
pie veselā zaldāta, kas tur tik stingri sēd, kā domās

nogrimis. Pielīdis uz soļu desmit, es tam kaut ko

uzsaucu. Man gribējās vismaz dzirdēt cilvēka balsi.

Briesmīgi tā gribējās — to nemaz tagad nevar iedo-

māties.

Bet zaldāts neatbild nekā. Sēd, kā sēdējis. Pat

galvu nepagriež.
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Es nu pielienu vel tuvāk, pieduros pie viņa slapja
zābaka un atkal uzkliedzu:

„E, biedri, klausies! Vai dzirdi?"

Zaldāts nesaka ne melna, ne balta. Tā es šim

piegrūžu drusku pie pleca. Zaldāts sakustas un ap-

gāžas. Viņš bija beigts un jau pilnīgi sastindzis.

Balsis. — Sastindzis!

— Ak tu Kungs!
Pēteris. Neaprakstāmas bailes piepeši mani

sagrāba. Likās — nu ir pagalam pēdējā cerība uz

glābšanos. Bez spēka es paliku guļot blakus kritu-

šajam zaldātam, kas ar vaļējām tādām kā stikla

acīm un it kā zobgalīgā smīnā saviebtu muti skatījās
uz augšu, tumšajās debesīs, no kurienes krita sīki

lietus pilieni.
Uzreiz es izdzirdu klusu mīlīgu balsi turpat sev

blakus, zem ratiem:

„Tas, draugs, ir pagalam. Mēs ar to reizē skrē-

jām .. . viņu ievainoja kaklā
.. . Viņš apsēdās pie

riteņa laikam asinis noplūda — — pārsiet es

viņa nevarēju —" Un neredzamis zaldāts sāk vaidēt

un saukt:

„Ak, manas rokas — manas rokas —"

Bet man palika priecīgi ap sirdi.

„Kas tu tāds esi?" es prasu šim.

E, vai es šā nepazīstot, šis atbild, esot tak no

tās pašas rotas. —

Lai gan tumsā es runātāja nevarēju saredzēt,

tad tomēr no balss sapratu, ka tas mans labs paziņa
— krievu zaldātiņš no Orlas guberņas, ar kuru mēs

bijām tā drusku iedraudzējušies un aizvien turējā-
mies kopā. Man vēl viņa adrese vis. Un mēs bijām
norunājuši, ja viens no mums papriekšu krīt, tad

otram jāaizraksta uz māju ziņa.
Nu es saku šim, lai šis lūko līst šurp. Bet šis

sāk vaimanāt — nevarot. Un sauc vienā saukšanā:

manas rokas — manas rokas!
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„Kas tev ir rokām?" es prasu. — Esot pagalam,
abas divas

...

Kāds. Ak tu nabags!
.. .

Pēteris. „Pagaidi!" es šim saku, — „es tev

palīdzēšu." Man jau rokas atkal pilnīgi veselas. Es

nu ierāpos grāvī, sataustu šo, saņemu aiz apkakles

un, ar vienu kāju atspiezdamies, velku ārā.

Pēc brītiņa mēs jau gulējām blakus, gabaliņu no

ceļa, un mans draugs rāda savā kabatā pudeli: lai

iedzerot...

Kāds (priecīgi). O—o!

Pēteris... šis esot paņēmis kritušam. Deg-
vīns neliekoties, bet sildīt sildot. — leņēmu ar' mutē

— nekas, tīri karsts, laikam konjaks. Kā liesmas iz-

šaujas caur asinīm, un uzreiz sirds paliek tā kā vieg-

lāka, prāts jautrāks.

Nu kopējiem spēkiem pārsienam šim rokas, šis

paliek žirgtāks, pieceļas un sāk jau drusku staigāt.
let un ik uz soļa met ar savām aptīstītām asiņainām
rokām krustus, jo zeme visapkārt kā nosēta kritu-

šiem. Paietas gabaliņu un nāk atpakaļ: jā, liekoties,

ka pa lauku staigājot ar lukturiem
.. .

laikam esot

sanitāri. . .
bet nevarot zināt vai mūsējie, vai prūšu

— esot diezgan tālu.

Ar lielām pūlēm arī es pieceļos kājās, apķēros

savam biedram ap kaklu un ar otru roku atspiezda-
mies uz flintes, dodamies uz labu laimi uz priekšu.

Ejam, ejam, līdz iznākam uz milzīga lauka, kas lī-

dzīgs bezgalīgai melnai jūrai. Skatāmies: pa lauku

kustas uguntiņas. Tur, bez šaubām, sanitāri. Bet

kādi? To nekā nevaram izzināt. Ejam atkal, var-

būt — kādu stundu, bet nesatiekam neviena cita kā

tikai ievainotos un kritušos. Spēki sāk zust, kājas
gurst, galva paliek aizvien smagāka un sveras bied-

ram uz pleca. Pēdīgi apsēžamies, abi noguruši, ce-

rību zaudējuši. Zaldātiņš vairs nekā nerunā, tikai

grūti nopūšas. Sēdam tā labu laiku.
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Uzreiz tālumā izdzirdam troksni un tā kā klie-

dzienus. Mēs tīri vai pagurstam savādā uzbudinā-

jumā, kuru saceļ divas pretējādas jūtas: neizsakāms

prieks un neprātīgas bailes. Prieks, ka, varbūt, tu-

vojas mūsējie. Bailes, ka tie, varbūt, prūši. Bet

neesam vēl ne apdomājušies, dažus desmit soļus no

mums jau rikšo jātnieku pulciņš, un es jūtu, ka mani

locekļi sastingst: tie bija prūši. . .

Kāds. Na, kas tad nu!

Pēteris. Bet tad uzreiz mūsos pamodās ne-

cerēts spēks. Dažus acumirkļus mēs nejūtām vairs

ne mazākās sāpes. Mēs abi nost no ceļa, pāri grā-
vim. Bet dažus soļus paskrējuši — pakrītam. Pa

tam jātnieki jau mums gluži klāt. Viņi bij mūs pa-

manījuši. Uzreiz aptur zirgus uz ceļa un sauc: kas

mēs esot — vai viņējie?
Mums bij tādas bailes, kādas atklātā kaujā, kur

nāve katru acumirkli ap ausīm dzied, nekad vēl ne-

bijām piedzīvojuši. Brīdi mēs klusējām un nekā ne-

atbildējām. Mēs nezinājām ko atbildēt. Bet tad

mans biedrs pieceļas sēdu, aizmet krustu un atbild

pa krieviski:

„Mēs esam ievainotie."

Kāds (līdzcietīgi), jā, ko tad citu
.. .

Pēteris. Es biju neizsakāmi priecīgs, ka viņš
tik prātīgu atbildi atradis.

Bet tad notika kas briesmīgs, kam pat kara šaus-

mu vidū grūtī ticēt: kā atbildi uz to jātnieki deva

revolveru zalvi.

. Balsis. — Ujā, necilvēki!

— Ak tu sātāni!

Pēteris. Es skaidri redzēju, kā mans biedrs,
kurš tai acumirklī sēdēja nepilnus divus soļus no

manis, sakuma uz priekšu un tad nozvēlās sāņus. Es

dzirdēju, ka viņš, krampjos raustīdamies, vēl kaut

ko nomurmināja, tik nevarēju saprast, ko. Pēc tam

bij dzirdama tikai ērmota klusa stenēšana. Arī es
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ķērusi.
Tad divi no jātniekiem nokāpa no zirgiem. Vi-

ņiem, nez' kāpēc, bij rokā mūsējo flintes. Viņi pie-
nāca pie mana biedra, ne vārda nerunādami savā

starpā. Viens noliecās, izčamdīja tā kabatas un at-

ņēma visu, kas tam bija, arī konjaka pudeli, no ku-

ras nesen vēl tikām atspirdzinājušies. Tad tie pie-

griezās man, un viens no viņiem smiedamies teica:

esot jāaptausta! Šai acumirklī es sajutu dūrienu un

neprātīgas sāpes kājā, jo viens no necilvēkiem izdūra

štiku divas reizes man caur kreisās kājas stilbu. Vēl

tagad es nevaru saprast, kas man deva spēku pa-

ciest šīs sāpes nepakustoties. Varbūt, tā apziņa, ka

mazākā pakustējiena pietiktu, lai tie uz vietas mani

nogalinātu.
Pēc tam dūrējs nometa flinti man uz muguras un

sāka pārmeklēt manas kabatas. Visu manu naba-

dzību, kas man atradās klāt, arī pērnos Ziemassvēt-

kos dāvināto naudas maciņu un kabatas grāmatiņu
ar divām jūsu rakstītām vēstulēm, visu to viņi . . .

nolaupīja . . .

Kāds. Ak tu velna bērni!

Pēteris. Tad tie iesāka viens ar otru strīdē-

ties, laikam laupījumu savā starpā dalīdami, un aiz-

gāja. Bet pamestā flinte tā i palika man uz muguras.
Es tomēr ilgi vēl nedrīkstēju kustēties, pat dva-

šot nē. Bet kad apkārt viss bija atkal pilnīgi kluss,

es uzrāpos sēdus, paņēmu flinti ar asiņaino štika galu
un noliku sev blakus. Un tad es pa otram lāgam
zaudēju samaņu.

Kad pamodos, bija gaišs, saulains rīts, un ap

mani rīkojās mūsu sanitāri. Es biju pagalam nespē-

cīgs un noguris, tomēr prieka un laimes sajūtu, kādu

pārdzīvoju tai brīdī, laikam gan maz cilvēkiem ir

ļauts piedzīvot. Es raudāju kā bērns, tik ne aiz sā-

pēm, bet no prieka. Skūpstīju sanitāriem rokas un

mēteļa stūrus, kad tie man piedūrās. Es skūpstīju
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pat flinti, kura gulēja vēl man blakus, un ar kuru

prūšu necilvēks naktī mani sadurstīja. Es lūdzu sa-

nitārus, lai ļauj man to līdzi ņemt — tik vērtīga man

tā likās. Bet kad sanitāri to noliedza — būšot ne-

ērti — es noskrūvēju viņai štiku un tādu pat asinīm

apkaltušu galu paslēpu sev zem mēteļa. Tam arī

sanitāri nepretojās.

(Mince ienes šķīvjus un karotes, novieto izjaukto bisi, uzliek

traukus uz galda un atkal prom.)

Pēteris. Nu, —un tālāk — tad jau nāk pa-
visam cits stāsts. Bija jāpārcieš vēl dažas ceļa grū-

tības, bet tad es nonācu labās rokās, un svešie ļaudis
kopa mani kā dēlu vai brāli.

Es būtu varējis vēl tagad tur palikt, ja es pats
nebūtu nemitīgi lūdzies, lai atlaiž mani uz mājām.
(Pauze.) ļjn uz mājām es gribēju tikt ne tikdaudz ve-

seļoties, bet pēc kā cita. E? patiesībā nācu

(Pēteris apstājas savā stāstā, it kā bīdamies tālāk runāt. Brīdi

klusums, visi paliek savādi uzmanīgi.)

Vilis. Nu —?

Kāds no mājniekiem. Nu vaira ir negri-
bēs sacīt. (Šķelmīgi.) Bet kas nu gan cits bija, kā tā

pati brūte laikam būs dikti prātā ienākusi!

Kāds cits (smiedamies). Aha! Priedīšu Erna!

Vai tad nu mums tas vaira kāds noslēpums. Runāja

jau, runāja, ka visu laiku gauži žēlojoties.
Vecais Birze. Ko nu melšat blēņas! —

—- Saki tak, dēls, līdz galam.
Pēteris (turpina ar savādu nopietnu stingrību balsī).

Es nācu — vispirms izstāstīt jums šo savu stāstu.

Bet tad vēl arī pēc kā cita. Es nācu — — parādīt
jums . . . (noliek ābolu) padod, Vili, man to somiņu! —

(attaisa somu un izņem no tās zaldāta štiku) , . . parādīt
jums, lūk, šito, ko necilvēka roka ir caur manu miesu

dzinusi tad, kad es biju nelaimīgs, smagi ievainots

kareivis, kas nespēj ne bēgt, ne aizstāvēties. — Tā

rūsa te uz šī asā gala nav vienkārša rūsa — tās ir



387

manas sakaltušās, ierūsējušās asinis
...

(Ar pieaugošu

sparu.) Un tāpēc es nācu uz dzimteni, uz latviešu

sētu, uz tēva māju atpakaļ — meklēt . . .
taisnību, ja

dzīvē vispār kāda taisnība ir. Es nācu meklēt, kur

ir tas vīrs, kas šito atkal pieskrūvēs pie flintes un

brīvprātīgi ies manā vietā to nospodrināt varo-

nīgā atmaksas cīņā ar ...ar .. .
sātānu cilvēka

veidā .
. .

(Klausītāji visi apjukuši nodur galvas. Kārlis pie-

griežas pie loga pa kreisi, Vilis zemu noliecas uz priekšu. Ti-

kai Gustiņš ļoti dzīvi skatās te Pēterī, te citos.) Ne aiz at-

riebības lai viņš to dara. Atriebības, kā to parasti

sajūt, manī, patiesībā, nemaz nav. Bet: ja šai acu-

mirklī kāds te ieskrietu un sacītu, ka ārā birzmalā

svešs suns nupat saplosījis cilvēku, varbūt, gluži
svešu, vai tad jūs nesteigtos laukā tiesāt zvēru pēc
zvēra tiesas? Bet tas, ko prūšu mežonis pastrādājis
pie manis — un netikvien pie manis — pie simtiem,

tūkstošiem citu, pat pie nevainīgiem bērniem, sie-

vām, jaunavām un sirmgalvjiem — tas ir simt un

tūkstošreiz briesmīgāki par katru zvēra darbu.

Pat ūdens, kad viņu sit, slakās sitējam sejā, un

akmens, kad to cērt, lec drumstalām cirtējam acīs.

Vai tad latvietim nav pat tikdaudz pašcieņas un paš-
aizstāvēšanās dzinuļu kā nedzīvajām dabas lietām?

— Kur ir tā roka, kas izsniegsies pēc šī ieroča? Ka-

mēr es tās neredzu, no kauna un garīga ievainojuma
es kļūstu grūtāk slims, nekā no šīm brūcēm galvā un

kājā. (Vispārējs apjukums vēl manāmāks. Gara pauze. Māj-
nieki sāk lēnām virzīties uz durvju pusi.)

Kāds. Sāk jau palikt vēls. Rīt atkal agri jā-
ceļas.

Kāds cits (pakausi kasīdams). M-d-jā. Rīt nu

mums vispapriekš jāizzvestē tā miežu rija, ka tiek

kāds putraims ko knābt. Tad var atkal spriest par
kariem un citām lietām. —

Ir jau ir briesmīgi, kad

tā labi iedomājas .. .

Kāds cits. Ačka, — zirgu ar' laikam pirmīt
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nemaz neielaida. Nu bus vel izvandījis auzu gubas.
(Virzās uz durvīm.)

Pēteris. Bet draugi! to es runāju uz visiem.

Tagad nu es prasu to atmaksu par savu stāstu. Ne

es — mūsu cilvēciskā pašcieņa, mūsu.
. . mūsu

gods . . . visas mūsu tautas gods to prasa!
Kāds (mazs augumā, drusku smieklīgs, ar kaļķīti zo-

bos; sarauj biksas uz augšu) . Ech — jedrit vai štein . . .

ja es to krievu valodu drusku' labāki prastu — vai

zin . . . tad — nudie. . . bez špās . . . (Visi klusi izšļūc

ārā.)

Min C c (ienes kūpošu zupas bļodu, uzliek to ātri uz

galda). Vui-vui-vui — cik karsts! Ak tu pagāns! (Ro-

kas berzēdama.) Vai nu būs tie kara stāsti izstāstīti?

Nu gan vajag tūlīt sēsties pie galda, kamēr zupa vēl

silta. (Prom.)

Pēteris (sēd tāpat, savu štiku rokā turēdams. Brīdi

klusums). Bet es vēl tomēr gaidu. Un gaidīšu, kamēr

tik vēl kāds vesels cilvēks būs manā tuvumā. Te

nav neviens ne par tuvu, ne par tālu. Te nav ne

brālis, ne svešinieks. Es gaidu vismaz skaidru at-

bildi. (Gara pauze.)

Mince (parādās atkal durvīs). Vai Dieviņ... nu

gan zupa atdzisīs. Un tad būs atkal mana vaina
.. .

Pēteris. Mince, esi tik laba — iznes to savu

zupu ārā!

Mince (brīnīdamās). Ārā —?

Pēteris. Jā, jā. —Un tūlīt! (Mince iznes bļodu

brīnīdamās, visu apskatīdama. Brīdi atkal neomolīgs klu-

sums.)

Pēteris. Es gaidu. Vismaz, kamēr kāds no

jums būs atdabūjis valodu.

Gustiņš (līdz šim bij sēdējis blakus Pēterim gultā,

pa labo pusi izkāpj no gultas, iet ar līkumu ap Pēteri, uzma-

nīgi apskatīdams viņa štiku, pieiet kreisajā pusē un lēni pār

gultas galu liekdamies pie Pētera, runā nedroši). Vai es —

krusttēv — nevaru —?

Pēteris. Nē, bērns, tu nevari.
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Gustiņš. Bet
.. .

varbūt. . .

Pēteris (stingri, tomēr laipni). Un tagad vairāk

nerunā. Tagad paliec klusu.

Gustiņš (klusām aiziet pie Kārļa, sava tēva, izsniedz

rokas un grib ķerties tam ap kaklu; Kārlis noliecas, Gustiņš

apķeras tam un klusām čukst kaut ko ausī).

Kārlis (glauda Gustiņu, manāmi uzbudināts). Bet

vai tad tu, bērns, arī zini, ko tas nozīmē? Ja nu es

aizeju un vairs neatgriežos — kur tad paliec tu —?

Kas tad par tevi gādās?
Gustiņš. Gan gādās!
Kārlis. A! Viegli pasacīt. Ja es būtu viens

pats, brīvs cilvēks — tad zināms. — Vai domā, ka

es esmu bez sirds
.. . Bet tagad

Gustiņš (aiziet pie Viļa, apķeras tam ap kaklu un

atkal čukst kaut ko ausī).

Vilis (apjucis, uz Gustiņu). Redzēsim, redzēsim.

— (Uz Pēteri, nopietni.) Tū, Pēteri, pārsteidzies un no-

stādi mūs visus neomulīgā stāvoklī. Tu vēl esi pilns
cīņas nemiera un kara drudža un nevari tik ātri at-

dabūt garīgo līdzsvaru. Tavs šausmīgais stāsts, bez

šaubām, mani dziļi aizkustina, un ja ar manu redzi

nestāvētu tik vāji — jo par nieku jau vis mani ne-

būtu atsvabinājuši un par nederīgu atzinuši — tad,

varbūt, mana roka tiešām pirmā sniegtos pēc tava

asiņainā, atmaksas saucošā ieroča. Bet tagad ar to

nevar tik ātri un vieglprātīgi spēlēties. Es nesaku

vēl ne jā, ne nē. Par to vēl pamatīgi jāpārdomā.
(Arā kļūst dzirdamas brašas vīru balsis, kas pamazām tuvo-

damās dzied „Nu ar Dievu, Vidzemīte.) Varbūt rītu, pa-
rītu tu pats savu ieskatu grozi.

Pēteris (vel stingrāk). Bet tagad vēl es viņa

negrozu. Un es vēl reiz prasu: kur ir tā roka, kas

ies nospodrināt manas ierūsējušās asinis no šī ie-

roča? (Dziedāšana nāk aizvien tuvāk, kļūst stiprāka. Pē-

teris it kā saceļas.) jeb tās nav? Arī labi. Lai tad

rūs vēl viņas ! Bet sev pašam es tomēr neļaušu še

ierūsēt. — Kur palika mana soma?
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Kārlis. Ko tu gribi darīt? Pēter, Pēter! Ko

tu gribi darīt? Neesi nu ērms!

Mince (ieskrien uzbudināta). Ciemiņi, ciemiņi!
Meždibenu Ernests un Kriķu Augusts. Un liels pulks

pavadītāju. (Prom.)

Pēteris. Ko es gribu darīt? Es gribu tur to

dziesmu līdzi dziedāt. Līdzi dziedāt un līdzi iet.

Pēc trim, četrām nedēļām hospitālī es atkal būšu ve-

sels. Ja ne pilnīgi vesels, vismaz mani ievainojumi
būs sadzijuši. Un tad es iešu pats savu ieroci spodri-
nāt. Bet ja es palikšu še, tad es drīz vien sākšu

tikpat gudri domāt un runāt kā jūs. Un mans ierocis

rūsēs tālāk. Mēs abi rūsēsim. Bet tas nedrīkst būt!

(Sāk rīkoties pa somu.) Tas nedrīkst būt.

Vecais Birze (ceļas nedroši, iekšējo uzbudinājumu

apspiezdams; viņa balss savādi dreb). Dēliņ .. .
un tu gribi

mūs atkal atstāt. .
.

Pēteris (mīksti, sirsnīgi). Jā, tēv. Varbūt, tev

tas izliksies cietsirdīgi, vai vieglprātīgi. Bet es ne-

varu citādi.

Vecais Birze. Bet —tu jau .. .

Pēteris. Es nevaru citādi!

Vecais Birze. Tu jau esi vēl pavisam vājš
un novārdzis.

Pēteris. Es nevaru, tēv, citādi es nevaru!

Vecais Birze. Bet ja nu man tomēr, par

provi, būtu zināms kāds, kas gatavs stāties tavā

vietā —?

Pēteris. Tev zināms kāds? Kur tad tev

viņš varēja rasties?

Vecais Birze. Vai tas nav vienalga!
Pēteris. Nu, vismaz tak man gribētos zināt,

kas viņš, kā viņu sauc?

Vecais Birze. Viņu sauc
.. .

tēva sirds —

(Pēterim neviļus atšļūk rokas, un soma nokrīt uz grīdas. Vecais

Birze to paceļ.)

Pēteris. Ko tu gribi ar to teikt. . .
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Vecais Birze. Es gribu teikt: dod man

viņu.
Pēteris. Ko?

Vecais Birze. To ieroci. To asins traipu.
Pēteris (gari vilkdams). Tev

Vecais Birze. Kāpēc tu tik izbrīnījies?
Mana ligzda ir izvadīta. Manas gādības vairs ne-

vienam nevajaga. Es stāvu kā vecs koks izcirtumā,

kura galotnē dzied rudens vēji tuvās ziemas dziesmu.

Tik viena lieta nav grozījusies: tēva sirds man krūtīs

tāda pat, kā tad, kad jūsu šūpulis vēl karājās šai

istabā, un kad sirmās naktīs šūpuļa līksta dziedāja
savu brīnišķīgo dziesmu. Toreiz man jūsu labā ne-

bij nekāds grūtums par grūtu, nekāds upuris par
lielu. Kāpēc lai tas tagad būtu citādi? Tēva sirds

nekad nepaliek veca. — Nu redz: es esmu brīvs.

Uz manas biļetes nestāv arī HeroiieH'b. Reiz jau
esmu ķeizaram kalpojis. Kāpēc tad viņš mani tagad
atraidīs! Un tu

..
. paliec — kamēr atdabūsi vese-

lību un spēkus. Varbūt — nāc tad atkal pats.
Pēteris (pavisam apjucis). Tu to — par sevi

runā —?

Vecais Birze. Kādēļ tad lai es nerunāju!
Vai tavas asinis nav arī manas asinis? Tavs apvai-
nojums arī mans apvainojums?

Pēteris. Tēv
.. .

Vecais Birze. Kādēļ tu tik savādi — kā

par kādu brīnumu
. ..

Pēteris. Bet.
. .

tavi sirmie mati!

Vecais Birze. Tie mani tik skubina: dari,
ko vari, kamēr vēl diena. — Un kādēļ šie daudzie

vārdi: vai avīzēs jau reižu reizām nav stāvējis, ka

vīri, vēl vecāki par mani, tagad aiziet karā, bez kā-

das sevišķas ārējas vajadzības. Bet man ir vaja-
dzība. Tu pats to teici. Kas tev sāp, tas sāp arī

man.

Pēteris (aizsedz seju rokām, noliecas uz priekšu).

Nē, tēv, tu nevari iet. Tavi sirmie mati degtu manās
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acīs, manas domas, mana sirdsapziņa — nakti un

dienu .. .

Kaimiņu puiši (ienāk dziedādami).

Dziedādami, spēlēdami
ienaidnieku uzvarēj';
dziedādami, spēlēdami

pēc no kara mājā nāc.

Pirmais. Labvakar, jūsmājā!
Otrais. Labvakar, Birzes tēv!

Trešais. O, un kara vīrs arī! Vai tu redz
.. .

Labvakar, labvakar!

Ceturtais. Skaties, skaties!

Piektais. Kas to būtu domājis! Jau izka-

rojis un mājā. Labvakar!

Otrais. lenācām pasacīt jums visiem ardie-

vas, kā bijām solījušies. Vārdu vajaga turēt, lai vai

kas. Bet laika gan mums maz. Esam jau stipri no-

vēlojušies. Kas ir līdznācējs ciemā uz prūsi, tas lai

nāk. Bet citi visi — dzīvojiet veseli — tur, kur:

mūžam zili ir Latvijas kalni,
mūžam zaļi Latvijas meži. . .

Dievs zin, vai redzamies vēl kādreiz, vai nē.

Vecais Birze (P a tam lēnām pošas pa kaktu:

liek šalli ap kaklu, velk kažociņu, lūko cimdus).

Pirmais. Lūk, lūk — Birzes tēvs nāks arī

līdz mūs palaist. Būs vēl viens pavadītājs vairāk*

Pēteris. Es tev teicu, tēv, tu neiesi!

Vecais Birze (tausta pa kabatām un skatās mek-

lēdams). Es nekur nevaru atrast savu kaļķīti. Kur

gaisā tas iegrūdies .. . Aha! (Uz svešajiem.) Nu, dēli

— tad nu laidīsim reizē.

Otrais. Ak Birzes tēvs nāks līdz pašai sta-

cijai? Ek, tēv, vai mēs neesam vienmēr labi sati-

kuši! Kā paša miesīgo tēvu es jūs turēju ...
Vecais Birze. Jā, dēli, tad nu arī kopā
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iesim. Ne tikai līdz stacijai, bet —ja Dievs palīdzēs
— līdz pašai prūšu robežai.

Balsis. — Ko tas nozīmē?

— Ko tas Birzes tēvs saka —?

— Klausies, klausies!

Vecais Birze. Gan jau tad redzēsim. —

Un nu ar laikam viss man būs. — Tikai — ja gadītos,

ka es tik drīz nepārnāktu — manu veco brūnīti lai

neviens netramda: tam ir nospriesta mūža maize,

viņš to nopelnījis. — Un tā soma arī man vēl nāk-

sies. (Uz Kārli, kurš visu laiku stāv kā sastindzis, piegriezies

logam.) Nu, Kārlīti
.. . (Viņa balss sāk pēkšņi stipri dre-

bēt.) Lai nu Dieviņš ..
. (Vārdi aptrūkst.)

Kārlis (aizliek brītiņu roku acīm priekšā, kā cīnīda-

mies, tad ļoti noteikti). Nē, tēv, es — iešu.

Vilis (visu laiku sēdējis klusēdams, zemu noliecies,

ātri pieceļas). TJn es ar' iešu. (Abi sāk ātri ģērbties.)

Balsis. —
Ko tas nozīmē?

— Kas tas ir?

—
Kas te ir noticis?

— Kas tā ir par mīklu?

Kārlis. Tas nozīmē: Nu ar Dievu, Vidzemīte!

Un citu visu dabūsiet vēlāk zināt.

Pēteris (dziJi aizkustināts). Nāc, Kārli, es gribu
— — tavas rokas noskūpstīt. Par to, lai viņas tev

stiprākas . . .

Kārlis (skūpsta Pēteri). TJn to somu —?

Pēteris. Tā abiem. — Un, Vili, tavas ar. Bet

manu ieroci — kurš pirmais pagurst, lai pasniedz
otram.

Vecais Birze. Bērni. .
.
mani bērni. .

.

kam

tad tā? Vai tad es vairs nekam nederu?

Pēteris. Tu derēsi tad, kad tavu dēlu vairs

nebūs.

Vi 1i s. Nu ar Dievu, tēv! Jeb tu mūs nāksi

vēl līdz dārza sētai pavadīt. — Nu ar Dievu, Vidze-

mīte!
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Kārlis. Ar Dievu, tēv! ar Dievu, Gustiņ!
(Skūpsta abus.)

Kaimiņu puiši (s ak dziedāt, lēni uz durvīm vir-

zīdamies). Nu ar Dievu, Vidzemīte v. t. t.

Pēteris. Bet mans labais zaldāta mētelis
..

.

E, Vili, še! Tāda vis tagad tik lēti nedabū. Un tev,

Kārli, cepure. Paņem, gan derēs! (Uz kruķa balstīda

mies iziet citiem līdz ārā. Brītiņu skatuve paliek tukša. Tad

ienāk vecais Birze. Uzmanīgi klausās, kamēr dziesma,

pamazām attālinādamās, galīgi izdziest. Tad pakrīt elkoņos

uz galda un, pleciem raustoties, sāk stipri šņukstēt.)

(Priekškars.)



Spārnotās meitas



Darbojas:

Ķēniņa dēls

Übags

Spārnotās meitas (piecas)
Rasas princesīte

Puķu māsiņas

Vecā ragana

Jaunā ragana

Krauklis
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Pirmais cēliens.

Pļava vasaras naktī. Pie debesīm ass zaļgans mēness

sirpītis. Pa labi vienkāršs koka žogs. Pa labi pret dibens-

sienu veca aka pazemām nosūnojušām grodām. Daži koki.

Pļavā augsta zāle un puķes.

Ķēniņa dēls stāv pie žoga; vēlāk nosēstas aiz tā un brīdi

pūš stabulīti, kas skan fleitai līdzīgi. Tad apklust. Garāks klu-

sums.

Übags (uznāk ar ķeģīti taustīdamies). Dieviņš to

zina, kur nu esmu iekūlies: ne tīrums, ne pļava, ne

ceļš. Kājas tinas kā pakulās. Jāatmetas tepat. (At-

sēstas un sāk pīpot.)

Ķēniņa dēls. Ēj!

Übags. Ej!

Ķēniņa dēls. Kas tu tāds esi?

Übags. Es?

Ķēniņa dēls. Nevaicā un nebrīnies. Saki,

kas tu tāds esi?

Übags. Kas esmu! Kas kādam daļas gar to,

kas es esmu! (Taisās iet.)

Ķēniņa dēls. Ā! ne no vietas, pirms nebūsi

atbildējis uz vaicājumu!

Übags. Vī' tu manu dieniņ
.. . Pielīp kā pi-

ķis! Ko tad es nodarījis? ( Sāk iet-)

Ķēniņa dēls (uzlec, piesteidzas übagam klāt, sa-

tver to pie pleca, sāk kratīt). Es teicu: ne no vietas! Tad

tu pats esi tas pintiķis, kas to pļavu nobradāja!
Vai nē?
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Übags (sabijies, raudulīgi). Žēlīgs kungs... es

nezinu... es nekā nezinu, kāda pļava .. .
kas par

bradāšanu. Es...

Ķēniņa dēls. Tad atbildi, kas esi?

Übags. Es esmu übadziņš. Nabaga übadziņš.
Redziet manu übaga tarbiņu — tur iekšā trīs maizes

garoziņas un siera gabaliņš, ko labi ļautiņi man iede-

vuši. Es esmu apmaldījies nakts laikā, nevaru at-

rast ceļa.

Ķēniņa dēls. Kāda ceļa? Uz kurieni tad tev

vajaga ceļa?

Übags. Nezinu. Uz labiem ļaudīm. Es ne-

zinu, kas par ļaudīm te tuvumā dzīvo. Esmu paga-

lam apmaldījies.

Ķēniņa dēls. Te tuvumā nav nekādi ļaudis.
Te tūlit ir ķēniņa pils.

Übags. Ķēniņa pils?

Ķēniņa dēls. Jā gan — ķēniņa pils. Un

šitā te ir ķēniņa pļava.

Übags. Tad jau būs jāatmetas tepat zālītē,
kamēr ataust rīts un var redzēt, uz kurieni griezties.
Citādi var vēl pa tumsu uzskriet virsū pašai ķēniņa
pilij.

Ķēniņa dēls. Kas par atmešanos! Vai re,

kur gudrinieks! Uz šīs pļavas nevienam, izņemot pa-
šu ķēniņu, nav brīv ij kāju spert. Vai saproti? Un

nu taisies, ka pazūdi!

Übags. Oho! Tu manu dieniņu!

Ķēniņa dēls. Nu, nu, nu! Nekāds oho!

(Stumj pie pleca.)

Übags. Bet — ā — bet — (Griežas uz vietas.)

Ķēniņa dēls. Nu kas tad tev vēl?

Übags (raudulīgi). Kungs, mana pīpīte paga-
lam. Es vairs nevaru iet. (Meklē.)

Ķēniņa dēls. E, kur nelaime! (Smejas.)
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Übags. Man ta, kungs, ir liela nelaime. Es ta

nekur nevaru iet.

Ķēniņa dēls. Nemels nu niekus un netērē

laika.

Übags (raudulīgi). Bet bez pīpītes es atkal ne-

varu iet. Kur lai ņemu citu pīpīti?

Ķēniņa dēls. Nu tad ej uz ķēniņa pili un

rīt tev tur iedos jaunu pīpīti.

Übags. Varbūt, tur man iedos ar slotas čauk-

sturi, ne pīpīti.
Ķēniņa dēls. Tu ej un pateic, ka ķēniņa

dēls to vēlējis. Vai saproti? Saki, ka nakti jaunā-
kais ķēniņa dēls tur uz ķēniņa pļavas vēlējis tev iedot

jaunu glītu pīpīti. Un tad tev to iedos.

Übags (brīnās, godbijīgi atkāpdamies). Ķēniņa dēls.

— Kungam patīk ar mani pajokot. Ko ķēniņa dēls

te nakts laikā viens pats lai meklētu?

Ķēniņa dēls. Lai nu viņš meklētu ko mek-

lēdams.

Übags. Jā, es zinu — kungs ar mani tikai

joko. Bet bez pīpītes es nevaru iet. Kur tad lai es

citu ņemu? Kas nabadziņam dos? (Meklē.)

Ķēniņa dēls. Briesmīgs tiepša tu man esi.

Ja tu še būtu atkūlies pagājušo vai aizpagājušo nakti

un manu vecāko brāļu nagos kritis, tad tev gan būtu

drusciņ citādi klājies.
Übags. Kas tie par nagiem un kas tās par

pļavām? Tīri kā ērmi. Vecu cilvēku mānīt, dēls,
nemaz nav smuki — ja arī tu esi kungs un tev la-

bāks kamzols mugurā. Vai es kādam ko sliktu daru?

Kāpēc tad nabadziņam neļauj pat nakts laikā pļav-
malītē atsēsties, atpūsties? Vai kungam Dieva soda

nemaz nav jābīstas?
Ķēniņa dēls (daudz laipnāk). Ak, tu nemaz

vis negribi ticēt! Nu — viena alga. Beigu beigās jau
varu ar' tev šo to izstāstīt. Tad nedomāsi, ka tevi

mānu. Un to Dieva sodu arī man nevēlēsi. — Tikai
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par dēlu, klausies, tu gan mani vairs nesauc. —- Re-

dzi! Šī pļava pieder ķēniņam, manam tēvam.

Übags (cepuri noņemdams). TJn tad pa riktīgam
tā pieder . . . Pašam mūsu ķēniņam . . .

Ķēniņa dēls. Jā, jā. —Un pie tam šī pļava
ir pavisam savāda pļava. Par to ar' viņu tā sargā.
Te aug tādas puķes un tādas zāles, kādas vairāk ne-

kur visā valstībā. Kas iepriekš mācījies 7 dienas,

7 mēnešus un 7 gadus klusēt un klausīties, tas naktī,

sēžot šīs pļavas puķēs, varot dzirdēt brīnišķīgas lie-

tas. Tas varot dzirdēt, ka puķes sāk runāt. Viņas

runājot un izstāstot cilvēku likteņus un daudz ko

tādu, kas cilvēkam citādi noslēpts un neizprotams.
Tas dzirdot arī puķu dziedāšanu, kas esot tik skaista,

ka tā cilvēku apburot uz visu mūžu.

Übags. Vai es
.. .

ā. . . arī nevarētu drusciņ

paklausīties —

Ķēniņa dēls (ironiski). Ja tik proti. Un ja
apsolies tūliņ pēc tam aiziet.

Übags. Tu manu dieniņ! Tad jau tūlīt. Te,

vei, pat viens kupls čemurs — ja tik tas nav kāda

veca slota. (Tausta ar kāju.) Es pie tā paša! (Nometas

zemē un klausās. Brīdi klusums.)

Ķēniņa dēls. Nu — vai dzirdēji ko?

Übags. Tā drusku neskaidri. Laikam tās au-

sis man tādas Pa, pa! -
(Klausās vēl.)

Ķēniņa dēls. Nu —?

Übags. Vēl nav tā akurāt. Bet tā liekas, ka

tuvumā te kaut kur tā kā gaļiņu cepinātu. Tāda

smuka čurkstēšana .
.
.

Ķēniņa dēls. Nu tu, vecais, gan būsi pār-

klausījies. Bet nu — vienalga. Jā. — Bet es jau vēl

tā sava stāsta nepabeidzu. Redz! Un ja nu kāds

šīs puķes samīda kājām, tad naktī, ķēniņam guļot,

viņas pa sapņiem nāk ķēniņam sūdzēties un neliek

tam miera gulēt. Un tādēļ nu ķēniņš noliedzis: ne-

vienam nav brīv uz šīs pļavas kāju spert. Vai tagad
saproti, kādēļ tas tā? — Nu. — Bet te uzreiz, nesen,
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brāļi, katrs savu nakti, izsargājās. Nekā. Rādījušies
dažādi ķēmi, bet vainīgo kā nedabū, tā nedabū. Un

tā nu tagad rinda man. — Un ja tavi übaga kankari

tevi neglābtu, tad gan tev nāktos tagad atbildēt par
visu agrāk notikušo. Ir tas Dieva sods tevi neglābtu.
Bet nu vari iet —

ko citu ar tevi lai iesāk? Un pīpīti,
kā teicu, tev iedos rīt pilī. Tik saki, kā jau tev liku.

Übags (skūpsta ķēniņa dēla svārka stūri). Paldies,

cienījamais . . . godājamais . . . žēlīgais . . . jaunais
ķēniņ .. . Paldies! (Aiziet.)

Ķēniņa dēls. Nu, nu
.. . (kad übags jau gaba-

liņu prom). Tīrs plikadīda. Uzklīst un izjauc man

visu lietu. Varbūt īstais vainīgais pa šo laiku jau
bijis un aizlaidies. Un iznāks vēl tā, ka es ir savu

nakti velti te noklimstu. (Noguļas turpat, kur pirmāk.)

2

Pa labi parādās viena no spārnotām meitām, uzmanīgi

visu apskata, tad atkal nozūd. Drīz pēc tam atsteidzas visas,

klusi čalodamas, sadodas rokās, izņemot V, kura paliek drusku

atstatu, un strauji riņķo slēgtā rindā. Tad izšķiras un sāk

nolikt spārnus.

Otrā meita.

Zaļas vijas, zilas vijas —

nakts un diena zūd un mijas.
Ceturtā meita. Nu, kā iet, kad pirmo reizi

tālā svešā pasaulē? Vai nav savādi?

Piektā meita. Ir un arī nav.

Ceturtā meita. Bet kā tas saprotams?
Piektā meita. Tas saprotams tā, ka daž-

reiz paša pasaule ir tāla un sveša, bet tālā un svešā

— tuva. Es domāju — tagad sapratīsit.
Ceturtā meita (padomā). Saprotu. — Bet

vai jūsu zemē nakts tāda pat kā še?

Piektā meita. Nē.
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Ceturtā meita. Kāda tad?

Piektā meita. Melna. Tikai melna, Melna

un smaga. Tik smaga, kā ...
nu —kā zelts.

Otrā meita. Bet zelts taču skaists, viņš
skaisti mirdz.

Piektā meita. Tur mēs viņa skaistuma

vairs neredzam. Pie mums laikam viss no zelta.

Tādēļ viņam vairs nav ne mirdzuma, ne skaistuma.

Viņš tikai smags — tik smags kā lāsts, no kura nav

iespējams izbēgt. Es esmu no tās pasaules, uz kuras

guļ zelta lāsts. Bet es tā ilgojos redzēt nakti, kas

nav tik smaga kā zelts. Un gaismu, un starus, kas

citādi mirdz kā zelts. Un dvēseles, kas nebūtu pil-
nas domām tikai par zeltu. Sen, sen pēc tā esmu

ilgojusies.
Ceturtā meita. To tad šonakt varēsi da-

būt redzēt. Un vēl daudz ko vairāk. Bet tagad no-

liec tik spārnus. Tad mēs varam brīvāki kustēties.

Piektā meita (noliek spārnus pie žoga, kur pa-

slēpies ķēniņa dēls).

Pirmā meita. Ko tad mēs šonakt vispirms
darīsim?

Trešā meita. Vispirms vīsim vijas no za-

ļās mēnessgaismas un no zilajām nakts ēnām. (Paceļ
rokas pār galvu.)

Otrā meita. Bet vijas, kuras mēs vijam no

mums pašām, arī nemaz nav sliktas! Še roka, un

te roka!

Citas meitas. Še roka, un te roka! (Sa-
dodas visas rokās, griežas jautrā rindā.)

Visas.

Zaļas vijas, zilas vijas,
mēnesstaru melodijas —

irst un raisās, plūst un klīst,
sirds vairs sirdi nepazīst.

Zaļas vijas, zilas vijas —

sidrabotas zvaigžņu dzijas
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dvesli sien un ieaijā
maldu sapņu pasakā.

Zaļas vijas, zilas vijas —

nakts ar dienu zūd un mijas.
Dzīvē dzīvi tas tik rod,

dvēsles dzīlē krist kas prot.

Ceturtā meita (ar sevišķu uzsvaru).

Dzīvē dzīvi tas tik rod,

dvēsles dzīlē krist kas prot.

Pirmā meita. Bet nu apjautāsimies, ko dara

mūsu puķu māsiņas — vai viņas pēc naktsrasas jau
bijušas. (Pārliekusies pār akas grodiem.) Lūk, lūk, kāds

sudraba pakaviņš mirdz akā! Kam tad tas no-

kritis?

Ceturtā meita. Tas jau nav pakaviņš. Tā

ir dimanta sakta.

Pirmā meita (it kā tālumā saukdama). Ūdens

māte! Ūdens māte! Kam tā dimanta sakta, kas tur

dibenā mirdz? (Atbildi nevar sadzirdēt, dzird tikai pa-

klusu ūdens guldzēšanu, it kā no pudeles to lietu; atkārto:)

Kam? (Uz citām.) Mēnessmeitiņas!
Ceturtā meita. Ūdens māte, kur mēness-

meitiņa pati? (Abas klausās.)

Pirmā meita (uz citām). Aizgājusi jau uz de-

besīm. Sākti aizmirsusi.

Citas. Cik žēl.

Otrā meita. Ūdens māte, vai rasas prince-
Sīte vēl mājās? (Klausās. Uz citām.) Mājās!

Ceturtā meita (akā). TJdens māte, vai puķu
māsiņas pēc rasas vēl nav bijušas? — Bija jau?
(Klausās.) Ak nē! (Uz citām.) Nē, neesot vēl bijušas.

Pirmā meita. Vai viņa drīz nāks? Mums

te šonakt viešņa, kura rasas princesīti vēl nemaz

nav redzējusi. Viņa ļoti vēlas to redzēt. Viņa ir no

tālas, tālas zemes. Kā? (Klausās.) Tūlīt nākšot, tūlīt

nākšot! (Drīz iz grodiem paceļas vāja zaļgana gaisma. Tā
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kļūst arvien stiprāka, līdz nak redzama rasas princesite. Galva

un drānas tai mirdz kā mazās zaļās uguntiņās.)

Pirmā meita kā priekšā stādīdama). Nu lūk

— rasas princesīte, un mūsu viešņa no tālas, tālas

svešas zemes.

Piektā meita.

Mazā rasas princesīte,
bālā pusnakts varvīksnīte!

Cik tev niecīgs viss un mazs,

tīri kā viens itnekas!

Nelīkst asniņš, kur tu eji,
Netrūkst tīmeklīts, kur deji —

v

ak, tik brīnišķīgi mazs

ir tavs mazais itnekas!

Teic, kur tikdaudz pērļu ņemi —

bērtin apbērt visu zemi?

Rasas princesīte.
Viss mans mazais itnekas

ir tik zvaigžņu asaras.

Trešā meita. Princesīt, vai puķu māsiņas
drīz nāks?

Rasas princesīte. Laikam drīz. Viņām
tūlīt jānāk. Viņas šovakar drusku novēlojās — vējiņš
staigāja pa pļavu.

Ceturtā meita (uz piekto meitu, sānis). Nu,
kā tev patīk rasas princesīte?

Piektā meita. Tas tik nežēlīgi, ja par viņu
jārunā nedzīvos vārdos. Labāk būtu, ja es šovakar

nemaz neprastu runāt.

Pirmā meita. Lūk, lūk! Tur jau viņas nāk!

Visas. Ā! (No labās puses nāk gara virkne puķu

māsiņu. Tās ir baltas, zilas un sarkanas. Galvas puķu ziedu

veidīgas, rokās katrai zieds ar garu kātu.)

Meitas. Labvakar, puķu māsiņas! Labvakar!

(Puķu māsiņas klausās. Visas apstājas ap aku, noliec galvas

pār grodiem, un rasas princesīte apslaka tās ar rasu. Tad

visas tāpat lēni aiziet, paklanīdamās meitām.)
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Meitas. Ar Dievu! Ar Dievu, puķu māsiņas!

Rasas princesīte.

Tālas pļavas mani sauc —

man ir puķu draugu daudz.

Naktsziedā ja zvaigzne mirdz, —

ziniet — tā ir mana sirds.

(Pazūd grodos.)

Otrā meita (skatās akā). Izdzisa kā rožu

uguntiņa. Un akā atkal tumšs. Tik dimanta paka-

viņš vēl turpat dibenā mirdz.

Ceturtā meita. Tā viņa katrreiz pazūd.
Pirmā meita. Bet nu mēs varēsim sākt ap-

lūkot visus tos skaistumus, visas tās burvības un

brīnumus, kādus šī apburtā pļava glabā saviem izre-

dzētiem viesiem.

Trešā meita. Tik apburta viņa nemaz nav.

Vispirms mums vajaga pašām sevi apburt.

Ceturtā meita.

Dzīvē dzīvi tas tik rod,
dvēsles dzīlē krist kas prot.

Pirmā meita. Vai zināt ko: apsēdīsimies

tepat pie akas — te tāds mīļš viducītis.

Citas. Tiešām. Apsēdīsimies. (visas sēstas.)

Otrā meita. Un tad lūgsim vispirms ūdens

māti, lai stāsta mums vienu pasaku, bet tādu, kādu

cilvēki neprot.

Trešā meita (liecoties pār grodiem). Ūdens

māte! Ūdens māte! Kādu pasaku tu mums šovakar

stāstīsi?

Pirmā meita (uz citām, paklusi). Klau, klau,

kā sāk guldzēt! Viņa jau tik ātri nevar iesākt runāt!

(Visas uzmanīgi klausās.)
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3
.

(Pa tam ķēniņa dēls ir piecēlies, paņēmis piektās meitas

spārnus zem paduses un sāk pūst savu stabulīti.)

Meitas. Ai, ai, ai! Au! Prom! Prom! (Ar iz-

baiļu kliedzieniem lielā steigā uzlec, paķer katra savus spārnus

un visas aizmūk, izņemot piekto meitu, kura stāv apmulsusi,

nezinādama ko iesākt. Gara pauze.)

Ķēniņa dēls (zobgalīgi). Apķīlāta. Vai nē?

(Meita klusē.) Nu redziet: es esmu šīs zemes ķēniņa
dēls un sargāju sava tēva pļavu. Un nu nāksiet man

līdz uz ķēniņa pili.
Meita. Neiešu nekur.

Ķēniņa dēls. Bet jūs taču kopā ar tām ci-

tām katru nakti nobradājāt mana tēva pļavu?
Meita. Neesmu nekad vēl te bijusi.

Ķēniņa dēls. Un tās citas?

Meita. Nezinu.

Ķēniņa dēls. Kā nezināt! Kas tad tās bija?
Meita. Nezinu.

Ķēniņa dēls. Bet kad es jūs piespiedīšu
man līdzi nākt, gan tad visu zināsiet.

Meita. Nepiespiedīsiet.

Ķēniņa dēls. Kā — nepiespiedīšu! Vai do-

mājat, ka man spēka trūkst?

Meita. Varbūt arī netrūkst.

Ķēniņa dēls. Tā tad piespiedīšu gan.
Meita. Tad jūs nebūtu ķēniņa dēls, ja to da-

rītu.

Ķēniņa dēls. Tad sakiet, no kurienes jūs
esat.

Meita. Nesacīšu. (Pēkšņi pavisam citādā balsī, sir-

snīgi) Bet es jūs ļoti, ļoti lūdzu: atdodiet manus

spārnus. Es esmu tāli, tāli nākusi. Man jāsteidzas
uz mājām. Citādi man notiktu kas ļauns.

Ķēniņa dēls. Kas par ļaunu?
Meita. Nevar sacīt.

Ķēniņa dēls. Atkal! Nekā jūs nevarat sa-
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cīt. Vai nu negribat, vai nevarat sacīt. Cik tālu

tad lai tā tiekam! Nu sakiet vismaz, kā tikāt pie
šiem spārniem? Kur jūs tos ņēmāt?

Meita. Nezinu. Laikam viņi paši man radās

— tik ļoti man gribējās būt še, kur tik daudz skais-

tuma.

Ķēniņa dēls. Tas man nav necik sapro-

tami — kā spārni var paši rasties. Bet nu paklau-
sieties, ko teikšu: es atdošu jums jūsu spārnus, ja pa-

sacīsit man skaidri, no kurienes esat. Bet citādi ne-

parko. Jo kā lai citādi pierādu, ka esmu pļavu no-

sargājis un vainīgos noķēris.
Meita. Bet ja nu jums tā zeme un tā vieta, no

kurienes esmu, būtu pilnīgi sveša — ko tad? Par

velti būšu teikusi.

Ķēniņa dēls. Vienalga!
Meita. Nu labi. Es teikšu. Esmu no —

Ķēniņa dēls. Nu?

Meita. Man ir grūti izteikt. Es to nedrīkstu

teikt.

Ķēniņa dēls. Vai spārnus, vai skaidru at-

bildi. Nekā citādi.

Meita. Bet vai vairāk nekā neprasīsit?
Ķēniņa dēls. Nekā.

Meita. Un spārnus tūlīt atdosit?

Ķēniņa dēls. Tūlīt.

Meita. Nu tad: es esmu no „devītās aizmē-

neša zemes." Lūdzu spārnus. (Paķer tos un ātri dodas

projām.)

Ķēniņa dēls (neziņā atkārto, kā burtodams). No

devītās aizmēneša zemes.

Meita (pa gabaliņu, paklanīdamās). No devītās aiz-

mēneša zemes. (Pazūd.)

Ķēniņa dēls. The! Tiec nu gudrs. Vai viņa

par mani zobojas? — no devītās aizmēneša zemes . . .

Bet skaista, pagāns, viņa bij. Skaista viņa bij. —-

No devītās aizmēneša zemes. Kur tā tāda zeme at-

rodas! (Brīdi stāv, nezinādams ko iesākt. Tad pieiet pie
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akas, atmetas rokam uz grodiem un ilgi skatās aka, sevī

reiz pa reizei atkārtodams: no devītās aizmēneša zemes.)

Übags (parādās turpat, kur sākumā). Vai tad va-

dātājs man šonakt piesities: eju, eju un esmu turpat,
kur bijis.

Ķēniņa dēls. A, tu tur atkal, vecais tītava;

vai tad pili vis neatradi?

Übags. Neatradu, cienīgais, žēlīgais. Man šo-

nakt viss tā jūk, tā jūk, ka nekā nevaru saprast. Lai-

kam tā galva paliek jo dienas jo vecāka.

Ķēniņa dēls. Nu labi, labi. Bet tagad pa-

klausies: tu dabūsi trīs saujas dukātu —

Übags (briesmīgi uztraukts). Trīs saujas dukātu...

Ķēniņa dēls. Jā, jā — trīs saujas dukātu,

ja pateiksi man . . .

Übags. Trīs saujas dukātu es visā savā mūžā

nekad neesmu vienā kopā redzējis. Par to es va-

rētu pateikt — es nezinu, ko es varētu pateikt.

Ķēniņa dēls (mierīgi). Tu dabūsi trīs saujas
dukātu, ja pateiksi man, kur atrodas devītā aizmē-

neša zeme.

Übags (pieliec galvu gluži klāt). A-ā — kāda

zeme?

Ķēniņa dēls. Devītā aizmēneša zeme.

Übags. Devītā aizmēneša zeme — — (galvu

kratīdams) tā gan es nezinu. Neesmu nekad tur arī

bijis.
Ķēniņa dels. Nu, kas tad to lai zina!

Übags. Varbūt, gudrāki ļaudis — jāapklausās.

Ķēniņa dēls. Bet man to vajaga tūlīt dabūt

zināt. Saproti — tūlīt. (Pauze.)

Übags. Man nupat kas ienāk prātā. Te, citu

ļaužu mežos, dzīvojot viena veca, veca ragana. Pa-

tiesībā tur laikam dzīvojot viņas divas: viena veca,

otra jaunāka. To veco saucot par Zaļo aci, to jau-
nāko par Līko knābi. Bet tad tā vecā gan zinot —

nu, visu! Itin visu! Neviens vēl neesot tādas lietas

atradis, ko viņa nezinātu.
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Ķēniņa dēls. Vai tas tālu esot, kur viņa
dzīvo?

Übags. Es gan nezinu tā akurāt, bet kādu die-

nas gājienu jau varbūt būs. To visu var dabūt ceļā

zināt.

Ķēniņa dēls. Nu saki taču, vai tu mani vari

aizvest pie tās raganas?

Übags. Ja tik augstais kungs to vēlas.

Ķēniņa dēls. Dabūsi par to sauju dukātu.

Bet ja ragana zinās pateikt, kur atrodas tā devītā

aizmēneša zeme, tad visas trīs saujas, kā jau teicu,

Übags (nometas ceļos). Žēlīgs kungs, ar vienu

pašu dukātu man diezgan.
Ķēniņa dēls (palīdz übagam piecelties). Kā esmu

teicis, tā paliek. Tad tik sāksim kustēties.

(Priekškars.)

Otrais cēliens

Darbojas:

Vecā ragana.

Jaunā ragana.

Ķēniņa dēls.

Krauklis.

Rets priežu mežs. Starp kokiem nelielā raganu būdiņa

— veca, pa daļai sakritusi, zemu sūnainu jumtu. Durvis iznāk

uz priekšu. Pie durvīm zem jumta plaukts ar dažādiem trau-

ciņiem un kārbiņām. Durvju priekšā ugunskurs, virs tā katls.

— Koka soliņi. Dažādas neparastas lietas un daikti. —
Pie-

vakare, kad krēsla tuvojas.

Vecā ragana (uz resna līka ķeģa balstīdamās, ar

sarkanu pubuļainu villaini ap pleciem, kravājas pa kārbiņām

un trauciņiem uz plaukta pie durvīm. Pēc brīža atskatās atpa-

kaļ, dauza ar ķeģi pie durvīm.) Kur tu, rata pušķa, atkal

paliec? Uguns visa vējā. Vai dzirdi!
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Jaunā ragana (iznāk ātri). Nu?

Vecā ragana. Kur tu dauzies prom? Uguns
izdzisusi.

Jaunā ragana. Ko es tur varu darīt. Nu-

pat vēl dega.

Vecā ragana. Ko darīt ! Vai tev plēšu nav?

Pūt. Ek, gudrība: virumu grib, bet kad uguns jāpūš,
tad aste gara.

Jaunā ragana (Pūš- Uguns sāk degt. Katls mv

tuļo un kūp).

Vecā ragana (ņemot šo to no dažādām kārbiņām

un cibiņām). Te man vajadzēja vēl būt divām žāvētām

kurmja pakaļkājām. Kas piķis tās parāvis?
Jaunā ragana. Es gan nezinu. Es nekā tur

neesmu aiztikusi.

Vecā ragana (pieiet pie katla, velk pār to dažādas

zīmes un riņķus. Tad sāk mest katlā no kādas vāceles).

Zivju pienu, putnu pienu,
vilka mēli, lāča slienu,

pūces olas vanckarīti,

rutku, loku, pūpēdīti,
to, kas vērša, to, kas jēra,
drusciņ sāls un drusciņ sēra,

tad vēl gaiļu sekstu pāri,
un tad visu sasavāri —

deviņreiz līdz kāp un plok,

deviņreiz līdz liesma lok:

tad tik iznāks varens mums

mistru-mistru vārījums!

(Nogriežas, liek kārbiņas atkal plauktos.)

Jaunā ragana (maisa, maisa, tad sāk lēkt gaisā,
abām kājām uzreiz, rokas sitot pie sāniem, ķērc nejaukā balsī).

Tad tik iznāks varens mums

mistru-mistru vārījums!

Vecā ragana (svarīgi). Tik nu pielūko, ka

nepāriet pāri, tad var izcelties tāda uguns, ka tu tik

muti atvērsi.
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Jaunā ragana (klausās un maisa putru, kas stipri

kūp. Tā paiet brīdis).

Krauklis (pēkšņi sāk stipri kārkt).

Kra—kra—kra,

Kra—kra—kra.

Vecā ragana (spļauda). T/fi! Tīri izbiedēja.
Ko tu, sātāns, tur muldi. Pielūko, ka tev neapgriež
kaklu un neiemet katlā ar visu melno ancuku!

Jaunā raga n a (Pieskrien pie kraukļa). Kad es

tev vilkšu ar to pašu pavārnīcu pa tavu spalvaino

pauri, tad redzēs, kas tur izšķīdīs! Ih
.. . (Grasās,

tad maisa atkal putru; sāk skaitīt pirmītējos vārdus, bet sajūk;

pūš katlā.)

Krauklis (kāre atkal, vēl stiprāk).

Vecā ragana (sasit rokas, kā izmisusi). Kāds

nelabais to nu šodien dīda? Kāre kā omu zaudējis.
Jaunā ragana. Viņš priecājas uz virumu.

Vecā ragana. Es viņam ievirumošu tādu

virumu, ka viņš septiņas dienas gulēs acis pārgriezis.
Krauklis (kāre atkal, spārnus sizdams un lēkādams).

Jaunā ragana (stājas maisīt. Skatās uzmanīgi

tālē, uztraukti). Csst, csst! ciemiņi, ciemiņi!
Vecā ragana (arī paskatās, tad steidzīgi). Katlu

prom! Katlu prom!
(Jaunā ar katlu pazūd būdā. Vecā izdzēš uguni. Pēc tam

abas pošas un grib iztaisīties glītas; tad vecā paņem adīkli,

kam bultas adatas pirksta resnumā; jaunā kādu lielu sarkanu

puķi; abas nosēžas durvju priekšā.)

Ķēniņa dēls (atturīgi). Labdien.

Abas raganas (loti saldā tonī, vairāk reizes kla-

nīdamās). Labdien! Labdien!

Ķē ni ņ a dēls (īsi ieklepojas).

Abas raganas (atkārto to saldeni).

Ķēniņa dēls. Es nezinu, vai būšu pareizi
atnācis.

Vecā ragana. Uz mata pareizi, jaunkundziņ,
uz mata!
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Ķēniņa dēls. Jūs tak nemaz vēl nezināt, ko

es meklēju.
Vecā ragana. Kā nu to nezināt! Jūs mek-

lējāt tās divas
...

tās divas
. . .

he—he—he — (smejas

saujā un klepo) nu, tās divas tantiņas. Vai nē? Nu

redziet. (Smejas.)

Ķēniņa dēls ( asi)- Es meklēju tās divas ra-

ganas: to ar līko knābi un to ar zaļo aci.

Vecā ragana. Nu ja, nu ja — tās raganu

tantiņas! Vai tas nav viens un tas pats? He—he—

he —Nu sēdieties un esiet ciemiņš. Lūdzami apsē-
dieties. (Ķēniņa dēls atsēžas.) Bet kur tad palika tas

otrs jaunkundziņš, kas jums līdzi bija?

Ķēniņa dēls. Tas nebij nekāds jaunkun-
dziņš. Tas bij übags. Viņš man parādīja ceļu uz

šejieni.

Vecā ragana. Lai viņam veselība, tam

übaga jaunkundziņam.

Ķēniņa dēls. Esmu tālu nācis, tāpēc gribu

jums tūliņ izteikt par savu nākumu. Redziet, man

vajaga steidzīgi dabūt zināt, kur atrodas devītā aiz-

mēneša zeme. (Krauklis sit spārnus un kāre.) Bet tādu

zemi vēl pie mums neviens nepazīst, neesot pat dzir-

dējis. Un te nu man kāds übags stāsta, jūs to katrā

ziņā varēšot pasacīt, tāpēc tad nu arī atnācu. Un ja

jūs to varētu, es jums par to samaksātu, cik vien vē-

laties. Man zelta netrūkst. Arī citu mantu, ja patīk.
Vecā ragana (pieliek pirkstu pie deguna un ilgi

domā). Devīto zemi aiz mēneša — ka tevi piķis .. .

Ka tevi piķis ...
Ja jums vajadzētu zināt devīto zemi

šaipus mēneša — tad bij lieta! Mēs jau naktīs ejam
dažkārt gaisos pastaigāties. Bet aiz mēneša es ne-

kad neesmu bijusi. Es eju tikai līdz mēnesim, aug-
stāk nē. Es, redziet, neesmu vēl tik veca. Man vēl

tas nenākas. To sākšu varbūt tikai pēc kādiem 10

gadiem.

Ķēniņa dēls. Tik ilgi gan es nevarēšu gai-
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dīt. Ta tad mans nāciens bijis gluži velts. (Pieceļas

uz iešanu.)

Vecā ragana. Nu, nu, nesteidzieties! Kur

tad jums tā jāsteidzas? Atpūtieties tak drusciņ. Jūs

tālu nākuši. Es jums gribēju vēl ko pastāstīt. Re-

dziet: man ir vēl viena vecāka māsa. Tā ir valdniece

un zinātniece par visiem pasaules putniem. Tā skrien

ļoti, ļoti augstu gaisos. Tā nu gan zinās visas aiz-

mēneša zemes. Un tad jau arī to devīto. Kā būtu,

ja . . .

Ķēniņa dcl s. Ja es pie viņas aizietu

Bet kā lai es pie viņas tieku? Tā droši vien dzīvo

atkal kādā citā pasaules malā?

Vecā ragana. Tīri tuvu gan nav, bet ja labi

grib —

Jauna ragana (pieliecas un čukst vecai kaut ko

ausī).

Vecā ragana (jautri). Riktīgi! Riktīgi! Kā

es to nemaz neiedomājos! Ja esat ar mieru tik vienu

īsu acumirkli uzgaidīt — mans meitēns aizskries pie
viņas. Bijis nebijis —un viņa būs atpakaļ. Mēs jau
tādas lietas labāk pieprotam. (Smejas.)

Ķēniņa dēls. Ja tik tas nevilktos ilgi. . .

Vecā ragana. Nī, nī, nī! Tikpat kā trīs

kaķa lēcieni. Še! Un labi mudīgi. Tu jau zini.

(ledod jaunajai savu ķeģi un sarkano villaini uz pleciem. Tā

pazūd. Spilgti zila gaisma izšaujas gaisā. Pauze.)

Ķēniņa dēls. Kāds jums savāds krauklis.

Vecā ragana. Jā, tas jau mums tāds sargs

un krūšu vīrs. Dzīvojam tik vientuļas.

Ķēniņa dēls. Ar ko jūs viņu barojat?

Vecā ragana. Barojam tāpat ar šo to, ko

Dievs tfi (nospļaujas) ko velns (aizšauj

roku mutei priekšā) nUj ar šo to, kad ar kauliņu, kad ar

galiņu, kad ar līko spieķi vien.

Ķēniņa dēls. Bet nu kas tad šim vislabāk

patīk?
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Vecā ragana. Bet vislabāk gan viņam pa-

tīk zelta dukāti. (Krauklis sit spārnus un kāre.)

Ķēniņa dēls. Dukāti?!

Vecā ragana. Jā, dukāti. Viņš jau mums

tāds — kā to lai saka — tāds drusku savādāks.

Ķēniņa dēls. Vai atļausiet arī man viņu
mazliet ar tiem dukātiem pabarot?

Vecā ragana. Tas jau būtu pārlieku smuki.

(Smejas.)

Ķēniņa dēls (izvelk savu naudas zutni un sāk to

raisīt. Te gaiss uzblāzmo atkal spilgti zilā gaismā, atgriežas

jaunā ragana).

Vecā ragana (nepacietīgi). Nu?

Jaunā ragana (aizelsusies, atdod vecai ķeģi un

villaini). Vecākā tante bij pavisam nevaļīga. Viņai
taisni nupat bij jānotur tiesa par vienu žagatu un

vienu gaili. Tā žagata bij nolamājusi to gaili, bet

gailis to žagatu. Tad žagata ielauzusi gailim vienu —

Ķēniņa dēls. Ribu!

Jaunā ragana. Nē, vienu visgarāko astes

spalvu. Bet gailis žagatai — divas. Un nu abi at-

nākuši sūdzēties. Gailim līdz septiņi liecinieki. Bet

žagatai — septiņdesmit septiņi. Un šovakar pat va-

jagot to lietu iztiesāt. Vecākā tante izrāva ir gailim,
ir žagatai aizlauztās spalvas un sūta tev ar daudz

labām dienām. (Pasniedz spalvas „kniksēdama".)

Vecā ragana (nepacietīgi). TJn tā aizmēneša

zeme —?

Jaunā ragana. Jā, un kur atrodas tā de-

vītā aizmēneša zeme, tā šī gan nezinot. (Vecā ragana

sit nelaimīgi rokas pie sāniem.)

Ķēniņa dēls (y i su laiku uzmanīgi klausījies, nav

das kuli rokā turēdams). Te nu bij! (Sāk aizsiet naudas

kuli.)

Vecā ragana. Nekas, nekas, jaunkundziņ;
nemaz vēl nesteidzieties aizsiet tos dukātiņus; ar tiem

jums būs īsāks laiks. Redziet: man ir vēl viena vis-

vecākā māsa. Tā nu ir pa riktīgam veca. Tā ir
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saules ūdeņos. Tā runā tik maz kā zivs ūdenī, bet

zina tik daudz kā itneviens pasaulē. Palieciet vēl tik

mazu, mazu brītiņu, paspēlējieties ar krauklīti, un

jums visas ziņas būs klāt! (Sedz jaunavai atkal seģeni uz

pleciem, atdod ķeģi.) še, še, še! Mudīgi, mudīgi! (Jaunā

pazūd, uzliesmo spilgti zaļa gaisma.)

Ķēniņa dēls (raisa atkal vaļā savu naudas zutni,

met dukātus krauklim, tas ker tos badīgi. Vecā ragana lai-

mīgi smīn.)

Vecā ragana. Cik ciemiņš smuki māk

mest!

Ķēniņa dēls. Kas tur nu par smukumu!

Vecā ragana. Smuki! Smuki! — Jums lai-

kam uz rokām visi nadziņi zied?

Ķēniņa dēls. Es tādas lietas nemaz nepa-
zīstu.

Vecā ragana. A! tad parādiet: pēc tiem var

daudz ko zināt. (Ķēniņa dēls noliek naudas zutni zemē,

ragana skata viņa rokas.) Nu kā tad! Viens, divi, trīs
.. .

astoņi nadziņi jums zied. Bet devītais taisni iesācis.

Ķēniņa dēls. Un ko tas nozīmē?

Vecā ragana. Tas nozīmē, ka tajā devītajā
zemē jūs ļoti, ļoti gaida kas labs.

Ķēniņa dēls. Bet vai tur nav arī kas re-

dzams par ceļu uz to devīto zemi?

Vecā ragana (paskatās vēlreiz). Tas nē. To

jums arī nevajaga. To tūlīt dabūsiet zināt.

Ķēniņa dēls (uz kraukli). Ak tu sātāns! tas

jau iztukšojis visu manu dukātu kuli.

Vecā ragana (smejas). Kas nu viņam naba-

dziņam dod. Un tas jau ar' nozīmē tik labu vien.

Ķēniņa dēls (paceļ kuli). Re še, gluži tukša!

Klausies tu, razbainiek!

Krauklis. Kra—kra—kra!

Vecā ragana. Gan viņš jums kādreiz ko

labu atdarīs!
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Ķēniņa dēls. Aiznesīs varbūt uz to devīto

zemi.

Krauklis (Joti stipri). Kra—kra—kra! (Uzblāzmo
atkal ļoti spilgta zaļa gaisma. Jaunā ragana atgriežas.)

Ķēniņa dēls. Nu!?

Vecā ragana. Nu! ?

Jaunā ragana (luna aizelsusies). Pavisam

vecā tanta bij ļoti nevaļīga. Viņai viens jauns kro-

kodīls esot dikti iemīlējis vienu skaistu jūras vā-

ravu. Bet tā, maita, iebērusi tam krokodīlam veselu

sauju gliemežvāku acīs un pati aizbēgusi jūrā visdzi-

ļākā vietā, kur neviens nevarot viņu atrast. Arī pa-

visam vecā tante nē. Bet tas krokodīls nu gribot
slīcināties un esmot ieracies briesmīgi dziļi dūņās un

guļot tur jau trīs dienas un trīs naktis. Un nenoslīk-

stot arī. Bet pavisam vecā tante sēd uz upes krasta,

baras ar viņu un saka viņam, lai lienot laukā. Bet

šis kā nelien, tā nelien. Tik burbuļus vien pūš uz

augšu. Tāpēc visvecā tante nevarot tagad nekur

projām iet. Viņa sūta tev daudz, daudz labu dienu

un kādus no tiem gliemežu vākiem, ko tā vārava tam

krokodīlam acīs iebērusi. (Pasniedz tos „kniksēdama".)

Vecā ragana (nepacietīgi). TJn tā devītā aiz-

mēneša zeme?

Jaunā ragana. Jā, un kur atrodas tā de-

vītā zeme, to šī ar' nezinot.

Ķēniņa dēls. Še tev!

Vecā ragana ( sit dūres, plēš matus, trako). Nu

tad es vairs nesaprotu! Tad es nesaprotu, kas vi-

ņām šodien noticis! Vai viņas grib, lai i es nobei-

dzos, vai lai traka palieku? Bet tas viņām neizdo-

sies. Un ko es solījusies, to izdarīšu. Jaunkundziņ!
palieciet vēl vienu mazu, mazu brītiņu. Man, vai

zināt, ir vēl viena vecāka māsa.

Ķēniņa dēls (zobgalīgi). Cik veca tad tā būs?

Vecā ragana. Tas ir —kā to lai saka? Tā

ir vecāka par vecu. Tā ir valdniece par visiem pa-
saules zvēriem. Un ja tā to nezinātu, nu — tad to
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skriešu pie tās . . . Tas būs tikpat kā
. . .

Jaunā ragana. Nē, nē, esi Es varu vēl

ātrāk.

Vecā ragana. Nu tad skrej! Un netaupi

uguns. Zini! Pēc septiņiem elpas vilcieniem ka esi

atpakaļ!
Jaunā ragana. Taisni pēc septiņiem. (Uz-

blāzmo tumši sarkana gaisma, kura ilgi nenozūd. Dzirdama

tā kā uguns sprēgāšana. Pauze.)

Vecā ragana. Jūsu dukātiņi visi beigti —

ko nu!

Ķēniņa dēls. O, nē! Man vēl tādu dukātiņu
daudz. (Izvelk vēl divus naudas zutņus.) Tik tam mel-

najam blēdim gan vairs nedošu.

Krauklis. Kra!

Vecā ragana (mīlīgi). Kādu jau nu vēl va-

rētu. Kas tad jums! Viņš tā lūdzas.

Ķēniņa dēls. Nē, nē, nē! Pie tam es jau
esmu kādas septiņreiz septiņas reizes saelpojies, un

laiks man iet.

Vecā ragana. To jūs tagad nedrīkstat. Viņa
tūlīt būs atpakaļ. Nu redziet. (Uzliesmo sarkana gaisma.

Jaunā ragana ienāk aizelsusies. Atdod vecajai seģeni un ķeģi.)

Vecā ragana. Nu tik uzklausaities!

Jaunā ragana. Tante, kas vecāka par vecu,

bij pavisam nevaļīga. Pie viņas atnācis viens vecs,

vecs meža vepris. Tam visi ilkņi mutē izlūzuši,
tā ka viens vienīgs tik palicis. Un tas nu grib, lai

viņam vēl šovakar ieliek jaunus ilkņus, jo rīt no rīta

šis gribot braukt precībās un precēt jaunu sievu. Un

tā nu tantei, kas vecāka par vecu, jāliek tam stei-

dzīgi jauni ilkņi. Bet to atlikušo veselo ilkni viņa arī

tam izrāva un sūta to tev līdz ar daudz, daudz labām

dienām. Varbūt tev tas kādreiz derēšot. (Pasniedz

„kniksēdama".)

Vecā ragana. Nu — nu —

nu, bet tā de-

vītā zeme?
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Jaunā ragana. Jā, un kur atrodoties tā de-

vītā aizmēneša zeme, to šī gan nezinot.

Vecā ragana (kā spļauj, tā šķīst uguns; viņa no-

sēžas uz būdiņas sliekšņa un vairs nerunā).

Jaunā ragana (pieiet klāt). Nu, es jau tur ne-

esmu vainīga.
Ķēniņa dēls. Nūja, es jau tā ar domāju.

Nu, tad sveikas! (Sak iet )

Krauklis (si* spārnus un stipri kāre).

Ķēniņa dēls. Ko tu kāre tik stipri —
būtu

labāk izgudrojis, kur atrodas tā devītā zeme.

Krauklis (kāre vēl stiprāk un lēc ķēniņa dēlam pie

pašām kājām).

Jaunā ragana. Tagad viņš tiešām ko zina!

Tagad viņš ko zin! Viņš vispār daudz ko zina.

Vecā ragana (paliek uzmanīgāka, pieceļas un

prasa krauklim). Vai tu zini, kur atrodas devītā aiz-

mēneša zeme?

Krauklis (sit spārnus un kāre).

Vecā ragana. Bet viņš tiešām zina!

Ķēniņa dēls. Tik neprot pateikt!
Jaunā ragana. Kam viņam pateikt, ja tikai

zina — lai ņem uz spārniem un aiznes.

Ķēniņa dēls. Klausies, vecais gudriniek!
Vai tu mani aiznesīsi uz to devīto aizmēneša zemi?

Krauklis (kārcot māj ar galvu, tad noliecas un iz-

pleš spārnus plati, kā uz skriešanu).

Ķēniņa dēls. 0, nu ko tad gudrot — sēdī-

šos tik virsū. Tad jau tikšu ātri turpu.
Raganas, abas. Nu redziet! Ņu redziet!

Vecā ragana. Tik neaizmirstiet, kad viņš
sāk pagurt, viņam atkal dot tos dukātiņus drusku.

Ķēniņa dēls (sit sev pie krūšu kabatām). Es

domāju, man to tik drīzi vis nepietrūks. (Cepuri vici-

nādams.) Nu tad sveiki! Sveiki!

(Priekškars.)
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Piezīmes

Dziesmas un lūgšanas Dzīvības Kokam.

Dzeju krājums Dziesmas un lūgšanas Dzīvības Kokam iz-

nāca pēc dzejnieka nāves 1922. gada decembrī A. Gulbja ap-

gādā un līdz 1938. gadam piedzīvojis jau sešus izdevumus.

Krājumā ievietotas galvenā kārtā dzejnieka pēdējos darbības

gados (1911.—1919.) rakstītās dzejas. Dažas tomēr pieņemtas
klāt arī no agrākiem gadiem. Krājumu Dziesmas un lūgšanas
Dzīvības Kokam nav sastādījis pats Fr. Bārda, bet viņa brālis

dzejnieks Antons Bārda. Dzejnieka Fr. Bārdas papīros gan at-

rasta burtnīca ar virsrakstu Dziesmas un lūgšanas Dzīvības

Kokam (ar šādu virsrakstu solīts arī Fr. Bārdas dzeju cikls

Druvas 1914. gada prospektā) un motto pantiņu („Es nereāls

esmu un gribu tāds būt" etc.); burtnīcā dzejnieks sācis ierak-

stīt savas pēdējā laikmeta dzejas; varētu būt, ka arī viņš pats
būtu devis savai otrai dzeju grāmatai šādu nosaukumu. Krā-

juma iekārtojumā un dalījumā pa nodaļām ieturēta zināma lī-

dzība un radniecība pirmā dzeju krājuma Zemes Dēla iekār-

tojumam.

Piezīmes atsevišķām dzejām.

Dzīvības Kokam. Dzeja vispirms iespiesta pēc dzejnieka
nāves Latvijas Sarga liter. pielikumā, Nr. 8, 1919. Mans Dievs.

Pirmiespiedums turpat. Dievs un Dzīvība. Līdumā, 1917.,
Nr. 40 kā pirmā dzeja no virknes Mans Dievs (pārējās: Es;

Mūžības aijās; Lūgšana). Es. Turpat, Nr. 42. Mūžības aijās.

Turpat, Nr. 45. Iziruši dvēsele. Turpat, 1916., Nr. 122. Lūg-
šana. Turpat, 1917., Nr. 45. Domas. Laikrakstā Republikas

Sargs, 1920., Nr. 1. Zem dzejas gada skaitlis: 1918. Tuvi —

tāiie. Latv. Sargā, 1919., Nr. 223. Zem dzejas gada skaitlis:

1918. Robežas. Latvijas Kareivī, 1920., Nr. 118. Zem dzejas:
1918. Spārnotais dziedonīts. Žurnālā Jaunā Latvija, 1918.,

Nr. 2, 110. lp. Gars un sāpes. Līdumā, 1916., Nr. 124. Mūžī-

gās mīklas. Dzimtenes Vēstnesī, 1915., Nr. 269. Pēdējs mērķis.
Līdumā, 1916., Nr. 154. Atgriešanās. Latvijas lit. pielikumā.
1914., Nr. 47.
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, Saules svētki. Druvā, 1912., Nr. 5, 613. lp. Ziedoši ceriņi
ziemā. Dzimtenes Vēstnesī, 1913., Nr. 73. kā otra dzeja ciklā

Trauslas rindas. (Pirmā: Ledus puķes; trešā: Ūdensmeitu dzies-

miņa). Krauklis. Druvā, 1912., Nr. 5, 614. lp. Riets. Turpat.
Sirds prieks. Turpat. Bērnība. Latvijas lit. p., 1913., Nr. 14.

Maza cilvēka vakara lūgšana. Dzimt. Vēstn., 1914., Nr, 117.

Bukurags. Latvijas Vēstnesī, 1920., Nr. 18. Pirmā zāle.

Druvā, 4912., Nr. 5, 615. lp. Kapsētā. Turpat. Vijolīte. Dz.

Vēstnesī, 1914., Nr. 117. Tikumīgā krejmene. Latv. Vēstnesī,

1920., Nr. 83. Atziņas Koks. Piesaulē, 1929., Nr. 5, 143. lp.
Dievs tēvs pavasara vakarā. Latvijas lit. p., 1915., Nr. 16 ar

virsrakstu Vecais pavasara vakarā. Arī tekstā dzejas pirm-

iespiedumā visur Dieva tēva vietā: Vecais. Līst. Dz. Vēstn.,

1914., Nr. 117. Maijpulkstenīts. Turpat. Naktsbiedrs. Turpat.

Ceriņi. Turpat. Vakars. Jaunās Ziņās, 1920., Nr._29o. Rasas

princesīte. Līdumā, 1916., Nr. 127. Vakars mežā. J. Grīna

rediģētā Bērnu un jaunības literātūrā VIII Apvārkšņi, 1917.,
35. lp. Maldu zizlis. Druvā, 1913., Nr. 3, 281.—282. lp. kā

trešā dzeja ciklā Blāzmai dziestot (pārējās: Rūpju diena; De-

bess zivtiņas; Nakts miers). Pirmiesp. 1. panta 4. rinda: ver

debess logus ciet. Nakts. Turpat, 1912., Nr. 2, 208. lp. Ūdens-

meitu dziesmiņa. Dz. Vēstn., 1913., Nr. 73. Lietutiņš. Turpat,
Nr. 146. Vasaras idilles. Latvijas lit. p., 1913., Nr. 30. Ansītis

puisītis un vectētiņš. Dzimt. Vēstn., 1912., Nr. 149. Vasaras

dziesmas (Zaļā teika, Karalis un bērzlapīte etc.) Latv. lit. p.,

1911., Nr. 29. Saules puķe — saules meita. Druvā, 1912.,
Nr. 3, 335. lp. Pasaciņas uz tauriņa spārniem. Dzimt. Vēstn.,

1914., Nr. 163. Akiņa. Līdumā, 1916., Nr. 124. Maza putniņa
bēres. Bērnu un jaunības lit. VIII Apvārkšņi, 1917., 34. lp.

Rūpju diena. Druvā, 1913., Nr. 3, 280.—281. lp. Ik vakaru,

diena no zemes kad šķiras. Latv. Vēstn., 1920., Nr. 33 ar

virsrakstu Naktsmiers. Debess zivtiņas. Druvā, 1913., Nr. 3,

281. lp. Nakts domas. Jaunākās Ziņās, 1921., Nr. 196. Pirm-

iesp. zem dzejas datuma: 5. 111. 14. Zvaigžņota nakts. Žurnālā

Vaiņags, 1920., Nr. 3, 123. lp. Miegs. Latv. lit. p., 1913., Nr. 14.

Nakts miers. Druvā, 1913., Nr. 3, 282. lp. Pirmiesp. panti nav

atdalīti. Sēras. Druvā, 1912., Nr. 10, 1229.—1231. lp. Vasaras

vēlējums. Līdumā, 1916., Nr. 237. Zvani. Dz. Vēstn., 1913.,
Nr. 206 kā pirmā dzeja triloģijā Andante — Allegro —

Cherzo.

(Pārējās divas: Mirklis un Sēņojot.) Sēņojot. Turpat. Pie

dzeltainas lapas. Pirmiesp. jau Zalktī, 1908., Nr. 4, 47. lp., un

Fr. Bārda tikai aiz pārskatīšanās dzeju nav ievietojis Zemes

Dēlā. Bezdelīgas. Dzimt. Vēstneša stāstu pielikumā, 1912.,
Nr. 299. Bērzs rudenī. Dz. Vēstn., 1915., Nr. 266. Mirklis.

Turpat, 1913., Nr. 206. Pirmiesp. piektais pants nāk tūliņ
otrais. Nakts miniatūra. Latv. Vēstn., 1920., Nr. 28. Circenīšu

naktsdziesmiņas. Latv. lit. pielik., 1915., Nr. 3.
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Gaisma. Latv. lit. p., 1913., Nr. 14. Palma. Turpat, 1915.,

Nr. 8. Loreleja. Turpat. Dafnis un Kloja. Dzimt. Vēstn.,

1913., Nr. 293. Orfeja dziesma. Ritumā, 1922., Nr. 3, 161. lp.

Skūpsti. Līdumā, 1916., Nr. 141. Zīlnieki. Druvā, 1912., Nr. 6,

690. lp. Zvaigznes. Dz. Vēstn., 1914., Nr. 44. Aka. Turpat,
Nr. 163. Ir laiks. Turpat, Nr. 44. Draugi. Turpat. Reiz.

Turpat. Asaru eņģelis. Turpat. Pļāvējs. Turpat, Nr. 163.

Beatrise. Turpat. Svešinieks. Latv. lit. p., 1912, Nr. 18.

Ābeļziedu balāde. Līdumā, 1916., Nr. 143. Mīlas kauss. Latv.

Sargā, 1920, Nr. 28. Zem dzejas gada skaitlis: 1918. Kad

cietējs niknā slimībā. Ritumā, 1924, Nr. 3, 161. lp. Tītenīts.

Jaunākās Ziņās, 1917, Nr. 26. Un ja tev sirds reiz asiņo.

Turpat, 1923.', Nr. 24. Dievnamā. Latv. lit. p, 1914, Nr. 47.

Debess un jūra. Turpat. Rozes. Turpat. Aglavena un Selizeta.

Turpat. Jaunā laime. Līdumā, 1916, Nr. 132. Tveicē. Latv.

lit. p, 1914, Nr. 47. Krēslas sveicieni. Dz. V, 1912, Nr. 239.

Rozes visskaistākās. Līdumā, 1916, Nr. 140. Bultas. Turpat,
Nr. 132. Maldugunis. Turpat, Nr. 153. Raud novakars aiz

loga klusi. Jaun. Ziņās, 1921, Nr. 277. Uguntiņai. Turpat,
Nr. 227. Man sārtā kristalla vāzē. Turpat, Nr. 269. Ledus pu-

ķes. Dz. Vēstn., 1913, Nr. 73. Ziediņš. Latv. lit. p, 1915,
Nr. 8. Spārni. J. Ziņās, 1920, Nr. 290. Mazas dziesmiņas. (Tīklā,
Tavs sejs etc.) Dz. V, 1913, Nr. 236. Pirmiespied. vēl ir 9. dzies-

miņa Sēru vītols, bet krājuma sastādītājs to licis pavisam citā

nodaļā. Tunelī. Latv. Vēstn, 1920, Nr. 131. Maiņas. Turpat,
Nr. 102. Zem dzejas datums: 26. VI. 18. Ogas. J. Ziņās, 1920,
Nr. 290. Zem dzejas gada skaitlis: 1915. Lai kur tu paliktu.
Turpat, 1921, Nr. 237. Līdz galam. Vaiņagā, 1920, Nr. 3, 123. lp.,
Mūžīgais vergs. Latv. Sarga lit. p, 1919, Nr. 8. Zem dzejas
gada skaitlis: 1915. Pēdējā dziesma. Līdumā, 1916, Nr. 155.

Nojautas. Latv. Vēst, 1920, Nr. 5. Puķu mežs. Latv.

lit. p, 1915, Nr. 8. Avots. Dz. Vēstn, 1914, Nr. 288. Sirds.

Latv. lit. p, 1915, Nr. 8. Bērza dvēsele. Turpat, 1912, Nr. 26.

Spārni (Kad klusi zilā krēslā. . .) Republikas Sargā, 1920, Nr. 13.

Zem dzejas gada skaitlis: 1918. Tāles. Jaunākās Ziņās, 1917,
Nr. 37. Zvaigznes un zeme. Turpat, 1921, Nr. 236. Laivā.

Turpat, 1917, Nr. 46. Kā debesis atveras. Latv. Vēstn, 1920,
Nr. 9. Dievs. Jaun. Ziņās, 1921, Nr. 236. Dienu biljards.
Latv. Vēstn, 1920, Nr. 131. Neizbēgamais. Piesaulē, 1929, Nr. 5,
194. lp. Pie upes. J. Ziņās, 1917, Nr. 32. Sunīts. Latv. lit. p,

1913, Nr. 14. Dzīvīte. Latv. Sarga lit. p, 1919, Nr. 8. Dienas.

J. Ziņās, 1917, Nr. 29. Mans liktenis. Latv. Vēstn, 1921,
Nr. 58. Laime un nelaime. Turpat, 1920, Nr. 122. Zem dzejas
datums: 3. XI. 15. Rūpes. Turpat, Nr. 63. Gada skaitlis: 1918.

Ak, cik es gurds. Piesaulē, 1929, Nr. 5, 194. lp. īrnieki. Latv.

Sargā, 1919, Nr. 217. Gaišais logs. Latv. Sargā, 1919, Nr. 143.

Zem dzejas gada skaitlis: 1916. Jaunā uguns. Dz. Vēstn,
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1914, Nr. 77. Pirmiespied. panti nav atdalīti. Albuma. Latv.

Vēstn, 1920, Nr. 131. Sieviete. Turpat, 1921, Nr. 58. Bāre-

nītes dziesmas. Dz. Vēstn, 1912, Nr. 113. Ne jau mūžam.

Latv. Sarga lit. p, 1919, Nr. 8. Zem dzejas gada skaitlis:

1916. Kas iraid šī dzīve. Turpat. Sapņu valsts durvīs. Latv.

Vēstn, 1920, Nr. 131. Zem dzejas datums: 2. VII 08. Velēna,

Latv. Sargā, 1919, Nr. 140. Gada skaitlis: 1918. Cietumnieks.

Turpat, Nr. 154. Gada skaitlis: 1916. Trīs nāves. Dz. Vēstn.,

1914, Nr. 163. Vakars pilns bulas... Piesaulē, 1929, Nr. 5,

195. lp. Skumja dziesmiņa. Latv. lit. p, 1913, Nr. 14. Debess.

Dz. Vēstn, 1914, Nr. 44. Nāvīte. Turpat. Šīs dzejas pirmās
rindas ļoti līdzīgas kādas Sergeja Gorodecka dzejas pirmajām
rindām. Tālākā domu gaita citāda. Gorodecka dzeju Fr.

Bārda atradis, kad jau savējo bijis publicējis. Sēru vītols.

Turpat, 1913, Nr. 236. kā pēdējā (9.) dzeja ciklā Mazas dzies-

miņas. Slimā jūrnieka dziesma. Latv. Sargā, 1920, Nr. 1.

Bērns un puķes. Žurnālā Jaunā Latvija, 1918, Nr. 4, 203. lp.

Izskaņa. Jaun. Ziņās, 1921, Nr. 262. Vecmāmuļas piemiņai.
J. Grīna rediģētā Bērnu un jaunības literātūrā VII Saules cie-

mos, 1916, 8.-9. lp. Prologs. J. Ziņās, 1923, Nr. 43. Pirm-

iespied. 8. rinda: kas dziesmai plūst, kas gavilēm skanēt liek?

Prologs dzejots Limbažu Saviesīgās biedrības 25 gadu jubilejas
svinībām —

apm. 1907. gadā. Rūdolfa Blaumaņa piemiņai.

Dzejota 1918. Pirmiesp. Latv. Vēstn. 1920, Nr. 51. Dubura

piemiņai. Brīvajā Zemē, 1919. Nr. 117. Zem dzejas gada
skaitlis: 1916. Piemiņas dzejolis. Latv. Vēstn, 1921, Nr. 220.

Dzejots Limbažu sabiedriskā darbinieka Vērmaņa nāves ga-

dījumā un nolasīts pie V. kapa. Miera dziesma. Līdumā,

1916, Nr. 145. Pirmiesp. 1. un 5. panta 3. rinda. Mūžam

svēts ir miera Dievs.

Rudens 1915. g. Bēgļu kalendārā, 1917. gadam, 59. lp.
Tautas bēdās. Dz. Vēstn, 1915, Nr. 243. Spoku stunda. Jau-

najā Latvijā, 1918, Nr. 4; 204. lp. Sāpīga dzīru dziesma. Žur-

nālā Varavīksna, 1916, Nr. 7. Pirmiespied. 2. pants šāds:

Notvīkst lupas vārds,
Vīns pa grīdu sārts,

plūst ka liesma.

Gaisa spoku bars.

Sarkans mēnešstars.

Nāves dziesma.

3. panta 2. rinda: cita dziesmiņa. 5. p. 2. rinda: trešreiz nakts

gars iet. Vēlākie grozījumi paša Fr. Bārdas. Vagonā. Laik-

rakstā Baltija, 1916, Nr. 14. Parole. Latv. Sargā, 1919, Nr. 185.

Šo dzeju Antons Bārda sastādījis no brāļa papīros fragmentāri
šur un tur ierakstītiem atsevišķiem pantiem. Tautas bēres.

Jaun. Ziņās, 1916, Nr. 362. Karā kautas dvēselītes. Almana-
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chā Rakstnieki un mākslinieki kareivjiem, 1915, 37. lp. Puķes.
J. Ziņās, 1917., Nr. 5. Zem dzejas datums: 4. janvārī 1917.

Svešā dievnamā. Līdumā, 1917. Nr. 7. Kanonas. Latv. Ka-

reivī, 1921., Nr. 58. Likteņa šūpulis. Varavīksnā, 1915, Nr. 40.

Jaunajam gadam. Jaun. Ziņās, 1917, Nr. 1. Zem dzejas da-

tums: 31. decembrī. Sauciens tālē. Baltijā, 1916, Nr. 11.

Dzimtene un tāle. J. Ziņās, 1921, Nr. 17. Latvju dainas. Dz.

Vēstn, 1915, Nr. 275. Tautas dvēsele. Turpat, 1913, Nr. 60.

Jaunā ticība. Latv. Vēstn, 1920, Nr. 14. Zem dzejas da-

tums: 24. X 15. Šīs ir tās tumšās, izmisušās dienas. Piesaulē,

1920, Nr. 5, 194. lp. Zobens un lilija. L. Vēstn, 1920, Nr. 14.

Gada skaitlis: 1917. Putrābols. J. Ziņas, 1921, Nr. 289. Do-

mātājs. Latv. Sarga 31. dcc. numurā, 1919. Pirmiesp. Vēl

virsraksts: Epigrama. Dāvinājums. Latv. Vēstn, 1920, Nr. 12.

Gada skaitlis: 1918. Atzinība. Latv. Kareivī, 1920, Nr. 37.

Zem dzejas datums: 15. sept. 1915. g.

Uz balto pili. Jaunajā Latvijā, 1918, Nr. 7, 435.-436. lp.
Rīta zvaigzne un Ziemeļzvaigzne. Žurnālā Laiks, 1917, Nr. 2.

41.—42. lp. Meža pasaka. Latv. lit. pielik, 1913, Nr. 43. Dā-

vids Zaula priekšā. Jaunajā Latvijā, 1918, Nr. 7, 437.—439. lp.
Malkas vedējs. Laikā, 1917, Nr. 1, 8.—9. lp. Dzīrās veļu
laikā. Jaun. Latvijā, 1918, Nr. 7, 436.-437. lp. Cīņa ar eņ-

ģeli. Druvā, 1912, Nr. 1, 53.-56. lp. Rendez-vous. Dz. Vēstn.

1913, Nr. 95. Pirmiesp. 20. panta 2. rindā: raugās pretim

šausmīgs vaigs. 9. panta 2. rinda: asiņoša sirds tā šķiet.
Pirmiespied. trūkst. 10, 11, 22, 24. un 29. panta. Tos dzej-
nieks uzrakstījis vēlāk. Sūnu māmuliņa. Druvā, 1913, Nr. 11,
1285.—1293. lp.

Pielikums.

Šeit ievietotie dzeju fragmenti un dzejiņas iespiesti pirmo
reiz un ņemti no dzejnieka atstātiem rokrakstiem. levads

domāts garāka dzejojuma sākums, ko autors kādu vakaru lielā

sajūsmā lasījis priekšā savai kundzei. Tas bijis 131b.

gadā.
Drāmas.

Fr. Bārdas drāmatiskie darbi iznāca kopējā krājumā 1929.

gada martā A. Gulbja apgādībā. Tur ievietoto četru lugu pirm-
iespiedumi šādi:

Mežmeitu gūsteknis. J. Bērziņa rediģētā rakstu krājumā
Jaunība, 1905, 59.-67. lp. Zilā uguns. Rakstīta 1914. gada
jūnijā. lespiesta tikai pēc autora nāves, Latv. Sargā, 1919.,

Nr. 193, 194, 200—202. Novilkta arī atsevišķā grāmatiņā (A.
Gulbja apg.) Nu ar Dievu, Vidzemīte! Atsevišķā grāmatā, 1914. g.

decembrī, A. Valtera, J. Rapas un biedru apg. Spārnotās mei-

tas. Luga palikusi nepabeigta. lespiesta pēc dzejnieka nāves,

Latv. Vēstnesī, 1920, Nr. 72, 78, 84, 90.
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